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1		 Johdanto
Suomi on muutosten tiellä. Meneillään on historiallisia uu- me tarttua toimeen ja kertoa, millä tavoin nuoret toivovat
distuksia, jotka tulevat koskettamaan jokaista kansalaista. heitä kuultavan.
Päättäjät, jotka istuvat pöydissä joissa päätökset tehdään,
määrittelevät miten nuoret päätöksenteossa huomioidaan. Tämä opas on kirjoitettu yhdessä nuorten kanssa. Opas antaa vinkkejä ja käytännön ohjeita siitä, mitä nuorten osalliSuomen nuorisolaissa todetaan, että nuoria on kuultava suus on ja miten sitä voidaan edistää. Ennen kaikkea tiedät,
heitä koskevissa asioissa. Missään ei ole kuitenkaan todet- miten voit omalla toiminnallasi vaikuttaa siihen, että nuoret
tu saati määritelty, kuinka nuoria tulee kuulla, jotta se olisi otetaan aidosti huomioon päätöksenteossa.
myös vaikuttavaa. Hyvin usein kuulee puhetta näennäisistä
vaikuttamismahdollisuuksista, mutta tosiasiallisesti kyse on Antoisia lukuhetkiä toivottaen kaikkien nuorten vaikuttajien
asenteista. Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, jo- puolesta,
ten hyödynnä sitä potentiaalia jota sinulla on käytettävissäsi!
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toiminnan perustana Santeri Lohi
on nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehit- puheenjohtaja
täminen ja nuorten vaikuttajien etujen ajaminen. Me halusim- Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry.

2		 Nuorisovaltuusto
Yleistä

Päätös nuorisovaltuuston perustamisesta

Nuorisovaltuusto on yleistermi nuorten kunnallisille vaikuttajaryhmille. Yhteistä kaikille vaikuttajaryhmille on se, että ne on
valittu demokraattisesti ja edustavat näin ikäryhmäänsä ja
lisäksi toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat nuorisolain
määritelmän mukaisesti nuoria, alle 29-vuotiaita.

Kun omassa kunnassanne pohditaan nuorisovaltuustotoiminnan aloittamista, kannattaa päätös nuorisovaltuuston
perustamisesta tehdä suoraan joko kunnanhallituksessa tai –
valtuustossa. Tämä antaa päätökselle erilaisen legitimiteetin
verrattuna esimerkiksi lautakunnan tekemään päätökseen ja
tuo nuorisovaltuustojärjestelmän sekä idean hankkeen takana varmasti kaikkien kunnan keskeisten päättäjien ja virkamiesten tietoisuuteen samanaikaisesti.

Nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kunnan päätöksentekoon ja nostaa esiin nuorille tärkeitä asioita käsiteltäväksi. Nuorisovaltuustot voivat esimerkiksi kirjoittaa
aloitteita, lausuntoja ja osallistua lautakuntatyöskentelyyn. Ottakaa kuntanne nuoret mukaan valmistelemaan omaan
Lisäksi osa nuorisovaltuustoista järjestää myös tapahtumia kuntaanne sopivaa nuorisovaltuustomallia. Nuorten osallisja tempauksia.
taminen on paitsi nuorisolain hengen mukaista, mutta sitouttaa myös nuorisovaltuustomallin puitteissa työskentelyyn suuNuorten kunnallisista vaikuttajaryhmistä voidaan käyttää remmalla todennäköisyydellä kuin täysin virkamiesvetoisesti
myös muita nimiä kuten esimerkiksi nuorisoparlamentti, nuo- valmisteltu esitys.
risofoorumi tai nuorisoneuvosto. Ei ole olemassa kahta samanlaista nuorisovaltuustoa, ovathan Suomen kunnatkin kes- On olemassa useita malleja ja käytäntöjä
kenään hyvin erilaisia.
siitä, mihin nuorisovaltuusto kannattaa

kunnan organisaation sisällä sijoittaa. Osa nuorisovaltuustoista toimii kunnan nuorisotoimen tai sivistystoimen alla, osa
taas suoraan kaupunginhallituksen alla. Nuorisovaltuuston
perustamisvaiheessa aiheesta on syytä käydä keskustelua
myös omassa kunnassa – millainen nuorisovaltuusto palvelee
kuntanne nuoria parhaalla mahdollisella tavalla? Nuorisovaltuusto on hyvä perustaa suoraan kaupunginhallituksen
tai kaupunginvaltuuston alaisuuteen.

