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Ohjelman tai tapahtuman suunnittelussa

Ohjelman tai tapahtuman toteutuksessa

Toimintakauden sisällön suunnittelussa

Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman laatimisessa

Toimintasuunnitelman toteuttamisessa

Toteutuneen toiminnan arvioinnissa

Nuoret voivat ehdottaa uusia toimintoja milloin vain

Nuoret järjestävät itse ohjelmaa ja/ tai tapahtumia

Nuorille on varattu budjettiin omaa toimintarahaa, josta  he saavat päättää itse

Nuoret osallistuvat budjetin laadintaan

Nuoret ovat mukana rekrytoimassa uusia työntekijöitä

Kun kunnassa/ seurakunnassa/ järjestössä tehdään päätöksiä, nuorilta kysytään heitä…

Nuoret voivat osallistua kokouksiin, joissa päätöksiä tehdään (johtokunta, neuvosto tms.)

Työntekijät auttavat nuoria tekemään kannanottoja ja mielipidekirjoituksia nuorille tärkeistä…

Olemme kertoneet nuorille kuntalaisaloitteen mahdollisuudesta

Alle 30-vuotiaita on mukana päätöksentekijöinä (valtuusto, johtokunta tms.)

Joku muu, mikä?

Miten nuoret voivat osallistua 
ja vaikuttaa toiminnassanne?



Joku muu tapa 
osallistua ja vaikuttaa, 
mikä?

toimintarajoitteisten ja vammaisten nuorten asioihin vaikuttamisen tukeminen, esim. apua saavutettavuus- ja 
esteettömyysasioiden huomioimiseen

Aiemmin nuoret myös haastattelivat ja valitsivat työntekijät, mutta käytäntö lopetettiin.

Nuoret mukana yliorganisaatiollisissa kehittämisryhmissä kun kehitetään heidän palveluitaan tai elinolojaan

Isosneuvosto, jossa yhdessä muokattiin isoskoulutusta uudeksi.
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Miten nuorten ääntä kuullaan 
toiminnassanne?         
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Meillä on käytössä aloitelaatikko tai -kanava

Nuoret tietävät, että työntekijöille voi ehdottaa uusia juttuja koska vain

Työntekijät juttelevat nuorten kanssa tulevista asioista ja siitä, mikä kiinnostaa nuoria

Kysymme nuorilta tulevaan toimintaan liittyen, mitä haluavat tehdä

Pyydämme nuoria mukaan tapahtuman tai ohjelman valmisteluun

Tehdessämme talousarvioita, kysymme nuorilta, mihin he haluaisivat varoja kohdentaa

Meillä on koottuna nuorten aktiiviryhmä (vaikuttajaryhmä, toimintaryhmä tms.)

Toteutamme nuorille kyselyitä toiminnan kehittämiseksi

Kerromme nuorille säännöllisesti, mitä  nuoria koskevia asioita päätöksenteossa on
valmisteilla

Kerromme nuorille, mitä nuoria koskevia päätöksiä on tehty

Päättäjät tapaavat nuoria ainakin kerran vuodessa

Ohjaamme nuoria käyttämään nuortenideat.fi -palvelua

Käytössämme on peli, jonka avulla päättäjät kuulevat nuoria. Mikä peli?

Jollain muulla tavoin, miten?



Miten muutoin
toiminnassanne
kuullaan nuoria?

Järjestämme työpajoja, jossa osallistetaan vammaisia lapsia ja nuoria perhekeskusten suunnitteluun

Lasten ja nuorten puhelin, kirjepalvelu ja chat -> yhteydenottojen perusteella kehitetään toimintaa tarvittaessa

Nuoret itse ideoivat, tekevät päätöksiä, suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat työntekijöiden tukemana. Niissä asioissa, 
joista päätetään toiminnan ulkopuolella, pyrimme aina järjestämään nuorille mahdollisuuden tulla kuulluksi ja osallisiksi. 
Aina viranhaltijat eivät suostu siihen.



Uusia toimintatapoja 
otettu käyttöön viimeisen 
vuoden aikana?

• Vanhemmat nuoret kouluttavat nuorempia esim. isoskoulutus, kerhonohjaajat

• Toimitiloissa induktiosilmukka

• Osallisuustsemppari ohjaajien ja ryhmien tukena

• Lapset/nuoret suunnittelevat päivän toiminnan itse

• Digitaalisten välneiden käyttöönotto viestinnän helpottamiseksi

• Nuorten toimikunta

• Nuorten itse suunnittelema Meidän projekti

• Ohjaajat arvioivat kaiken aikaa, mitä toimintoja voimme siirtää nuorten itse tekemäksi

• Isosneuvosto on muokkautumassa nuorten neuvostoksi 

• Osallistava budjetointi



Muita osallistavia 
toimintatapoja käytössä?

• nuorten kuuleminen vaihtoehtoisia 
kommunikointimenetelmin (kuvat, puhetulkki jne)

• ikätason mukaisia toiminnallisia menetelmiä 
osallisuuden vahvistamiseksi

• toivelaatikko
• osallisuusryhmä
• talon lupiryhmä
• oppiaine service as action, joka on nuoren 

osallisuutta ja toimintaa
• yhteiset kokoukset/viikkopalaverit
• demokraattinen ryhmä / nuorten vaikuttajaryhmä
• osallistava budjetointi
• some kyselyt
• nuorten kanssa keskustelut
• nuoret apuohjaajina ja ohjaajina
• isosten asiantuntijaryhmä
• Järjestön kaikki toiminta on nuorten tekemää

• Itse tehty -projektiraha: Kannustaa nuoria 
suunnittelemaan oman projektin

• Nuortennetin toimittajat: 13-25 -vuotiaita 
vapaaehtoisia ympäri Suomen tekemässä 
Nuortennettiä ja sen somekanavia. 

• Nuortennetin valtaus, toisen tahon nuoret 
tuottavat sisältöjä. 

• Nuoret ovat alusta asti mukana suunnittelemassa 
valtakunnallista koulurauhatapahtumaa sekä 
koulurauhatoimintoja seuraavan lukuvuoden ajaksi

• Tukioppilaat suunnittelevat ja toteuttavat koulun
toimintaa

• Soitamme kaikille kummiperhetoiminnassa 
mukana oleville nuorille parin kuukauden 
jälkeen



Mitä tukea kaipaat 
osallisuustyöhön?

• Verkostotuki: kokemukset jakoon
• Huomiota saavutettavuuteen ja esteettömyyteen
• Enemmän työaikaa osallisuuteen
• Ideoita, ajatuksia, tomintatapoja ja välineitä
• Hiljaisten ja syrjässä olevien osallisuuden ideat ja välineet
• Kaupungin viranhaltijoiden ja esihenkilöiden tuki ja ymmärrys osallisuudesta
• Työntekijät olisi itse perillä vaikuttamisen kanavista ja mahdollisuuksista
• Vaikuttavuuden mittaaminen
• Miten saada nuoret sitoutumaan
• Miten tavoittaa lisää nuoria mukaan 
• Konkreettisia menetelmiä osallisuutyöhön


