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Nuorten vaikuttamisen 
vallankumous

Puheenjohtaja Kimi Uosukainen



Nuorten osallistuminen ja 
vaikuttaminen muutoksessa

•nuorisolaki (1285/2016) 1.1.2017
•kuntalain (410/2015) siirtymäsäännösten päättyminen 1.6.2017
•hallituksen esitys maakuntalaiksi (HE 15/2017)
•hallituksen esitys sote-järjestämislaiksi (HE 15/2017)

• valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelma
•"uusi" OPS´

= nuorten demokratiaoikeuksien vahvistaminen
= toimintakulttuurin muutos?



Nuorisovaltuustot 
kunnissa NYT!

Osallisuusasiantuntija Anna Hurmeranta



26 § Nuorisovaltuustot

•Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 
kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten 
vaikuttajaryhma ̈ (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen 
toimintaedellytyksista ̈. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan 
yhteinen. 

•Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri 
toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitysta ̈ kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, 
opiskeluun, elinympar̈istöön, asumiseen tai liikkumiseen seka ̈ muissakin 
asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta 
merkittav̈ia ̈. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten 
kuulemisen kehitta ̈miseen kunnassa. 

•Lasten ja nuorten kuulemisesta saäd̈etaän̈ nuorisolain (72/2006) 8 §:ssa ̈. 



Nuorisovaltuustojen sudenkuopat –
missä kunnat mokaavat?

Ohjaus, 
perehdytys ja 
tunnustaminen

Aikuiset 
päättävät ja 

linjaavat

Pelätään 
nuorten ääntä

Ei muisteta 
nuorten 

erityispiirteitä



Mitä nyt kuuluu 
nuorisovaltuustokentälle?

• Nuorisovaltuustoja	tänään	247	kunnassa
• Toimintasääntöjen	ja	toiminnan	hiontaa
• Syksyn	toiminnassa:
• Vaaleja	ja	jäsenhankintaa
• Seminaareja	ja	päättäjätapaamisisa
• Avustusten	ja	palkintojen	jakamista
• Nuorisovaltuuston	käynnistämistä
• Koulutusta	ja	perehdytystä



Maakunnallisten 
nuorisovaltuustojen 

perustaminen ja 
kehittäminen

Projektipäällikkö Aleksi Koivisto



Maakunnalliset 
nuorisovaltuustot

HE15/17
“maakunnan tulee asettaa nuorten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto, jolle 
tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa maakunnan lasten ja nuorten 
palveluja koskevien palvelujen toteuttamisen kaikkiin vaiheisiin.”

- Perustamishanke alkanut huhtikuussa 2017, rahoittajana OKM
- Yhteistyökumppaneina Kuntaliitto, VM, STM, THL, OM, Allianssi

- Kolme pilottimaakuntaa:
UUSIMAA + KANTA-HÄME + POHJOIS-KARJALA



Hankkeella perustetaan 
maakuntanuvia

• Mikä nuoria kiinnostaa? Joukkoliikenne, nuorten 
mielenterveyspalvelut, työllisyys ja ympäristöteemat.

• Maakuntanuville tulee teemakokouksia ja kokeiluja.
• Maakuntannuville tulee toimintasääntö. Raportoi 

toiminnastaan maakuntahallitukselle.
• Toimikausi on lukuvuosi
• Kaikille kunnille ainakin yksi edustaja
• Koulutamme muita maakuntia keväällä 2018



HEINÄKUU

2. Hankestartti 
maakuntaliittojen 
kanssa

- esitellään hanke, 
sovitaan 
aikataulu

MARRAS-JOULUKUU

7. Manun toiminnan 
puitteet kuntoon

- rahoitus ja 
toiminnan muut 
suuntaviivat. 

JOULU-TAMMIKUU

8. Manun toiminta 
starttaa käytännössä

- Kokeilut 
käyttöön!

MARRASKUU

6. Manun 
järjestäytymiskokous

- Manut 
perustetaan.

- puheenjohtajisto
n valinta

- medianäkyvyys

LOKAKUU

5. Manun 
aloitustapaaminen

- paikalle kaikkien 
kuntien edustaja

- tutustumista, 
koulutusta, 
suunnittelua.

TOUKOKUU

1. Liitto aloittaa 
hankkeen

- Työntekijöiden 
rekrytointi.

- Projektisuunni-
telman luonti

- Pilottien haku
- Ohjausryhmän 

haku

ELOKUU

3. Hankkeen 
käytännön 
suunnittelua 
maakuntaliiton ja 
ohryn kanssa. 

ELO-SYYSKUU

4. Maakuntajohdon 
kontaktointi

Hankevuosi 2017



KIITOS!

Koulutukset, lisätiedot ja tapahtumat: 
www.nuva.fi

@nuva_ry
#nuvaperhe
#maakuntanuvat


