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Osoite:
Kainuun liitto,
Kauppakatu 1
87100 Kajaani

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi
Kirjaamo 040 722 0900
www.kainuunliitto.fi

Laskutus:
Kainuun liitto
PL 9823
00026 BASWARE

Y-tunnus:
2496992-4

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston kokous

Aika: ti 7.12.2021, klo 10.18-14.42

Paikka: Hotelli Valjus, Kauppakatu 20, Kajaani, kokoustilan Devon

Teams- kokouslinkki etänä osallistuville

Osallistujat:

Kunta / taho Jäsen Läsnä Varajäsen Läsnä

Hyrynsalmi Suvi Seppänen e Reetta Pylkäs

Kajaani Jonna Kyllönen e,12.43 alk. Kiia-Maria Kuru

Kuhmo Anni Piirainen x Hannele Polvinen

Paltamo Leevi Kilpiäinen x Arttu Korhonen

Puolanka Nelly Kemppainen x Iivari Marttanen x

Ristijärvi Irene Piipponen e Netta Hälinen e

Sotkamo Juuso Korhonen e Antti Heikkilä e

Suomussalmi Onni-Lenni Vasunta x Tiia Keränen

Kainuun ammattiopiston
oppilaskunta Henna Emilia Kärkkäinen Liinu Merjomaa

Kainuun ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta, KAMO Emma Hirsimäki Joonas Tanskanen

Avoimilta paikoilta nimetyt:

Maire Heikkinen x

Fanni Karjalainen x

Anna Tervo e

Venla Österberg x

Muut osallistujat:

Kainuun liitto, aluekehityspääll. Paula Karppinen x

Kainuun VATE, valmistelujohtaja Timo Korhonen e, 13.00-13.42

Manun kummivaltuutettu Marjo Kangasharju e, 12.59-14.27

Marja-Liisa Ruokolainen e, 13.02-14.18

x = paikalla
e = etänä

http://www.kainuunliitto.fi/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBhMjNkZDEtOGE1ZC00M2M3LTg1NTYtYzA1YzA3ZWVkZWIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cdc9d113-2a96-4daf-83f1-359635e46524%22%2c%22Oid%22%3a%2264d7d2d1-de82-44e3-b744-1e0b8a97cfc5%22%7d
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--------------------------------------------------------------------------

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Kainuun nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jonna Kyllönen avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja Jonna Kyllösen ollessa estynyt Kainuun nuorisovaltuuston 2.
varapuheenjohtaja Maire Heikkinen avasi kokouksen 10.18.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Maakunnallinen nuorisovaltuusto noudattaa Kainuun liiton hallintosääntöä
soveltuvin osin.

Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 103 §:n mukaan kokouskutsu on
lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole
esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille,
varajäsenille ja muille, joilla on kokouksiin läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.

Kokouskutsu, tämä esityslista ja linkki kokousaineistoon on lähetetty
nuorisovaltuuston jäsenille sekä varajäsenille sähköpostitse 2.12.2021 sekä
WhatsApp –palvelun kautta. Kokousaineisto on lähetetty sähköpostitse myös
nuorisovaltuuston kummivaltuutetuille sekä kuntien nuorisotyön edustajille,
jotka voivat halutessaan osallistua kokoukseen. Kokousaineisto on saatavilla
sähköisesti osoitteesta:
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https://drive.google.com/drive/folders/1Nw2o62-
go9l8g3qseVgk3FOTSl3fcniu?usp=sharing

Esitys:

Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus muille kokoukseen osallistuville.

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolo- ja puheoikeus
myönnettiin myös muille kokoukseen osallistuville. Pöytäkirjantarkistajiksi
valittiin kuntajärjestyksessä Suvi Seppänen ja Leevi Kilpiäinen.

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANON
MUUTOKSET

Esitys:

Todetaan maakunnallisen nuorisovaltuuston kokoonpanossa tapahtuneet
muutokset.

Päätös:

Venla Österberg hyväksytään vapaiden paikkojen haun kautta varsinaiseksi
jäseneksi. Liinu Merjomaa on ilmoittanut jäävänsä pois Manusta ja KAO:n
opiskelijakuntaa on pyydetty nimeämään uusi varaedustaja hänen tilalleen.

