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Nuorisosta, nuorisotyöstä ja -politiikasta
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nuorilla tarkoitetaan tässä nuorisolain mukaisesti kaikkia alle 29-vuotiaita;
kunnallisella nuorisotyöllä tarkoitetaan kuntien järjestämiä, nuorten kasvua, itsenäistymistä ja 
osallisuutta tukevia palveluita;
nuorisopolitiikalla viitataan nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen 
parantamiseen, jota toteutetaan kunnissa erilaiset sektori- ja organisaatiorajat ylittävästi;
nuorisotoiminnalla puolestaan viitataan nuorten omaehtoiseen eli heidän itsensä suunnittelemaan, 
toteuttamaan ja arvioimaan toimintaan.

Koko Suomi Etelä-Savo

Tilastolähde: nuorisotilastot.fi

https://nuorisotilastot.fi/101/visualisoinnit/kuntien-nuorisotyo/


Nuorisotyön ja -politiikan 
säädöspohjasta



Nuorisotyön ja -politiikan säädöspohja

• Kuntien nuorisotyön ja -politiikan 
säädöspohja rakentuu ensisijassa 
perustuslain, kuntalain ja nuorisolain 
kokonaisuudelle. 

• Nuorisotoimen järjestäminen sekä 
päätöksentekomenettely ja hallinto 
järjestetään lähtökohtaisesti kuntalain 
mukaisesti. 

• Lainsäädännön ohella kunnan hallinnon 
järjestämistä ohjataan kunnanvaltuuston 
hyväksymällä kuntakohtaisella 
hallintosäännöllä. 

• Näiden lisäksi on huomioitava mm. 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva 
sääntely, joka koskee julkisen sektorin 
toimintaa. 
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Nuorisolaki (1285/2016) 

• Kuntien työtä nuorisotyössä ja –politiikassa ohjaa nuorisolaki (1285/2016).

• Kuntia koskevia kirjauksia on lain useassa luvussa:

• Lain 2§:ssä kirjatut tavoitteet ja niiden lähtökohdat sitovat myös kuntia. 
• Nuorisolain 3 luvussa säädetään kunnan vastuusta nuorisotyössä ja -politiikassa sekä 

monialaisesta yhteistyöstä. 
• Lisäksi lain 3 luvussa säädetään etsivästä nuorisotyöstä ja 4 luvussa nuorten työpajatoiminnasta. 

Sekä etsivän nuorisotyön että nuorten työpajatoiminnan järjestäminen on kunnalle vapaaehtoinen 
tehtävä, mutta kun kunta päättää järjestää näitä palveluita, on niitä järjestettävä lainsäädännön 
mukaisesti. 

• Näiden lisäksi kuntia ohjaavat 5 luvun kirjaukset valtionrahoituksesta sekä 6 luvun erinäiset 
säännökset, joissa säädetään mm. nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta. 
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Nuorisolain tavoitteet 

• Kuntien tulee toimintaa järjestäessään ottaa huomioon niin nuorisolain 2 §:n tavoitteet ja 
lähtökohdat kuin paikalliset olosuhteet. 

• Nuorisotyön ja –politiikan tavoitteena on 
• edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia 

yhteiskunnassa,
• tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen 

oppimista,
• tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa,
• edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä
• parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

• Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat 
• yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, 
• terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.
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8§ Kunnan vastuu

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. 
Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia 
kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon 
ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -
toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja 
palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten 
kansalaistoimintaa.

Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää 
hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä 
muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten 
sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan 
järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä 
tekevien tahojen kanssa.
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Kunnalla on vastuu paikallisesta 
nuorisotyöstä ja -politiikasta 



Etsivä nuorisotyö 

• Etsivän nuorisotyön tehtävänä on  
tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja 
auttaa heitä sellaisen tuen tai palvelun 
piiriin, jotka edistävät heidän kasvuaan, 
itsenäistymistään, osallisuuttaan ja 
elämänhallintaansa sekä pääsyään 
koulutukseen tai työmarkkinoille. 

• Etsivästä nuorisotyöstä, sen tehtävistä ja 
toteuttamisesta kunnissa säädetään 
nuorisolain (1285/2016) 10-12 §:ssä. 

• Etsivän nuorisotyön järjestäminen on 
kunnalle vapaaehtoinen tehtävä, mutta 
kun kunta päättää järjestää palvelua, on 
sitä järjestettävä nuorisolaissa säädetyn 
mukaisesti. 