vat jopa toiminnan ulkopuolisia nuoria mukaan
tekemään ja päättämään asioista esimerkiksi
avoimien työryhmien kautta.
Isommissa nuorisovaltuustoissa valmisteluvastuuta on jaettu niin, että nuorisovaltuustolle valitaan jäsentensä keskuudesta hallitus. Hallitus kokoustaa myös nuorisovaltuuston kokousten välisenä
aikana ja pitää huolen juoksevien asioiden hoitamisesta.

Valintatapa
Nuorisovaltuusto on edustuksellinen asiantuntijaelin, joka
valitaan aina demokraattisesti. Pienemmissä kunnissa kaikki
halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. Väestöltään suuremmissa kunnissa järjestetään yleensä koko kunnan alueen
vaalit tai koulukohtaiset vaalit. Koulukohtaisessa vaalissa
huomioidaan yleensä myös oma kiintiö niille nuorille, joilla ei
ole opiskelupaikkaa tai jotka ovat jo siirtyneet työelämään.
Sisäinen työnjako
Tärkeintä nuorisovaltuuston työnjaossa ei ole
monimutkaisen hieno sisäinen organisaatiokaavio vaan se, että kaikille innokkaille riittää tekemistä. Parhaimmillaan nuorisovaltuustot innosta-

Sisäisen työnjaon suunnitteluun kannattaa ottaa nuoret heti
alusta lähtien mukaan. Mallia saa esimerkiksi samansuuruisista
tai samantyyppisistä kunnista, joissa toimii nuorisovaltuusto.
Vaikuttamisen paikat
Nuorisovaltuuston perustamispäätöksen lisäksi kannattaa
kunnassa tehdä päätös myös nuorisovaltuuston edustuksista
eri lautakuntiin. Nuorisolain mukaan nuoria tulee kuulla heitä
koskevissa asioissa ja käytännön työ on osoittanut, että parhaiten nuoret tulevat kuulluksi juuri lautakunnissa.
On lyhytnäköistä ajatella, että esimerkiksi vain nuorisolautakunnassa käsiteltävät asiat koskettaisivat nuoria. Parhaita
viestejä nuorten osallisuudesta on kiirinyt sellaisista kunnista,

joissa nuoret ovat saaneet edustuksensa kaikkiin kunnan lautakuntiin – osassa jopa kunnanvaltuustoon ja -hallitukseen.
Nuorisovaltuuston edustajalla ei tietenkään ole äänioikeutta
lautakunnan kokouksessa, mutta puhe- ja läsnäolo-oikeuden
turvin edustaja voi ottaa kantaa päätöksiin ja tuoda muille
lautakunnan jäsenille tiedoksi tuoreita näkökulmia asioihin.
Tässä vaiheessa on hyvä huomioida, että nuorisovaltuuston edustajan tulee olla 15-vuotias kyseisen kunnan jäsen
ja hänelle on tarpeen valita myös varaedustaja esimerkiksi
sairastapauksien varalle.

