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Terhi Venäläinen 

Nuorten laaja kuuleminen ja osallistaminen - 

Manun vapaat paikat ja muut osallistumisen muodot

 



Nuorten osallisuus  
tällä hetkellä 

Nuorten osallisuuden
tavoitetila 2024

Miten sinne päästään? 

Missä mennään?
Mikä toimii hyvin? 
Mitä kannattaa
säilyttää?

Mikä kaipaa kehittämistä? 
Mitä kannattaa uudistaa ja
kokeilla? 

Kuka vastaa ja koordinoi? 
Ketkä mukana  yhteistyössä? 

Millainen olisi
ideaali tilanne? 



Asiakasraadit ja palveluiden kehittäjäryhmät Tapahtumat ja kyselyt Tutkimukset ja opinnäytetyöt Palautteet, mielipiteet, someviestintä ym. 

Alueelliset/maakunnalliset 
 nuorisovaltuustot

Kuntien 

nuorisovaltuustot,

 -neuvostot 

ja vastaavat

Seurakunnan nuorten
vaikuttajaryhmät

Oppilas- ja opiskelijakunnat
ja hallitukset

Järjestöt ja 
yhdistykset

Alueen nuoret  = 

(lastensuojelunuoret, maahanmuuttajanuoret,

vammaiset nuoret, harrastavat nuoret,

syrjäytymisuhan alla olevat nuoret,

vähemmistöryhmiin kuuluvat, ei mihinkään

ryhmään kuuluvat, lukiolaiset,

ammattikoululaiset, työtä tekevät, työttömät,

lomailevat, välivuotta pitävät....)

 siis NUORET.

NUORTEN HYVINVOINTIALUE JA MAAKUNTA

Aikuiset tukevat ja mahdollistavat, kulkevat rinnalla; selvittävät ja tsemppaavat.  Nuoret vaikuttavat ja päättävät. 

Päättäjät, virkamiehet, hankkeet: Valtuusto, hallitus, lautakunnat, ohjausryhmät, johtoryhmät 

Nuorten ryhmä joka vaikuttaa  alueen toiminnan

suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja

seurantaan - sekä kehittää yhdessä alueen kanssa

osallistumista ja kuulemista. 

Yhdyspinnat

Tukiaikuiset: nuoriso-ohjaajat,

nuorisotyöntekijät, opettajat,

osallisuuskoordinaattorit,

etsivät nuorisotyöntekijät,

ohjaamokoordinaattorit....



"Työkaluja" 

nuorten kuulemiseen

Digiraadit 

Mikä vituttaa? -illat  

Vaikuta! -teemapäivät 

Osallistava budjetointi 

Kyselyt ja selvitykset 

Vaikuta! -teemapäivät 

Erätauko-keskustelut

Nuorisofoorumi

Nuorten ja päättäjien väliset tapaamiset

Teema/-fokusryhmiä

Tilaisuuksia ja tapahtumia 

Jalkautumisia ja työpajoja 

Jotakin muuta?

Jotakin muuta?

Jotakin muuta?
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KAINUUN NUORISOVALTUUSTO 
Parhaimmillaan

Kuntien nuvat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja
muiden kuntien nuorisoryhmien kanssa. 

Keskustelua alueella käydään avoimesti ja paljon

Kainuun nuorisovaltuusto koostuu 
eritaustaisista ja monenlaisista nuorista.

Hyvinvointialueen päättäjät kysyvät aina nuorten
näkemyksiä valmisteltaviin asioihin.



KAINUUN NUORISOVALTUUSTO 
Parhaimmillaan

Kainuun nuorisovaltuuston toiminta kytkeytyy myös 

koulun toimintaan. 

Pöytäkirjat ja esityslistat löytyvät helposti ja ovat
kaikkien saatavilla. Viestintä ja markkinointi toimii -
nuorten näköistä viestintää. 

Hyvinvointialueen nuorisovaltuustolla on aktiiviset
kummivaltuutetut. 



KAINUUN NUORISOVALTUUSTO 
Parhaimmillaan

Hyvinvointialueen nuorisovaltuustolla on resursseja toimintaansa.

Kokoukset kiertävät ja toiminta on avointa ja läpinäkyvää. 

Mahkuun osallistutaan vuosittain ja yhteistyötä
tehdään mm. Nuva ry:n kanssa. 

Kainuun nuorisovaltuuston nuoret käyvät aktiivisesti
kouluissa kertomassa toiminnasta. 

Kainuun nuorisovaltuusto tekee muille nuorille
kyselyitä joista viestitään koulujen Wilmassa. 



Kainuun nuorisovaltuuston tuntevat sekä päättäjät,  

että nuoret. Toiminta on avointa ja näkyvää -

kummivaltuutetut ovat aktiivisia ja nuoria kuullaan

hyvinvointialueella jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Kainuun nuorisovaltuusto koostuu monenlaisista

nuorista, ja nuorten ääntä selvitetään laajemmin

koulujen kautta. Yhteistyötä tehdään yli kunta ja

organisaatio rajojen. Kainuussa nuorten ääntä

kuullaan aidosti. 

KAINUUN NUORISOVALTUUSTO 
Tulevaisuudessa...
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Carita Hännivirta

Vaikuta!-teemapäivä nuorten kuulemiseen

ja osallistamiseen 
 