5. TILANNEKATSAUS KUNTIEN NUVIEN JA OPISKELIJAKUNTIEN
TOIMINTAAN

Esitys:

Tehdään tilannekatsaus kuntien nuvien sekä oppilaskuntien toimintaan ja niissä
nuorten esille nostamiin ajankohtaisiin asioihin.

Päätös:

Hyrynsalmi on tehnyt aloitteen välipalojen parantamisesta, pitänyt
oppilaskahviota perjantaisin ja järjestänyt halloween-juhlan alakoululaisille.

https://drive.google.com/drive/folders/1Nw2o62-go9l8g3qseVgk3FOTSl3fcniu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nw2o62-go9l8g3qseVgk3FOTSl3fcniu?usp=sharing
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Nuva on ylläpitänyt oppilaskahvilaa perjantaisin. Osan suunnitelmista koronarypäs sotki.

Kajaanissa järjestetään nuorten tapahtuma, etsitään nuvaan uusia jäseniä
markkinoinnilla ja suunnitellaan Paltaniemelle koripallokoria.

Kuhmossa on osallistuttu politiikkaviikkoon ja on annettu lausuntoa
yhteisvastuukeräyksen käyttökohteesta.

Paltamossa pidetään Oulujärvi-leaderin kanssa Mitä sä haluut -tapahtuma
nuorille. On suunniteltu uimarannan kuntoutusta ja nuvalaiset menevät
mahdollisesti kuuntelemaan kunnanvaltuuston kokousta.

Puolangalla pidetään nettikysely 5 -luokista ylöspäin, myös lukiolaisille.

Ristijärvellä on osallistuttu kunnan hyvinvointiryhmään ja pidetty kouluilla
hyvinvointiviikkoa esimerkiksi rentoutusten ja välipalojen suunnittelujen kautta.

Suomussalmella suunnitellaan tapahtumia ja he osallistuvat lapsistragedian
toteuttamiseen, josta he ovat esimerkiksi antaneet lausuntoja.

Sotkamon nuvassa on osallistuttu Sotkamon lapsiystävällinen kunta -
hankkeeseen ja nuvalaiset ovat kierrelleet kouluilla kyselemässä oppilaiden
mietteitä ja kuinka oppilaat voivat sekä kuinka kunta voi parantaa lasten ja
nuorten hyvinvointia.

Pohdimme myös nuvien puhe- ja läsnäolo-oikeutta kunnanvaltuuston
kokouksissa. Paltamossa on kummivaltuutettuja ja joissakin kunnissa taas
puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

6. KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON VUODEN 2021
BUDJETIN TOTEUMA

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuustolle varattu vuosittainen määräraha on
10000 euroa.

Luottamustehtävään liittyvät lomakkeet löytyvät Kainuun liiton verkkosivuilta,
kohdasta Materiaalipankki. Jokaisen jäsenen on täytettävä henkilötietolomake
ja lähetettävä verotodistuksensa tai kopio/kuva siitä Kainuun liittoon
kirsi.kyllonen@kainuunliitto.fi.

Lomake löytyy verkosta:
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Henkilotietolomake-taytettava-
pdf.pdf. Korvattavien matkojen hakemisen lomake osoitteesta:
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/Matkalaskulomake.pdf

Esitys:

Todetaan vuoden 2021 aikana kertyneet kustannukset.

Päätös:

Vuoden aikana kertyneitä kustannuksia on tullut kokouspalkkioista,
matkakustannuksista, asiantuntiapalveluista ja muista ostopalveluista. Kaikki
kustannukset ovat tällä hetkellä arvioituna 7 983,69€, mutta tähän tulee lisäksi
vielä muun muassa matkakuluja. Rahaa on vuoden lopussa arvoituna
käytettävänä reilut tuhat euroa. Tämän rahan voisi käyttää esimerkiksi

mailto:kirsi.kyllonen@kainuunliitto.fi
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Henkilotietolomake-taytettava-pdf.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Henkilotietolomake-taytettava-pdf.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/Matkalaskulomake.pdf
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mainostuotteisiin, kuten huppareihin ja tarroihin. Talousvastaava Onni-Lenni
Vasunta toivoo, että joka kokouksessa tehdään pieni tilannekatsaus
rahatilanteeseen. Tämä on ollut käytäntönä jo aiemmin ja näin jatketaan.
Taloutta voidaan seurata excel-taulukon avulla.