3		 Mitä osallisuus on?
Osallisuus on käsitteenä hyvin laaja-alainen ja useimmiten se
ymmärretään pelkästään nuorten vaikuttamisena. Kuitenkin
osallisuus on paljon enemmän: mielipiteen kysymistä, mukaan
ottamista sekä yhteisöllisyyttä. Osallisuus rakentuu kokemuksista, ja tästä johtuen pelkkä osallisuuden yksiselitteinen
määritteleminen on lähestulkoon mahdotonta.
3.1 Osallisuus osana yhteiskuntaa
Osallisuudesta on alettu puhua 2000-luvulla huomattavasti aiempaa enemmän. Osallisuudesta on keskustelun myötä
tullut muotisana, jota käytetään useammin pelkkänä puheen
koristeena käytännön tekojen sijaan. Valtuustokauden startatessa on hyvä muistaa että osallisuus voi olla muutakin
– nyt tarvitaan tekoja korulauseiden sijaan!
Osallistumiskokemukset ovat monesti hyvin positiivisia. Sen avulla ehkäistään syrjäytymistä, aktivoidaan nuoria, tuodaan päätöksentekoon
uusia ja raikkaita näkemyksiä sekä rakennetaan

yhdessä yhteiskuntaa, jonka kulmakivenä on
sukupolvien välinen yhdenvertaisuus.

Päättäjä!
– Osallisuus on muutakin kuin pelkästään edustuksellisen demokratian kautta vaikuttamista
– Osallistumisen keinoja on useita ja
niitä voi luoda jatkuvasti lisää
– Osallisuus ei ole rakettitiedettä,
vaan tunne siitä, että kuuluu osaksi
jotakin yhteisöä, tahoa, elinympäristöä tai yhteiskuntaa

3.2 Nuorten osallisuus

Päättäjä!
– Selvitä muille kuntapäättäjille, mitä osallisuus tarkoittaa
– Etsi ja hae tietoa osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksista
– Lue tutkimuksia osallisuuden
positiivisista vaikutuksista

Jotta tulevaisuudessa turvataan aktiivisten kansalaisten toiminta, tekojen on tapahduttava tänään. Kuntatasolla tulee erityisesti panostaa osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen. Osallistuminen on jokaisen kuntalaisen oikeus!

Nuorten osallisuus on yksi osa koko kunnan osallisuuden kirjosta. Nuorten osallisuudella käsitetään yleensä ainoastaan
oppilaskuntatoiminta, nuorisovaltuustot ja järjestöjen kautta
vaikuttaminen. Noin 70 % Suomen kunnista toimii nuorisovaltuusto, mutta todellisia vaikutusmahdollisuuksia ei taata vain
pelkällä nuorisovaltuuston olemassaololla. Hyviä tapoja
osallistua löytyyy myös edustuksellisen demokratian mallien
ulkopuolelta. Oli osallistumisen tapa mikä tahansa, on toiminnalla oltava riittävät resurssit.
Nuorten osallisuuden parantaminen on tärkeää, jotta myös
tulevaisuudessa olisi yhteisistä asioista kiinnostuneita henkilöitä, jotka ovat valmiita uhraamaan omaa aikaansa niiden hoitamiseen. Nuorelle osallistuminen antaa kokemuksen
kuulluksi tulemisesta ja näin lisää kiinnostusta yhteiskunnallisiin
asioihin.
Kaikkia kiinnostaa oma elinympäristönsä ja jokaisella on siitä
oma mielipiteensä sanottavanaan. Usein mielipiteet jäävät
kuitenkin sanomatta, mihin vaikuttavat mm. kuntapäättäjien
nihkeä suhtautuminen nuoriin, vaikuttamismahdollisuuksien
puuttuminen sekä nuorten mielipiteiden vähättely.

Tärkeää on, että jokainen kunta laatii oman nuorten osallisuusstrategiansa jossa huomioidaan kuinka nuoret voivat
osallistua eri palvelualueiden toimintaan vaikuttaen, arvioiden ja kehittäen itse palveluita.