• Kunnan on nimettävä etsivän nuorisotyön 
toimeenpanosta vastaava kunnan 
viranhaltija tai kuntaan työsuhteessa oleva 
henkilö. 

• Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta 
tai useat kunnat yhdessä. 

• Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä 
myös hankkimalla palveluja nuorten 
palveluja tuottavalta yhteisöltä, mutta 
silloinkin kunta vastaa siitä, että sen 
hankkimat etsivän nuorisotyön palvelut 
järjestetään nuorisolaissa säädetyn 
mukaisesti.
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Kunnalle vapaaehtoiset nuorisotyön palvelut



Nuorten työpajatoiminta

• Nuorisolain 4 luvussa säädetään nuorten 
työpajatoiminnasta. 

• Nuorten työpajatoiminnan järjestäminen 
on kunnalle vapaaehtoinen tehtävä, mutta 
jos kunta päättää järjestää palvelua, on 
sitä järjestettävä nuorisolain mukaisesti. 

• Nuorten työpajatoiminnan järjestäjinä 
voivat toimia kunta tai useat kunnat 
yhdessä tai nuorten palveluja tuottava 
yhteisö. 
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Kunnalle vapaaehtoiset nuorisotyön 
palvelut



Nuorisopolitiikka on kunnan tehtävä

9§:n keskeisenä sisältönä on, että kunnassa on oltava viranomaisten monialaisen yhteistyön 
suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat 
kaikki kunnassa asuvat nuoret (ml. opiskelijat). 

• Verkoston toiminnalla pyritään parantamaan nuorille suunnatun palvelujärjestelmän 
toimivuutta ja vaikuttavuutta. 

• Verkostossa ei käsitellä yksittäisten nuorten asioita, vaan verkoston työn painopisteeksi on 
laissa säädetty: 

1. kasvu- ja elinoloja koskevan tiedon kokoaminen, arvioiminen ja vieminen paikallisen 
päätöksenteon tueksi, 

2. nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamisen edistäminen, palveluohjauksen 
kehittäminen sekä tiedonvaihdon sujuvoittaminen. 

3. Näiden lisäksi verkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi. 
Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan nuorten omaehtoista toimintaa, jonka toteutumista viranomaiset 
tai muut toimijat voivat omalla työllään vahvistaa ja tukea. Käsite sisältää myös nuorten 
vaikuttamisen ja osallisuuden edistämisen.

• Nuorten ohjaus- ja palveluverkostolla on pysyvä lakisääteinen tehtävä.
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Nuorten osallisuus

• Kuntalain (410/2015) 26 §:ssä kunnille on erikseen säädetty velvoite asettaa 
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehtia sen toimintaedellytyksistä.  

• Vaikuttamismahdollisuuksilla tarkoitetaan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, 
toteuttamiseen ja seurantaan osallistumista. 

• Nuorisovaltuusto voi olla kunnan oma tai useamman kunnan yhteinen. Kuntalaissa ei 
säädetä nuorisovaltuuston kokoonpanosta, valinnasta eikä toimintatavoista, vaan ne jäävät 
kunnan päätettäväksi. Kunnat voivat siten ottaa käyttöönsä hyviksi osoittautuneita nuorten 
vaikuttamisjärjestelmiä ja toimintatapoja. 

• Kuntalain lain esitöissä (268/2014) todetaan, että nuorisovaltuustot itsessään eivät riitä 
ainoaksi nuorten vaikuttamiskeinoksi, vaan nuorten osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia tulee edelleen kehittää myös muutoin. 

• Nuorisolain (1285/2016) 24§:ssä edistetään muita kuin nuorisovaltuustoon liittyviä nuorten 
kuulemisen ja osallistumisen tapoja. 

• Kuntalain ja nuorisolain sääntelyt täydentävät toisiaan. 
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Yhteenvetäen

• Nuorisolaki tarjoaa kunnille hyvin vapaan kehyksen järjestää ja toteuttaa 
nuorisotyötä ja –politiikkaa, joka sekä huomioi paikallisia olosuhteita että ennakoi 
tulevia yhteiskunnallisia kehityskulkuja.  

• Laki mahdollistaa kuntien keskinäisen ja muiden kanssa tehtävän yhteistyön. Se 
pyrkii vahvistamaan nuorten elinolojen kehittämiseksi tehtävää laajapohjaista 
yhteistyötä sekä nuorten osallisuutta omassa elämässään ja arkiympäristössään.