Paula on pyytänyt kirjanpitotulosteen liiton talousjärjestelmästä ja toimittaa sen
hetimmiten talousvastaavalle sekä samalla arviolaskelman vuoden loppuun
syntyvistä kustannuksista.

7. KAINUUN MANUN VUODEN 2021 TOIMINTA JA TULOKSET

Kainuun Manu perehtyi Kainuun liiton laatimaan Kainuu-ohjelmaan ja jätti
lausuntonsa (liite 1). Muut ohjelmasta Lausuntopalvelun kautta jätetyt
lausunnot löytyvät osoitteesta:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1500aff2-
c424-41db-995a-6b3bfbd9fc0e

Pohjois-Karjalan Nuvaplus -hankkeen järjestämässä MAHKU21 –tapahtumassa,
Joensuussa 26.-27.11.2021, olivat mukana Kainuun Manun edustajat pj Jonna
Kyllönen sekä sihteeri Fanni Karjalainen. Yhteenveto tilaisuudesta on piakkoin
tulossa. Tilaisuuden ennakkomateriaali ja maakuntien esitykset ovat saatavilla
osoitteesta: https://drive.google.com/drive/folders/12lyhob3GlnStUgc-
M0_VaJcABrTTbDuA

Esitys:

Kootaan ja kirjataan Manun vuoden 2021 toiminta ja tulokset. Käydään
palautekeskustelu saaduista kokemuksista.

Päätös:

Fanni Karjalainen kertoi Joensuun tapahtumasta ja jakoi siellä tehtyjä tiedostoja
manun WA-ryhmään. Keskustelua oli Joensuussa syntynyt yhteisen
julkilausuman lisäksi nuorten mielenterveyspalveluista ja manujen yhteisten
käytäntöjen eteenpäin viemisestä. Joensuussa laadittu julkilausuma
osoitteessa: https://drive.google.com/drive/folders/1m-
KHIGbhPpKnaet44aho3HenI9YRBAI7?usp=sharing ja tapahtumassa koottu
ehdotusta mielenterveyspalveluista:
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b6e76101ea&attid=0.1&permmsgid
=msg-f:1718129329678487121&th=17d80585b5aa8e51&view=att&disp=safe.

Näistä molemmista Kainuun Manu laatii aloitteet tulevaan maakuntavaltuuston
22.12.2021 kokouksessa esitettäviksi.

8. KAINUUN MANUN VUODEN 2022 TOIMINNAN SUUNNITTELU

Esitys:

Tehdään vuoden 2022 toiminnan suunnittelua pienryhmissä. Kootaan yhteen
tavoitteet ja toiminta sekä suunnitelma tulevan vuoden määrärahan käytöstä.
Laaditaan vuosikello, missä kokousajankohdat ym. toiminta.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1500aff2-c424-41db-995a-6b3bfbd9fc0e
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1500aff2-c424-41db-995a-6b3bfbd9fc0e
https://www.siunsote.fi/-/nuoret-haluavat-aidon-mahdollisuuden-vaikuttaa-hyvinvointialueilla?redirect=%2F
https://www.siunsote.fi/-/nuoret-haluavat-aidon-mahdollisuuden-vaikuttaa-hyvinvointialueilla?redirect=%2F
https://drive.google.com/drive/folders/12lyhob3GlnStUgc-M0_VaJcABrTTbDuA
https://drive.google.com/drive/folders/12lyhob3GlnStUgc-M0_VaJcABrTTbDuA
https://drive.google.com/drive/folders/1m-KHIGbhPpKnaet44aho3HenI9YRBAI7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m-KHIGbhPpKnaet44aho3HenI9YRBAI7?usp=sharing
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b6e76101ea&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1718129329678487121&th=17d80585b5aa8e51&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b6e76101ea&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1718129329678487121&th=17d80585b5aa8e51&view=att&disp=safe
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Päätös:

Vuonna 2022, mahdollisesti jo keväällä, järjestetään nuorisofoorumi, jonka
teema voisi olla nuorten mielenterveys. Muita teemoja haetaan seuraavaan
kokoukseen mennessä.