Päättäjä!
– Varmista, että kunnassasi toimii nuorisovaltuusto ja ota selvää sen toimintamahdollisuuksista
– Takaa, että kuntaanne laaditaan nuorten osallisuusstrategia, joka hyväksytään
valtuustokausittain
– Selvitä kuntasi nuorilta yhdessä nuorisovaltuuston kanssa, kuinka nuoria pitäisi
osallistaa enemmän ja mihin nuoret haluaisivat vaikuttaa

4 Osallisuuden tukena
Suomessa on laaja lainsäädäntö, joka tukee
vahvasti kuntalaisten osallisuutta. Perustuslain
12§ on maininta jokaisen suomalaisen oikeudesta
sananvapauteen ja oman mielipiteen ilmaisemiseen.
Kuntalain luku 4 käsittelee pelkästään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja tämän lain pykälässä 27
sanotaan seuraavaa: ”Valtuuston on pidettävä huolta siitä,
että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.”
Vaikka kuntalaisten osallisuuteen ja vaikuttamiseen tähtäävää lainsäädäntöä on jo olemassa, osallistuminen
tuntuu silti olevan lapsenkengissä ja todelliset vaikuttamismahdollisuudet ovat edelleenkin toiveajattelua useille kuntalaisille.

Päättäjä!
– Tutustu osallisuutta tukevaan lainsäädäntöön (perustuslaki, kuntalaki, nuorisolaki)
– Arvioi yhdessä kuntanne nuorten kanssa, kuinka olemassa oleva lainsäädäntö
toteutuu kunnassanne
– Vie viestiä osallisuutta tukevasta lainsäädännöstä muille valtuutetuille ja erityisesti esityksiä valmisteleville virkamiehille

4.1 Nuorisolaki
Vuonna 2006 astui voimaan ensimmäinen nuorisolaki. Lain
keskeisenä tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten
sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja
elinoloja.
Nuorisolain 8§ todetaan seuraavaa: ”Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi
nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.” Jokaisella nuorella on siis lain mukaan oikeus kertoa mielipiteensä itseään
koskeviin asioihin. Ongelmallista kuitenkin on, ettei laissa tarkoin määritellä, miten kuuleminen tai osallisuusmahdollisuudet
tulisi järjestää.
Nuorisolakia noudatetaan hyvin kirjavasti ja eri tavoin koko
Suomessa. Olisikin tärkeää löytää yhtenäisiä tapoja ja malleja nuorten kuulemiselle ja osallistumiselle, sillä muuten nuorten yhdenvertaisuus lain edessä kärsii. Kunnassa pitää myös
pitää huolta siitä, että nuorten kuulemista varten perustettu
nuorisovaltuusto ei ole ”kumileimasin”, jolta vain haetaan
pakon edessä hyväksyntä jo tehdyille päätöksille.

Todellinen vaikuttaminen kunnan palveluihin tapahtuu lautakunnissa. On ensiarvoisen tärkeää, että lautakunnissa on
nuorisovaltuuston edustus, koska kokemustietoa hyödyntämällä palveluita voidaan kehittää vastaamaan paremmin
ajanmukaisia tarpeita.

Päättäjä!
– Selvitä kuinka monessa kuntasi koulussa toimii
oppilaskunnan hallitus
– Ota selvää, toimiiko kunnassasi nuorisovaltuusto tai muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä
– Ota selvää, mihin lautakuntiin, jaostoihin ja
työryhmiin nuoret saavat osallistua
– Edistä omalla toiminnallasi nuorten saamista lautakuntien kokouksiin – nuorten pitää olla
vaikuttamassa siellä, missä päätöksiä tehdään!
– Varmista, ettei mahdollinen kunnassa oleva
nuorisovaltuusto ole pelkkä kumileimasin!

