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Mitä hyötyä nuorten ja päättäjien sekä 
virkakunnan tiiviimmästä vuorovaikutuksesta? 
• Molemminpuolinen oppiminen

• Uusia näkökulmia  (”kirjoituspöydän takana kalkkeutuu”) aikuisille

• Nuori näkee kuinka päätöksenteko toimii

• Opitaan kunnioittamaan ja arvostamaan puolin ja toisin 

• Osataan arvioida paremmin päätösten vaikutuksia ja rahankäytön vaikuttavuutta 
kunnassa – veronmaksajien etu!

• Opitaan näkemään asiat yli hallinnonrajojen: lasten ja nuorten arki on kokonaisuus (#sisote)

• Osallisuuden kasvattaminen sitouttaa nuoria
• vakaus, kansanvallan puolustus

• Nuoret oppivat toimimaan rakentavasti yhteiskunnassa 

• Nuoret innostuvat tulemaan mukaan vaaleihin ja tuleviksi päättäjiksi

• Kunnan vetovoimaisuus vahvistuu – ajatellen monipaikkaista tulevaisuutta  

• Yhteisöllisyyden merkitys – kotikunta on kotipesä 
• nuoret ei ole ”ne” vaan nuoret + aikuiset = ME

• Järjestöt ja seurakunnat – joilla myös nuorten vaikuttajaryhmät jatkossa



Kaiken lisäksi laki velvoittaa!

YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS 12 artikla 
Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee 

muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden 

vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa 

lasta koskevissa asioissa.

PERUSTUSLAKI §6 

Lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin 

asioihin kehitystään vastaavasti. 

Lapsilla tarkoitetaan tässä alle 18-vuotiaita



LASTEN JA NUORTEN OSALLISTUMISTA ohjaavaa lainsäädäntöä

KUNTALAKI 22, 29 ja 37 § - kuntastrategia; osallistumis ja 

vaikuttamismahdollisuudet; viestintä

Valtuusto huolehtii kunnan asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksista – niin nuorten kuin kaikkien 

muidenkin. Monipuoliset ja vaikuttavat keinot! 

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja 

otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

KUNTALAKI §26 

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto 

ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Koskee kaikkia 

toimialoja. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten 

osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

NUORISOLAKI §2 ja 24§: nuoret = 0-29 v; nuoria on kuultava.
PERUSOPETUSLAKI: oppilaiden osallistuminen, oppilaskunta

LASTENSUOJELULAKI, KOTOUTTAMINEN – osallistuminen on mukana



Erilaisia lapsia ja nuoria - samat ihmisoikeudet 

• Tytöt --- pojat, sukupuolen moninaisuus

• Lastensuojelun  ja sijaishuollon asiakkaat

• Pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret

• Eri tavoin vammaiset lapset ja nuoret

• Vankilassa olevien vanhempien lapset

• Rikoksia tehneet lapset ja nuoret

• Eri uskontoiset lapset ja nuoret

• Kielivähemmistöihin kuuluvat lapset: romani, 
saame, ruotsi

• Maahanmuuttajalapset ja nuoret

• Yksin tulevat alaikäiset turvapaikanhakijat
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Huoneentaulu
LAPSILTA JA 
NUORILTA 
PÄÄTTÄJILLE

www.nuortensuomi.fi/
huoneentaulut

http://www.nuortensuomi.fi/huoneentaulut


Osallistumisen monimuotoisuus

• edustuksellisuus + 
käyttäjädemokratia
kokemusasiantuntemus

• laaja-alainen osallisuus

Kehitellään, kokeillaan, arvioidaan
• Nuorisovaltuustojen työryhmät?
• kuulemiset, foorumit 

• yleisesti, kohderyhmittäin, eri tahoilla
• digivaikuttaminen?
• Koulut mukaan ja varhaiskasvatus

Nuorten kohtaaminen eri tilanteissa
yksilöinä ja ryhmänä



Nuorten mielestä mieluisimmat tavat vaikuttaa 

Keväällä 2021 noin 1500 nuorta pelasi Kuntavaali-peliä koulupäivän aikana, pelin 
kautta nuoret kertoivat ajatuksiaan ja toiveitaan.