• Lasten ja nuorten hyvinvointi, turvallinen kasvuympäristö ja arki sekä monipuoliset 
vapaa-ajanmahdollisuudet ovat kuntien keskeisiä elinvoimatekijöitä. Kuntien 
kannattaa myös tulevaisuudessa satsata nuorisotyöhön, hyvinvoinnin 
rakentamiseen ja nuorten elinolojen ja osallisuuden parantamiseen.
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Säädöksistä käytäntöön
Nuorisotyön kehityskulkuja



Yhteiskunnallisia  kehityskulkuja

ilmastonmuutos 

eriytyvät toimintaympäristöt

demografiset muutokset

polarisaatio

teknologian nopea kehitys

rakenteelliset uudistukset

uudenlainen osallistuminen

verkostoituminen toimintatapana

14



Nuorten määrän muutos 
2019-2029

• Syksyllä 2019 julkaistun väestöennusteen mukaan alle 
29-vuotiaiden määrä laskee kaikissa maakunnissa 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta seuraavan kymmenen 
vuoden aikana.

• Suurin pudotus on Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, 
Kainuussa ja Kanta-Hämeessä. 

maakunta muutos%
Ahvenanmaa 3,6 %
Uusimaa -1,7 %
Varsinais-Suomi -8,8 %
Satakunta -15,4 %
Kanta-Häme -18,5 %
Pirkanmaa -5,7 %
Päijät-Häme -13,1 %
Kymenlaakso -21,4 %
Etelä-Karjala -16,1 %

Etelä-Savo -21,3 %

Pohjois-Savo -13,2 %
Pohjois-Karjala -14,3 %
Keski-Suomi -10,9 %
Etelä-Pohjanmaa -14,0 %
Pohjanmaa -7,1 %
Keski-Pohjanmaa -10,2 %
Pohjois-Pohjanmaa -10,7 %
Kainuu -19,4 %
Lappi -12,9 %

yhteensä -8,36 %
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Nuorisotyön 
palveluiden 
saatavuus 
kunnissa 2020
-
Etelä-Savo vs. koko maa

16
Lähde: nuorisotilastot.fi

https://nuorisotilastot.fi/101/visualisoinnit/kuntien-nuorisotyo/


Nuorisotyön kohdentuminen, v. 2019

• Kenelle ja mille ryhmille palveluita 
suunnataan? 

• Mikä on kasvokkaisen työn osuus, kuinka 
paljon pystytään järjestämään 
hybridipalveluita, mikä on verkkopalveluiden 
määrä?

• Kuinka paljon on kaikille avointa 
ryhmämuotoista toimintaa, kuinka paljon 
kohdennettua ja erityisnuorisotyötä?
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Lähde: Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/2022-kunnallinen-nuorisotyo-suomessa-2019


Minne olet menossa, nuorisotyö?

• Perinteinen tilatyö ei välttämättä 
tulevaisuudessa yksin kanna –
reagoiminen yhteiskunnallisiin 
muutoksiin, elämäntapojen 
monimuotoistumiseen ja nuorten 
arjen muutoksiin.

• Liikkuvat palvelut
• Jalkautuvat palvelut
• Digitaalinen nuorisotyö, 

verkkonuorisotyö & hybridit

• Ikäryhmien laajentaminen; esim. yli 
18v avoimet palvelut, nyt lähinnä  
kohdennetut palvelut.

• Kunnassa laajemmin, merkitys: 
• kunnan elinvoimalle/pitovoimalle
• nuorten ja perheiden hyvinvoinnille
• turvallisuuden ylläpidolle ja 

valmiustyölle

• Nuorten omaehtoinen tekeminen, 
nuorten kuuleminen ja osallisuus

• Kuntien välinen yhteistyö, kuntien 
yhteistyö kolmannen sektorin ja 
yritysten kanssa
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Nuorisopolitiikka -
monialainen näkökulma nuorten kanssa tehtävään työhön



Nuorisopolitiikan vahvistaminen 

Nuorisolain 9§:n keskeisenä sisältönä on, että kunnassa on oltava viranomaisten monialaisen 
yhteistyön suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten yhteistyöryhmä, jonka 
kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret (ml. opiskelijat). 

• Verkoston toiminnalla pyritään parantamaan nuorille suunnatun palvelujärjestelmän 
toimivuutta ja vaikuttavuutta. 

• Verkostossa ei käsitellä yksittäisten nuorten asioita, vaan verkoston työn painopisteeksi on 
laissa säädetty: 

1. kasvu- ja elinoloja koskevan tiedon kokoaminen, arvioiminen ja vieminen paikallisen 
päätöksenteon tueksi, 

2. nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittamisen edistäminen, palveluohjauksen 
kehittäminen sekä tiedonvaihdon sujuvoittaminen. 