4.2 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma
Tuorein lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ohjelmakaudelle 2012–2017 hyväksyttiin valtioneuvostossa joulukuussa 2011. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma,
Lanuke, on kehitetty vastaamaan paremmin nuorisolain tavoitteiden ja velvoitteiden toteuttamista.
Lanukeessa on lueteltuina keskeisimmät lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteet jokaiselle nelivuotiskaudelle. Kehittämisohjelman (2012–2017) strategiset tavoitteet ovat seuraavat:

– Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi.
– Lapset ja nuoret voivat osallistua tasavertaisesti kulttuuri- ja
liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan.
– Nuoret työllistyvät ja nuorten työllisyysaste paranee.
– Yhdenvertaisuus toteutuu.
– Tytöillä ja pojilla on tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet.
– Nuorilla on mahdollisuus asua ja elää itsenäisesti.
– Kaikilla lapsilla ja nuorilla on lähtökohdistaan riippumatta
mahdollisuus saada korkeatasoinen koulutus.
– Ennaltaehkäisevillä toimilla ylläpidetään lasten ja nuorten
hyvinvointia ja terveyttä.
– Lasten, nuorten ja perheiden asioita hoidetaan osaavasti
ja hyvässä yhteistyössä.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan koko kunnan
päätöksentekokoneistoa poliittisine päättäjineen, valmistelevine virkamiehineen kuin osallistuvine kuntalaisineen.

5 Nuorten osallisuuden
tulevaisuus?
5.1 Osallisuus kunnassa
Kuntapäättäjät tarvitsevat kuntalaisia päätöksenteon tueksi. Millä tavalla kuntalaisten kokemustietoa ja asiantuntijuutta
hyödynnetään, onkin sitten aivan eri asia.
Kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Kuntapäättäjillä taas on velvollisuus kuunnella
kuntalaisia, mutta ennenkaikkea se on mahdollisuus. Jotta
kunnassa pystytään huomioimaan erilaisten väestöryhmien tarpeet, on kuunneltava niitä, jotka ovat asiantuntijoita.
Tämä koskee niin nuoria, vanhuksia, maahanmuuttajia, erilaisia vähemmistöjä ja niin edelleen.

Osallisuutta voidaan toteuttaa monin tavoin. On erilaisia sähköisiä järjestelmiä, tapaamisia, tilaisuuksia edustuksellisen demokratian keinoja. Parhaan tuloksen kunnassanne saatte, kun kysytte kuntalaisilta.

Päättäjä!
– Kysy kuntalaisilta millä tavoin he
haluavat osallistua
– Mahdollista mahdollisimman monen osallistuminen

5.2 Positiiviset vaikutukset päätöksentekoon
Positiivinen kokemus kuulluksi tulemisesta vaikuttaa aina
myönteisesti nuoreen. Osallistumisen kautta nuori kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi ja myös kiinnittyy omaan kotikuntaansa
paremmin.
Osallistava kunta on kunta, jossa kuntalaisilla on vahva tahto
yhteisten asioiden hoitamiseksi. Tällaisessa kunnassa päättäjät todella arvostavat asukkaita ja heidän asiantuntijuuttaan. Kuunteleminen on avain monen ongelman ratkaisuun.
5.3 Osallisuuden arviointi
Aina ei riitä, että pelkästään toteutetaan ja toimitaan. Jotta
tiedetään millaisia vaikutuksia toiminnoilla on ollut, tulee niitä
arvioida säännöllisin väliajoin. Arvioinnilla voidaan huomata
epäkohdat, onnistumiset ja mahdolliset haasteet, joita toiminta on tuonut mukanaan.

Kuntalaisten osallisuutta tulee arvioida hyväksyttävän osallisuusstrategian linjausten mukaisin väliajoin.
Arviointi on hyvä suorittaa niin, että keskittyy vuosittain yhteen strategian osa- alueeseen. Lopullinen arviointi kannattaa jättää strategiakauden päätteeksi,
jotta koko asiakirjan toimenpiteiden toteutumista ja
niiden vaikutuksia pystytään arvioimaan.