Manun 2022 kokousten ajankohdiksi päätettiin:

24.2. klo 9.30-14.30 ja

12.4. klo 9.30-14.30.

12.4. kokouksessa päätetään loppuvuoden kokousten ajankohdat.

9. KAINUUN MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEEN OSALLISTUMINEN

Kainuun maakuntavaltuuston kokous on keskiviikkona 22.12.2021, alkaen klo
10.00 Kuhmossa. Kokoukseen on yhteiskuljetus Kajaanista. Manulla on
kokouksessa mahdollisuus pitää kulunutta toimintavuotta arvioiva
ryhmäpuheenvuoro ja ottaa kantaa hyväksyttävänä olevaan Kainuu-ohjelmaan.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös virtuaalisesti etänä.

Esitys:

Manun puheenjohtajiston ja sihteerin osallistuu kokoukseen.

Päätös:

Jonna Kyllönen pääsee kokoukseen paikanpäälle. Etänä kokoukseen voivat ehkä
osallistua Fanni Karjalainen, Maire Heikkinen, Nelly Kemppainen ja Juuso
Korhonen. Kokousta varten pidetään suunnittelukokous etänä vähintään
hallituskokoonpanolla 14.12 18.30. Kokouksessa käsitellään myös aloitteiden
tekeminen.

10. KAINUUN HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUN TILANNE JA NUORTEN
OSALLISUUS TULEVALLA HYVINVOINTIALUEELLA

Keski-Suomen Nuorten Suomi -hankkeen koolle kutsuma Nuorten maakunta -
verkosto on koonnut suosituksen hyvinvointialueille ja maakuntiin nuorten
osallistamisesta ja kuulemisesta tulevilla hyvinvointialueilla (liite 2).

Nuorille hyvä maakunta ja hyvinvointialue -seminaarin 16.11.2021 aineisto:
https://www.nuortensuomi.fi/nuorten-aani-maakunnissa/nuorille-hyva-
maakunta-ja-hyvinvointialue-seminaari/

Valmistelujohtaja Timo Korhonen kertoo sote-uudistuksesta ja Kainuun
hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta. Kainuun hyvinvointialue verkossa:
https://sote.kainuu.fi/hyvinvointialue

Esitys:

Kuullaan valmistelun tilannekatsaus ja käydään keskustelu maakunnallisen
nuorisovaltuuston roolista valmistelussa sekä muista nuorille olevista tai
suunnitelluista mahdollisuuksista osallistua Kainuun hyvinvointi valmisteluun.

https://www.nuortensuomi.fi/nuorten-aani-maakunnissa/nuorille-hyva-maakunta-ja-hyvinvointialue-seminaari/
https://www.nuortensuomi.fi/nuorten-aani-maakunnissa/nuorille-hyva-maakunta-ja-hyvinvointialue-seminaari/
https://sote.kainuu.fi/hyvinvointialue
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Päätös:

Timo Korhonen kertoi hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta, jonka jälkeen
saimme kysyä mietityttäviä asioita.

Marja-Liisa Ruokolainen kertoi osallisuudesta tulevan hyvinvointialueen
valmisteluissa ja mahdollisuudesta osallistua työryhmään työskentelyyn.

11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys:

Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Tiedottaminen ja tarve somevastaavan nimeämisestä nousi esille.

Somen hyödyntämisen tulisi olla aktiivisempaa Manun tiedottamisessa uusien
päivitysten kautta. Manusta tulisi nimetä somevastaava. Paula on tiedottanut
kuluneen syksyn aikana Manun facebook -sivuilla, jota vanhemmat ihmiset
seuraavat.

Päätös:

Somevastaavan tehtävä tarjolla, manulaisista toivotaan siihen ilmoittautujia.
Tunnukset (Faceboo ja IG) saa Kainuun liitosta, Minna Mustoselta.

12. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Esitys:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Suunnittelukokous 14.12.2021 klo 18.30, etänä vähintään
hallituskokoonpanolla, muutkin voivat halutessaan osallistua. Kokouksessa
käsitellään aloitteiden tekemistä ja Kainuun maakuntavaltuuston kokousta ja
osallistumista siihen.

Keväällä seuraava kokous 24.2 klo 9.30-14.30 Kajaanissa, tarkempi paikka
ilmoitetaan myöhemmin.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.42.



Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston lausunto Kainuu-ohjelmaan

Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto kiittää mahdollisuudesta lausua valmistelussa
olevaan Kainuun maakuntaohjelmaan.

Kainuu on ollut häviöllä pitkään ja nyt ollaan täyskäännöksen paikassa. Maakunnallinen
nuorisovaltuusto kokee, että Kainuu-ohjelman visio on juuri sitä, mitä Kainuu tarvitsee ja
siinä mainitut asiat ovat todella tärkeitä Kainuulle. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja niiden
eteen pitää tehdä töitä.

Koulutus on ehdottomasti tärkeää ihmisten saamisessa tänne, erityisesti sellaiset
koulutusalat, joita on harvassa, kuten IB-koulutus tai jokin erityistaidon ala toisivat lisää
opiskelijoita Kainuuseen. Ennen kaikkea korkeakoulut tekisivät nuorten naisten pitämisestä
Kainuussa helpompaa ja lisäisivät muuttoliikettä tänne. Yliopistotason koulutustakin olisi
hyvä saada tänne. Samoin pitäisi saada vapaat työpaikat enemmän esille niin opiskelijoillekin
kuin vanhemmille ihmisille. Erityisesti sosiaalityöntekijöitä ja lastentarhanopettajia etsitään
jatkuvasti paljon, joten työvoimalle näille aloille on ainakin kysyntää, johon pitäisi vastata.
Vaikka Kajaanin AMK on pieni, on se alueelle tärkeä ja ”suuri”. Alojen markkinointia olisi hyvä
lisätä.  Koulutustarjontaa on myös hyvä monipuolistaa esimerkiksi naisvaltaista koulutusta
lisäämällä ja laajentamalla (esim. luonnontieteet, sotealat, varhaiskasvatus ja
opettajankoulutus). Kajaanista puuttuu esimerkiksi ensihoitajakoulutus, joka voisi toimia
vetonaulana.

Yrityksillä on parantamisen varaa työ-, harjoittelu-, ja oppisopimuspaikkojen tarjoamisessa
nuorille. Kesällä työllistymisen mahdollisuuden parantaminen on tarpeen, hakisi nuori töitä
kesätyösetelillä tai ilman. Nuorten työllistäminen lisää hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.
Voimmeko maakuntana olla edelläkävijä nuorisotyöttömyyden ehkäisyssä?

Konkreettisilla toimilla kuntakohtaisesti tai maakunnan laajuisesti voisi houkutella
lapsiperheitä, esimerkiksi ilmaisen varhaiskasvatuksen, vuorotyöläisten lasten päiväkodin ja
vauvarahan avulla. Haluaisimme kokeilua erityisesti ilmaisesta varhaiskasvatuksesta.

Ihmisten muuttamiseen tänne vaikuttaa negatiivisesti asuntojen korkeat hinnat, jotka
saattavat olla etenkin nuorille ja opiskelijoille hankalaa maksaa ilman työpaikkaa.
Toivoisimme siis asuntojen hintoihin ja saatavuuteen muutosta. Pieniin kyliin kaivataan
asutusta, joten pienempien kyläkoulujenkin pitäminen pystyssä auttaa ylläpitämään
syrjäseutujen vireyttä. Mikäli kouluja lakkautetaan, on toivottavaa, että kyläyhdistykset
ottaisivat ja saisivat tilat edullisesti käyttöönsä.

Lukioiden oppiainetarjonnan laajentamista etäopintojen avulla ja etujen, kuten ilmaisen
ajokortin ja halvan asumisen avulla, voidaan saada pienemmille paikkakunnille uusia
opiskelijoita.