3. Näiden lisäksi verkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi. 
Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan nuorten omaehtoista toimintaa, jonka toteutumista viranomaiset 
tai muut toimijat voivat omalla työllään vahvistaa ja tukea. Käsite sisältää myös nuorten 
vaikuttamisen ja osallisuuden edistämisen.

• Nuorten ohjaus- ja palveluverkostolla on pysyvä lakisääteinen tehtävä.

20



Kunnan 
nuorisopolitiikan 
kohdentuminen

21



Nuorisopolitiikka 
Elinolojen kehittäminen, näkökulmina mm.

• asevelvollisuus, aikalisätoiminta
• asuminen
• ehkäisevä päihdetyö
• jälkihuolto
• harrastaminen ja vapaa-aika
• kaavoitus, kaupunkisuunnittelu
• kotoutuminen
• koulutus; vaka, peruskoulu, lukio, 

ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, 
korkeakoulutus

• kuntoutus
• lastensuojelu
• liikunta
• mielenterveys
• fyysinen terveys
• taide- ja kulttuuri
• toimeentulo
• turvallisuus, valmiustoiminta
• työllisyys
• vammaispalvelut

…

Tavoitteita, mm.

• hyvinvoinnin edistäminen
• osallisuus ja vaikuttaminen
• yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
• sosiaalinen kestävyys
• kestävä kehitys

Keinoja, mm.

• monialainen palvelu- ja ohjausverkosto
• vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)
• sähköinen hyvinvointikertomus

…
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Kunta 
nuoriso-
politiikan 
toteuttajana
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Peruspalveluiden arviointi 2019

• Aluehallintovirastojen tuottama selvitys, julkaistiin 6/2020

• Aiheena nuorille suunnattujen palvelujen riittävyys kunnassa. 

• Arvioinnissa perehdyttiin kunnan monialaisen yhteistyöverkoston näkemyksiin 
nuorille suunnattujen palvelujen riittävyydestä eli arvioitiin kuntien nuorten 
mahdollisuuksia saada erilaisia tarvitsemiaan palveluja. Kaikkia kunnan alueella 
nuorten käytössä olevia palveluja, ei ainoastaan kuntien itsensä tuottamia 
palveluja.

• Raportti löytyy Patiosta, visualisointi Nuorisotilastot-sivuilta. 
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https://www.patio.fi/web/pepa-2019-valtakunnallinen/nuorille-suunnatut-palvelut
https://nuorisotilastot.fi/233/visualisoinnit/peruspalveluiden-arviointi-2019/


Valtakunnalliset johtopäätökset
• Valtaosa nuorille suunnatuista palveluista kunnissa arvioitiin toimivan hyvin 

nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille tehdyn kuntakyselyn perusteella. 

• Kriittisimpinä riittämättöminä palveluina arvioinnissa nousivat esiin 
mielenterveyspalvelut ja julkinen liikenne:

• Mielenterveyspalvelut näyttäytyivät kuntakyselyn mukaan nuorille riittämättöminä.  
Pitkien jonojen ja hoitoon pääsyn hitauden ohella tuotiin esiin kokemuksia 
mielenterveyspalvelujen sirpaleisuudesta, niiden heikosta tunnettuudesta nuorten 
keskuudessa sekä siitä, että palvelut eivät ole saatavilla oikea-aikaisesti. 

• Julkisen liikenteen palvelujen riittämättömyys vaikuttaa nuorten hyvinvointiin, vapaa-
aikaan ja jopa tulevaisuuden suunnitelmiin. Julkisen liikenteen huonot yhteydet 
aiheuttavat haasteita kaikkien palvelujen saavuttamisessa ja siten vaikuttavat niiden 
riittävyyden arvioon.

25 Lähde: Patio



Nuorten osallisuuden 
edistäminen kunnassa



Nuorten osallisuus 

• Kuntalain (410/2015) 26 §:ssä kunnille on erikseen säädetty velvoite asettaa 
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehtia sen toimintaedellytyksistä.  

• Vaikuttamismahdollisuuksilla tarkoitetaan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, 
toteuttamiseen ja seurantaan osallistumista. 

• Nuorisovaltuusto voi olla kunnan oma tai useamman kunnan yhteinen. Kuntalaissa ei 
säädetä nuorisovaltuuston kokoonpanosta, valinnasta eikä toimintatavoista, vaan ne jäävät 
kunnan päätettäväksi. Kunnat voivat siten ottaa käyttöönsä hyviksi osoittautuneita nuorten 
vaikuttamisjärjestelmiä ja toimintatapoja. 