Päättäjä!
– Ole mukana luomassa arviointimenetelmää
– Pohdi mikä on hyvä aikaväli arvioinnille juuri teidän kunnassanne
– Opi saamastanne palautteesta ja
tekemästänne arvioinnista

6 Yhteenveto
6.1 Nykyhetki
Nuorten osallisuus toteutuu hyvin eritasoisesti kunnasta riippuen. Joissakin kunnissa päättäjät ovat todella ottaneet
asiakseen osallistaa nuoria, joissakin taas heitä ei voisi
vähempää kiinnostaa. Sinä kuntapäättäjänä voit vaikuttaa
siihen, miten teillä kuntalaisten osallistumista edistetään nyt
ja tulevaisuudessa.
Jokaiseen kuntaan on perustettava nuorisovaltuusto ja
osallisuuden toteutumisesta on pidettävä huolta toisella
tavalla. Nuorten osallistaminen on tulevaisuuden mahdollistamista.
Nuorisovaltuustoilla on kuitenkin hyvin eritasoisesti valtaa
vaikuttaa kunnassaan. Jotkut nuorisovaltuustot toimivat
todella, sillä niillä on oma budjetti, yhteydet kuntapäättäjiin,
paikat lautakunnissa ja työryhmissä jne, mutta joidenkin nuor-

isovaltuustojen vaikuttamista ei mahdollisteta ollenkaan.
Pidä huolta, että nuorisovaltuustolla kunnassanne on
puhe- ja läsnäolo- oikeus kaikissa lautakunnissa.

Päättäjä!
– Mahdollista nuorisovaltuuston toiminta
– Jos kunnassasi ei ole nuorisovaltuustoa,
perusta sellainen
– Antakaa nuorille puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin lautakuntiin
– Laatikaa kunnallenne osallisuusstrategia yhdessä kuntalaisten kanssa

7 Lopuksi

ajateltuna kansalaisten - ääni kuuluu ja siihen
vastataan, alkaa vaalitkin ja yhteiskunnalliset
asiat kiinnostaa ja demokratia pyörähtää
taas täyteen vauhtiinsa.

Loppusanat
Onnea uudet ja vanhat päättäjät - olette saaneet arvokkaan tehtävän yhteisten asioidemme hoitajina. Kuntavaalien
onnettomaan äänestysprosenttiin viitaten yhtenä haasteenanne onkin saada osallisiksi myös meidät muut kuntalaiset,
sillä demokratia tarvitsee toimiakseen meitä kaikkia.
Demokratia tarvitsee aktiivisia kansalaisia. Aktiivisuudessa
on erilaisia tasoja. Osa on todella aktiivisia ja osallistuvat
yhteiskunnan toimintaan päättäjinä. Kaikki eivät kuitenkaan
voi olla päättäjiä, eikä kaikkien tarvitsekaan. Päättäjien lisäksi tarvitaan puolueaktiiveja, järjestöaktiiveja, rivijäseniä,
kansalaisaktivisteja, mediapersoonia, bloggaajia ja
ihan vain ajattelevia kuntalaisiakin. Tärkeää on,
että kaikki kuntalaiset – aktiivisia tai ei – tuntevat olevansa osa yhteiskuntaa. Osallisuus
yhteiskunnassa on juuri tätä eritasoista aktiivisuutta.

Tunnetta siitä, että kuuluu johonkin, voi osallistua yhteiskunnan toimintaan ja halutessaan vaikuttaa siihen. Aktiivisen
kansalaisen minimivelvollisuus on äänestää. Viime vaaleissa
yhä useammalta kansalaiselta jäi tämäkin minimitaso saavuttamatta. Päättäjien, virkamiesten ja meidän kansalaisjärjestötoimijoiden onkin aika katsoa peiliin ja tehdä asialle
jotain - näin emme voi jatkaa!
Alle 18-vuotiailla ei vielä ole äänioikeutta, mutta se ei suinkaan tarkoita, etteivätkö he voisi olla aktiivisia kuntalaisia.
Päinvastoin! Mielestäni aktiivisen kansalaisen minimivelvollisuus on ajatella itse! Nuorilla on tuhannentaalan paikka
olla aktiivisia ja vaikuttaa omiin asioihinsa useiden muiden
kanavien kautta - rakenteet tähän ovat Suomessa kunnossa!
Teillä päättäjillä on koko kunnan nuoret kuultavina ja heidän
kuunteleminen todella kannattaa. Nuorten ideat ja ajatukset ovat arvokkaita ja ne kertovat niistä arjen tarpeista, joihin päättäjien on vastattava. Kun nuorten - tai laajemmin