Mielenterveyden kartoitus ja avun saanti matalalla kynnyksellä erityisesti nuorille on saatava
helpommaksi ja nopeammaksi. Nuorten jaksamisen ja mielenterveydestä puhuminen
kouluissa ja yhteiskunnassa pitäisi tulla yleisemmäksi ja vapaammaksi. Puhumista ja henkistä
tukea tulee korostaa hoitomuotona ennen diagnooseja ja lääkkeitä.  Kartoitusmenetelmänä
nuorille voi toimia esimerkiksi vuosittainen kuraattorin järjestämä palaveri oppilaiden kanssa.
Tukiverkon toiminnan tulee olla luotettavaa.



Työelämänlaatuun ja -hyvinvointiin on keskeistä lisätä erilaisuuden hyväksymistä ja
jaksamisen kanssa kamppailusta puhumista, jotta työelämässä jaksaminen ja työelämän
pidentyminen parantuisi.

Maahanmuuton lieveilmiöitä pitää varoa ja kotouttamisen on onnistuttava hyvin.
Työperäinen maahanmuutto on tärkeintä. Suurin osa työperäisestä maahanmuutosta tulee
keskittymään pääkaupunkiseudulle, mutta maakuntaa ja tarjolla olevia mahdollisuuksia tulee
markkinoida ja maakunnan imagoa rakentaa houkuttelevammaksi.  Työn perässä maahan
muuttavia tulisi kouluttaa sellaisiin työtehtäviin, joita Kainuussa on tarjolla, näin suora
työllistyminen olisi helpompaa.

Maailmalla ja Suomessa riehunut pandemia on mahdollistanut etätyöratkaisujen laajan
kehittämisen ja käyttöönoton. Myös paluumuuttajia ja niitä, joilla on mahdollisuus tehdä
töitä etänä, tulisi houkutella markkinoimalla alueen vetovoimatekijöitä kuten sujuvaa ja
helppoa arkea (mm. matkoissa säästyvä lisäaika muuhun tekemiseen), vapautta, tilaa ja
puhdasta luotoa. Vetovoimatekijöitä ovat myös Kainuun idylliset maalaismaisemat ja
turvallisuus lapsiperheille.

Kainuun hyvät ja edulliset harrastusmahdollisuudet isompiin kaupunkeihin tai paikkakuntiin
verrattuna, kannattaa tuoda entistä selkeämmin esille alueen markkinoinnissa opiskelijoille,
lapsiperheille ja työtä hakeville.

Taantukoon taika ja vanhoillisuus; Kainuun imago on remontin tarpeessa. Surkunälkämaa
pitää muuttaa positiiviseksi kunnian näläksi. Kainuuta tulee markkinoida modernina ja
erikoisena maakuntana, jossa vallitsee vapaus; meidänpä vapautta vaarat on nää! Rastas ja
metso täälläkin soi; muuta Kainuuseen ja elä puhtaan pohjoisen luonnon keskellä.

Kannatamme Kainuu-ohjelman tavoitteita ja niiden eteen tehtäviä toimenpiteitä.

Kajaanissa 15.11.2021

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuusto

Jonna Kyllönen, puheenjohtaja

Juuso Korhonen, 1. varapuheenjohtaja
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NUORTEN ÄÄNTEN KUULEMINEN MAAKUNNISSA  
 
Tausta 

Nuorten äänen kuuleminen maakuntatasolla on tähän mennessä toteutunut hyvin eri tavoin eri 
maakunnissa. Osassa toiminnalla, erityisesti nuorisovaltuustotoiminnalla, on jo selkeä ja rakenne ja 
perinteet, osassa nuoria kuullaan satunnaisesti ja osassa ei nuoria kuulla lainkaan. 
 
Sote-uudistuksessa maakunnalliset nuorisovaltuustot tulevat hyvinvointialueiden lainsäädännön alle.  Laki 
hyvinvointialueista -luonnoksen pykälän 32 Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet mukaan 
”aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 
hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä”. (jatkossa vaikuttajaryhmästä 
käytetään tässä lyhennettä manuva). 
 
