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MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN
KEHITTÄMISEN - MALLI
13-29 -vuotialle nuorille

Nuoret palveluiden ja yhteiskunnan kehittäjinä
Jokainen nuori on jossakin vaiheessa elämäänsä ollut jonkin palvelun piirissä.  Kokemus

palvelun toimivuudesta tai toimimattomuudesta on tärkeää tietoa palveluiden

kehittämiseksi ja nuorten tarpeisiin vastaamiseksi. Mikä vituttaa? -toimintamalli tarjoaa

nuorille mahdollisuuden tuoda omia näkemyksiä ja kokemuksia esille. 

Jokainen nuori on asiantuntija. 

Suoriin kysymyksiin suoria vastauksia

Se, miten kysymyksiä sanoitetaan, vaikuttaa siihen millaisia vastauksia saadaan. Mikä

vituttaa? -kysymyksen tarkoitus on saada vastaukseksi suoraa puhetta siitä mikä on

pielessä. Vahvaan sanaan liittyy vahva tunne ja energia. Tämän negatiivisen energian

kääntäminen kehittämiseen on potentiaali, jota yhdenkään palveluiden tuottajan ei

kannata hukata. 

ENERGIAA

ETELÄ-SAVOON



TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄLLE

2. 

Musiikkia ja rentoa yhdessä

olemista. Tapahtumassa

otetaan huomioon

koronaturvallisuus.

3. 

Mikä vituttaa? Aikuinen kysyy

ja kirjaa nuorten sanomiset

mahdollisimman tarkasti

koneelle. Mahdollistetaan myös

kahdenkeskinen

keskustelu/palveluihin

ohjaaminen. 

 

5. 

Kirjatut asiat teemoitellaan ja

nousseet epäkohdat ja

kehitysehdotukset viedään

asiaa tai palvelua koskeviin

johtoryhmiin ja

päätöksentekoelimiin.

Nousseita teemoja nostetaan

sosiaalisessa mediassa myös

muiden tietoisuuteen. 

 

4. 

Nousseisiin epäkohtiin

pohditaan yhdessä

ratkaisuja. Yhdessä

asioita käsitellään

ilmiötasolla.

 

Miten järjestetään Mikä vituttaa? -ilta 

1.

Avoin kutsu

nuorille saapua

paikalle.

Tarjolla ruokaa!

Paikalla aikuisia.

 

6. 

Johtoryhmistä ja

päätöksenteosta sekä

paveluista saadut vastaukset

tuodaan nuorille tiedoksi

yhdessä sovitulla tavalla.  

 



5. 

Nuorten kokemusten ja esiin

tuomien asioiden vieminen

päättäjien ja palveluiden

tietoisuuteen mahdollistaa

kunnan, palveluiden ja

alueellisen kehittämisen myös

nuorten näkökulma

huomioiden.

 

3. 

Nuorten kanssa

keskustellaan tapahtumissa

heidän esiin nostamistaan

asioista ja heille annetaan

palautetta.

 

6. 

Nuorille viestitty päättäjien

arvostava palaute voi

parhaimmillaan vahvistaa

osallisuuden tunnetta ja 

 luottamusta demokraattiseen

päätöksentekoon.

 

PÄÄTTÄJÄLLE JA ASIANTUNTIJALLE

4. 

Kohtaaminen,

keskustelu ja asioiden

sanoittaminen vahvistaa

nuoren itseluottamusta

ja osallisuuden tunnetta

 

2. 

Tärkeää on nuoren

kohtaaminen ja se,

että hän kokee

asiansa tulleen

kuulluksi. 

Mikä on Mikä vituttaa? -toimintamalli? 

1.

Mikä vituttaa-ilta

valjastaa nuoren

turhautumisenergian

rakentavaan

käyttöön. 



>>>>>>>>>>>>>

4. 

E=MC2 

Nuorten osallisuudesta

energiaa Etelä-Savoon -

hanke

OSALLISUUSMALLIN

KEHITTÄJÄKUMPPANI

Kuulee ja kokoaa nuorten

viestit, ja viestii ilmiöistä

maakunnallisesti

Toteuttaa, kuvaa ja

kehittää mallia yhdessä

paikallisten järjestäjien

kanssa

Viestii toimintamallista ja

tuloksista maakunnassa ja

valtakunnallisesti

 3.

NUORISO-

VALTUUSTOT

maakunnalliset ja

paikalliset

TAPAHTUMAN

JÄRJESTÄJÄ/

YHTEISTYÖ-

KUMPPANI

Kuulee ja käsittelee

nuorten viestejä

Viestii nuorten

näkökulmia ja tarpeita

edelleen päättäjille

2.

PAIKALLISET

TOIMIJAT nuorisotyö,

Ohjaamo, muu nuorten

palvelu tai oppilaitos

TAPAHTUMAN

JÄRJESTÄJÄ/T

Luo luottamuksen nuoren

kanssa

Kohtaa ja kuuntelee

nuoria

Vie paikallista viestiä

eteenpäin päättäjille ja

palveluille

Palauttaa päättäjien

viestin nuorille

1. 

NUORI

joka osallistuu

tapahtumaan

OMAN ELÄMÄNSÄ

ASIANTUNTIJA

Kertoo

kokemuksestaan 

 omasta tilanteesta ja

voimavaroista käsin.

Ei tarvitse olla

taustaa

vaikuttajatoimintaa

n osallistumisesta. 

5. 

PAIKALLISET

PÄÄTTÄJÄT,

viranhaltijat ja

asiantuntijat

PAIKALLINEN

KEHITTÄJÄ JA

PÄÄTÖKSENTEKIJÄ

Kuulee kuntalaisten

viestejä

Vastaa kunnan

palveluista, resurssien

käytöstä ja

elinvoimaisuudesta

Ohjaa ja johtaa

kunnan toimintaa

6. 

MAAKUNNALLISET

PÄÄTTÄJÄT

 ja eri alojen

asiantuntijat

ALUEKEHITTÄJÄ  JA

PÄÄTÖKSENTEKIJÄ

Kuulee maakunnan

asukkaita ja toimijoita

Suunnittelee ja kehittää

maakunnan strategiaa,

sen toteutusta ja

kaavoitusta

Tekee päätöksiä jotka

kehittävät maakunnallista

yhteistyötä ja  elinvoimaa
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PROSESSIN KUVAUS Mikä on eri toimijoiden rooli Mikä vituttaa -toimintamallissa?
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ESIMERKKI TULOSTEN VIESTIMISESTÄ: OHJAAMO OLKKARI & E=MC2

Mihin eri aiheisiin liittyviä kysymyksiä viestitään? 

Ohjaamopalvelut -> Ohjaamon johtoryhmä

Nuorisotyöhön liittyät -> kaupungin nuorisotoimi

Oppilaitos-/kouluun liittyvät asiat -> Sivistystoimi, koulujen johtoryhmät, opilashuolenpidon ryhmä

Eri palveluihin liittyvät -> Kunkin palvelun vastaavalle toimielimelle, johtoryhmä yms. 

Yhteiskunnalliset ilmiöt -> Kaupunki, maakunta, media, sosiaalinen media

Maakunnalliset asiat -> Maakuntaliiton vastaava virkamies, päätöksenteko, Esa-Manu -Etelä-Savon

maakunnallinen nuorisovaltuusto

Kaupungin asiat -> Kaupungin vastaava virkamies, päätöksenteko, Mikkelin nuorisovaltuusto

Ilmastonmuutos-> Kaupungin ilmastokoordinaattori, Ilmasto-Esa, Ilmasto -hankkeet tai suoraan

havaitun epäkohdan asianomaiselle
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