Aktiivisen kansalaisen perusedellytys on kyky
ajatella itse ja ajatella kriittisesti. Asiat eivät ole
mustavalkoisia eivätkä itsestäänselvyyksiä. Suurinta osaa asioista voidaan muuttaa, jos sille nähdään
tarvetta. Ei pidä tyytyä, vaan ottaa itse rohkeasti asioista
selvää ja tehdä jotain.
Nuorten kuuleminen kunnissa tapahtuu nuorisolain velvoittavuudesta huolimatta hyvin eri tavoilla ja eri tasoisesti.
Ketä laki velvoittaa kuulemaan, mitkä asiat koskevat nuoria niin paljon, että heitä on kuultava, ja millä tavalla tämä
kuuleminen tulisi järjestää? Osassa kunnista toimitaan jo
esimerkillisesti yhdistelemällä edustuksellista kuulemista, keskustelutilaisuuksia ja sähköisiä järjestelmiä. Myös oppilaskuntien hallituksia voidaan ottaa mukaan kunnallisiin kuulemisiin.
Hyvin toteutettu nuorten kuuleminen tehdään mahdollisimman laajalle joukolle nuoria ja siinä hyödynnetään erilaisia
menetelmiä ja kanavia. Ovathan kuntanne nuorisovaltuutetut läsnä lautakunnissa? Järjestättehän esimerkiksi vuosittaisen keskustelutilaisuuden nuorten kanssa? Näin pääsette jo

kuulemisessa alkuun.
Kokemukset nuorten kuulemisesta ovat pääasiassa positiivisia. Nuorilta saatu palaute ja ideat ovat tärkeitä ja niitä on
osin helppo toteuttaa. Kuuleminen ei tarkoita päätösvallan
siirtymistä nuorille. Kunnassa on vaalein valittu joukko päätöksentekijöitä, jotka kuulevat eri kansalaisryhmiä ja asiantuntijoita oman päätöksentekonsa tueksi. Päätösvalta on aina
lopulta teillä, arvoisat päättäjät. Näinhän demokratia toimii. Käyttäkää siis viisaasti sitä valtaa, joka teille on uskottu.
Ottakaa nuoret ja meidät kuntalaiset mukaan päätöksentekoon asiantuntijoina. Me tiedämme, mitä kuntamme tarvitsee!

YTM Kirsi Uusitalo,
osallisuussuunnittelija,
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

Nuva ry.
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto –

Jeesiä!

Yhteistyössä

Muista, että jeesiä on aina saatavilla! Tässä listuattuna muutamia hyödyllisiä linkkejä, joista löytyy lisätietoa nuorten osallisuudesta ja osallisuutta
tukevasta lainsäädännöstä:
www.nuva.fi 		
www.finlex.fi 		
www.kunnat.net
www.alli.fi 		
www.okm.fi/nuoriso

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry.
Suomen säädöskokoelma
Kuntaliitto
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.
Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikkö

Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Suomessa Youth in Action -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Tämän oppaan on tuottanut Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva
ry. yhteistyössä Kuntaliiton, Allianssin, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
CIMO:n hallinnoiman Youth in Action -hankkeen kanssa.
Oppaan ovat kirjoittaneet Senni Raunio, Santeri Lohi, Anna Mellin, Kirsi
Uusitalo, sekä Nuva ry:n jäsenistö. Oppaan on taittanut Markus Janhunen.