Manuvan lisäksi nuorilla tulee olla laajemminkin mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin (mm. 
mm. perustuslaki 6 §, nuorisolaki 24 §, Lasten oikeudet, artikla 12). Nämä koskevat myös maakuntatason 
päätöksentekoa ja palvelutuotantoa. 
 
Nuorten osallistaminen voidaan toteuttaa laadukkaasti ja jouhevasti niin, että se vastaa sekä nuorten, 
maakuntien ja hyvinvointialueiden tarpeisiin. Toiminnassa on syytä huomioida seuraavat asiat: 
 
 
1. Nuoret otetaan laajasti mukaan sekä päätöksentekoon että palveluiden kehittämiseen 

Nuorten osallistaminen on kaikkien osapuolten etu. Maakunnallisen vaikuttajaryhmän toiminta on 
systemaattisin ja näkyvin osa (kohta 2), mutta on varmistettava, että nuoret pääsevät mukaan myös 
laajemmin (kohta 3). Eri elämäntilanteissa olevien nuorten ääni tulee saada laajasti esiin niin palveluiden 
kehittämisessä kuin päätöksenteossa. Mitä useampi nuori saadaan mukaan vaikuttamaan, sitä laajemmin 
nuoret kokevat osallisuutta ja sitoutuvat ympäristöönsä, jolloin esimerkiksi palveluiden vaikuttavuus sekä 
nuoren ja yhteiskunnan hyvinvointi lisääntyy. 
 
Nuorten näkökulmat on tärkeä ottaa mukaan paitsi nuorten tulevaisuuden näkökulmasta, myös tämän 
hetken nuoren kansalaisen näkökulmasta. Nuoret kannattaa ja pitää ottaa mukaan myös mm. ennalta-
ehkäisevän hyte -toiminnan suunnitteluun, sote- ja muiden palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon.  
 
2. Maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän toiminta 

Hyvinvointialuelain mukaan ”vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen 

toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla 

vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten 

henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan 

osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella. Nuorten maakunnallisen vaikuttajaryhmän 

tehtävänä on huolehtia tästä lasten ja nuorten osalta.”  



 
 
 
 
Nuorille tulee antaa mahdollisuus tehdä aloitteita sekä osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella 

hyvinvointialueen toimielimiin ja erilaisiin työryhmiin, joihin nuoret itse haluavat osallistua. Kaikista 

merkittävintä on kuulla nuoria jo valmisteluvaiheessa, nuorille luontaisella tavalla.  

Osassa maakuntia nuorten osallistuminen yhteiseen maakunnalliseen valmisteluun ja päätöksentekoon on 
jo hyvällä mallilla. Tätä ei saa uudistuksen myötä hukata. Hyvinvointialueille tulee antaa riittävästi joustoa 
ja vapauksia ottaa huomioon alueelliset erilaisuudet liittyen manuvien organisoitumiseen. Vaikka uusi 
manuvan ylläpitäjä, tuleva hyvinvointialue ei ole monialainen organisaatio, manuvien toimintaa ei ole syytä 
rajoittaa pelkästään hyvinvoinnin toimialalle. Nuorten äänen tulee kuulua kaikilla maakunnallisen 
valmistelun ja päätöksenteon alueilla, ja manujen toimintakenttä tulee säilyä monialaisena. Sote-
valmistelua ja hyvinvointialueita rakentavien tahojen ja maakunnan liittojen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä, 
jolla ylläpitäjän vaihdokset maakuntien liitoilta uusille hyvinvointialueille saadaan tapahtumaan 
saumattomasti ja jotta nuoret pääsevät jatkossakin vaikuttamaan monipuolisesti maakuntien asioihin. Kun 
manuvan toimintamallia ja rakennetta luodaan monialaiseksi, kannattaa tarkemmin miettiä, olisiko sillä 
jaostoja, toimikuntia tai muita ryhmiä.  
 
Kuntien nuorisovaltuustot ovat lakisääteisiä ja jo lainsäädännön perusteella maakunnallisen ja kunnallisen 
nuorisovaltuuston kytkentä on vahva. Yhteistyö näiden kesken tulee saada systemaattiseksi ja sujuvaksi.  
 