Mikään mainituista tavoista ei ole hyvä tai emme halua vaikuttaa kunnan
asioihin

Osallistumalla nuorille järjestettävään kuulemistilaisuuteen

Tapaamalla päättäjiä ja kunnan työntekijöitä

Osallistavan budjetoinnin kautta

Äänestämällä some-kanavien kautta

Nuorisovaltuuston kautta

Mieluisin tapa vaikuttaa omassa kunnassa



Ilmastotekoja, joita nuoret toivovat kunnan tekevän
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Kunnan tulee panostaa enemmän julkiseen
liikenteeseen esimerkiksi alentamalla lippujen hintoja

tai lisäämällä reittejä ja vuoroja

Kunnan tulee kannustaa kuntalaisia liikkumaan kävellen
ja pyörällä esimerkiksi rakentamalla enemmän

pyöräilyreittejä ja jalkakäytäviä

Kunnan tulee lisätä laadukkaan kasvisruoan tarjoamista
kouluruokailuissa

Kunnan tulee perustaa uusia luonnonsuojelu- ja/tai
virkistysalueita

Kunnan tulee ottaa nuoret mukaan suunnittelemaan
kunnan ilmastotoimia

En halua, että kuntani tekee ilmastotekoja.

Koulujen tulee tehdä ilmastokasvatusta toteuttamalla
esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä

projekteja ja teemapäiviä

Nuoret toivoivat selkeästi 
eniten, että kunnat panostavat 
enemmän julkiseen 
liikenteeseen esimerkiksi 
alentamalla lippujen hintoja tai 
lisäämällä reittejä ja vuoroja

Keväällä 2021 noin 1500 nuorta pelasi Kuntavaali-peliä koulupäivän aikana, pelin kautta 
nuoret kertoivat ajatuksiaan ja toiveitaan.



Toimintaympäristö 2023-> kunta – hyvinvointialue 
– vuorovaikutus ja yhdyspinnat
• Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023 eli sinne siirtyvät oppilashuolto, sosiaali- ja terveyspalvelut ml. 

Neuvolat, lastensuojelu, vammaispalvelut 
• Lainsäädäntö ohjaa sovittamaan kunnan ja maakunnan palvelut yhteen asiakaslähtöisesti: varhaiskasvatus, koulu, nuorisotyö, 

liikunta = kunnan hyvinvointi ja sivistystoimi avainasemassa
• Oppilashuolto = lähipalvelu eli koulun yhteydessä
• Kunnan päävastuu Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä mutta yhteistyö maakunnan/hyvinvointialueen ja järjestöjen 

sekä seurakuntien kanssa
• Tarvitaan pysyvät rakenteet, verkostot ja mallit siihen että lapsen, nuoren ja perheen kannalta ei ole väliä sillä kuka palvelun

järjestää

• Kunnan vastuulla sivistystoimi, kotoutuminen, työllisyys ; 
• lapset, nuoret ja perheet hyvinvoinnin edistäminen ja lähiyhteisön vahvistaminen, ihmissuhteet, kiusaaminen, yksinäisyys 

• Vältettävä kunta/maakunta ”osaoptimointi” 
• välineet tulossa lapsibudjetointiin eli siihen että kunnat + hyvinvointialue – kokonaisuudessa pystytään ”laskemaan yhteen” 

lapsiin kohdistuvat menot ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta suhteessa maakunnan/kuntien strategian 
hyvinvointitavoitteisiin

• Hyvinvointialueelle tulee myös  nuorten vaikuttajaryhmä joka koostuu kuntien nuorisovaltuustojen 
edustajista sekä muista nuorista niin että monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus toteutuu



VÄESTÖKEHITYS

-SYNTYVYYS
-MAAHANMUUTTO
-ALUEELLINEN KEHITYS

Etelä-Savon väestöpolitiikka ?
Perhepolitiikan alueelliset linjaukset = 

nuoret ja nuoret aikuiset

LAPSI- JA PERHEYSTÄVÄLLISYYS KUNNAN/MAAKUNNAN STRATEGIANA
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Hyvinvoiva lapsi ja 
nuori oppii ja 
kasvaa. 

Siihen tarvitaan 
”koko kylä” eli 

lähiyhteisö 
vanhempineen, 
naapurustoineen, 
ammattilaisineen, 
järjestöineen ja 
seurakuntineen.
yrityksineen



KIITOS!

mariakaisa.aula@vm.fi
@AulaMK
FB ja Linked In
marias.garden (insta)