• Kuntalain lain esitöissä (268/2014) todetaan, että nuorisovaltuustot itsessään eivät riitä 
ainoaksi nuorten vaikuttamiskeinoksi, vaan nuorten osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia tulee edelleen kehittää myös muutoin. 

• Nuorisolain (1285/2016) 24§:ssä edistetään muita kuin nuorisovaltuustoon liittyviä nuorten 
kuulemisen ja osallistumisen tapoja. 

• Kuntalain ja nuorisolain sääntelyt täydentävät toisiaan. 
27



Säädöksistä käytäntöön

28

• Nuorten osallisuus on moniulotteista ja 
monimuotoista, jolloin kuulemisen ja 
osallistumisen rakenteiden ja käytäntöjen 
tulee olla monipuolisia.

• Osallisuus on mahdollisuutta mielipiteiden 
ja näkemysten ilmaisemiseen, 
päätöksentekoon vaikuttamiseen sekä 
saada aikaan muutoksia. 

• Se on erilaisten nuorten aitoa suunnittelu-, 
toteutus- ja arviointiosallisuutta nuoria 
koskevissa asioissa. 

• Nuorten osallisuuden ja 
vaikutusmahdollisuuksien edistäminen 
nuorisolain keskeisiä tavoitteita.  

Lain esitöissä osallisuudella viitataan mm: 
• yläkouluikäisten nuorten varhaista 

mukaan ottamista uuden asuinalueen 
suunnitteluun, 

• lasten ja nuorten osallistumista ulkona 
olevien toiminta-alueiden ja puistojen 
suunnitteluun ja rakentamiseen sekä 

• nuorten kokemustiedon hyödyntämistä 
ja heidän kuulemistaan kunnan 
palveluiden sujuvuuden ja 
saavutettavuuden kehittämisessä.  



Nuoren kokemus 
osallisuudesta

1. Vuorovaikutus
2. Ikä- ja kehitystasoisuus

Nuoret yhteisön 
voimavarana

3. Vapaaehtoisuus
4. Tarkoituksenmukaisuus

Nuorten mahdollisuudet 
vaikuttaa

5. Tasa-arvoisuus ja 
yhdenvertaisuus
6. Merkityksellisyys
7. Monipuoliset tavat

Nuorten osallisuuden 
edellytysten luominen 
kuntatasolla

8. Rakenteet
9. Kaikki toimialat
10. Yhteistyö
11. Osaaminen
12. Viestintä

Nuorten osallisuus
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1 2

3 4
Lähde: Osallisuuden osaamiskeskus 
www.nuoretjaosallisuus.fi - nuorten osallisuuden laatukriteerit

https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-1/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-2/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-3/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-4/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-5/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-6/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-7/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-8/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-9/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-10/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-11/
https://nuoretjaosallisuus.fi/kriteeri-12/
http://www.nuoretjaosallisuus.fi/


Rakenteet

Nuorten vaikuttaja-
ryhmät osana pää-
töksentekojär-
jestelmää.

Kaikki toimialat

Osallisuuden 
vahvistaminen kuuluu 
kaikille toimialoille.

Yhteistyö

Nuorten osallisuuden 
kehittämiseksi kunta 
tekee yhteistyötä eri 
organisaatioiden 
kanssa. 

Osaaminen

Viranhaltijat ja 
työntekijät saavat 
koulutusta nuorten 
osallisuudesta.

Viestintä

Nuorille suunnattu 
viestintä vastaa 
heidän toiveitaan ja 
tarpeitaan.

Nuorten osallisuuden edellytysten luominen 
kuntatasolla
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8 9 10

11 12
Lähde: Osallisuuden osaamiskeskus 
www.nuoretjaosallisuus.fi - nuorten osallisuuden laatukriteerit

Käytännön vinkkejä: 

Kuntien 
toimintamalleja 
https://nuoretjaosallisuus.
fi/toimintamalleja/

+

http://www.nuoretjaosallisuus.fi/


Mitä nuoret tarvitsevat juuri tällä 
alueella? 

-
• Mikä on nuorisotyön tehtävä, kenelle 

toimintaa kunnassa suunnataan? 
• Miten nuoret otetaan mukaan 

suunnittelemaan ja toteuttamaan työtä? 
• Miten kunnassa ja alueella toteutetaan 

parasta mahdollista nuorisopolitiikkaa?
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