Nuorisovaltuustoa koottaessa kuntien nuorisovaltuustojen edustajien lisäksi on syytä varmistaa riittävästi 
myös avoimia, haettavaksi julistettuja paikkoja muille nuorille ja nuorten toimijatahoille. Manuvan työn 
tukena/rinnalla on hyvä tunnistaa ja osallistaa myös muita nuorten vaikuttajaryhmiä, kuntien 
nuorisovaltuustojen lisäksi esimerkiksi oppilaskunnat, opiskelijakunnat, Lasten Parlamentit, eri tahojen 
kuten järjestöjen, seurakuntien, nuorisotilojen omat vaikuttajaryhmät.  
 
 
3. Kaikkien nuorten ja eri elämäntilanteissa olevien nuorten kuuleminen 

Eri elämäntilanteissa olevien nuorten ääni tulee saada laajasti esiin, mikä on erityisen tärkeää palveluiden 
kehittämisessä, mutta myös päätöksenteossa. On myös varmistettava, että nuorten ääni ei kuulu vain 
enemmistöjen näkökulmasta, vaan eri taustoista tuleville ja eri ikäisille nuorille tarjotaan tilaisuuksia 
vaikuttaa yhdenvertaisesti arkeensa ja tulevaisuuteen eri tasoilla. 
 
Osallistamisessa laaja yhteistyö eri tahojen kanssa on tarpeen, sillä yhteistyöllä saadaan vaikuttavuutta 
eniten. Nuoria voi osallistaa monella tapaa ja ne kaikki ovat yhtä arvokkaita. Hyviä tapoja ovat mm. 
keskustelu- ja kuulemistilaisuudet eri kokoonpanoilla ja teemoilla, nuorisoforumit, maakunnallinen Lasten 
Parlamentti ja Vaikuta!-teemapäivät, raadit, kyselyt eri kanavia pitkin, erilaiset digitaaliset alustat, 
kirjoituskampanjat, videoiden teko ja asiakaspalautteiden kokoaminen eri muodoissa. 
 
Missä tahansa nuori tarvitsee palvelua/tukea, se on osa hänen vaikuttamisensa kanavaa ja mahdollisuutta 
vaikuttaa. Jokaisen pitää tuntea vastuunsa nuorten osallistamisesta. 
 
4. Nuorten kanssa työskentely 

Laajasti nuorille aidon osallisuuden kokemusten syntyminen edellyttää monipuolista ja pitkäjänteistä työtä. 
Nuorten kanssa työskentely vaatii aikaa ja nuorilähtöistä työotetta. Kun nuorilla ei ole  tietoja ja kokemusta 
vaikuttamisesta, asioista ja verkostoista, nuorten tukemisen, perehdyttämisen ja ohjauksen merkitys pitää 
tunnistaa ja näihin panostaa.  
 
Hyvään osallisuuteen tarvitaan nuorten ja aikuisten aitoa vuoropuhelua ja keskinäistä oppimista. Myös 
aikuiset oppivat paljon nuorilta.   
 
 



 
 
 
 
5. Resurssointi 

 
Lakiluonnoksen mukaisesti “aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyk-
sistä”. Manuva-ryhmän toiminta on täysin erilaista kuin laissa mainittujen muiden vaikuttamisryhmien 
toiminta. Nuoret ovat vasta vaikuttamisen alkutaipaleella ja he tarvitsevat paljon perehdytystä ja tukea 
vaikuttamiseen ja työskentelyyn. Manuvan toiminnan tukena pitää olla aikuinen, jolla on osaamista ja aikaa 
toimia nuorten ohjaajana ja jolla on myös kontaktit valmisteluun ja päätöksentekoon.  
 
Lisäksi resursseja varattaessa on syytä huomioida manuvan toiminnasta syntyvät muut kulut (kokoustilat, 
kokoustarjoilut, matkakulut ja kokouspalkkiot sekä ryhmäytysleiri ym.) sekä myös muiden nuorten 
osallistamisesta aiheutuva työpanos ja toimintakulut (kohta 3). 
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