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Nuorten Akatemia: mm. viranhaltijoille, maakuntaliitoille ja kuntajohdolle osallisuuden kehittämisprosesseja
Koordinaatti: mm. www.nuortenideat.fi-palvelun kehittäminen ja tuki
Nuorisovaltuustojen Liitto: mm. 1000 nuorten ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin
Kehittämiskeskus Opinkirjo: mm. nuorten osallisuuden laatutyö, toimintamallit ja työkalut

Yhdessä edistämme ja kehitämme nuorten yhteiskunnallista 

osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.



OSALLISUUS?



ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖSSÄ

Nuorten
osallisuuden
laatukriteerit

NOSTE
itsearviointityökalu



1 VUOROVAIKUTUS

Kohtaa nuori
kuunnellen.

Huomioinko
käyttämässäni kielessä

ja osallistamisen
tavoissa nuoren iän ja

kehitystason?

Arvostanko nuoren 
näkemyksiä ja 

mielipiteitä?

Luotanko siihen, 
että nuorelta 

löytyy
asiantuntijuutta?

Rohkenenko
unohtaa

ammattiroolini ja
-kielen?

Uskallanko
muuttaa omia

uskomuksiani ja
ennakko-

oletuksiani?



2 IKÄ- JA KEHITYSTASOISUUS

Huomioi nuoren ikä- ja kehitystaso
osallistumisen tapoja päättäessäsi. Tue ja auta
osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen
käyttämisessä. Myönteiset kokemukset
kannustavat nuorta aktiivisuuteen jatkossakin.



3 VAPAAEHTOISUUS

Muista, että osallistuminen on 
aina vapaaehtoista ja tapahtuu
turvallisessa tilassa. Anna nuorille
tarpeeksi tietoa, jotta he voivat
muodostaa oman mielipiteensä.



4 TARKOITUKSENMUKAISUUS

Ota nuoret mukaan silloin, kun
päätöksentekoon on aidot 
mahdollisuudet vaikuttaa. 
Nuorten tuottama tieto on yhtä tärkeää
aikuisten tuottaman tiedon kanssa. 



5 TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Tue tasa-arvoista ja yhden-
vertaista mahdollisuutta 
osallistua ja varmista, että 
nuorille tarjotaan tilaisuus 
esittää näkemyksensä 
ilman minkäänlaista syrjintää.



6 MERKITYKSELLISYYS

Anna nuorten vaikuttaa 
asioihin ja palveluihin, jotka 
he itse kokevat merkityksel-
lisiksi. Aikuiset eivät voi päät-
tää, mitkä asiat koskettavat 
nuoria ja mitkä eivät.



7 MONIPUOLISET TAVAT

Huolehdi, että nuorten 
osallistumisen ja vaikuttamisen 
muodot ovat monipuoliset.
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Osallisuuden
edellytykset 
luodaan kunnissa:

Tee yhteistyötä eri organisaatioiden
ja nuorten parissa toimivien tahojen
kanssa osallisuuden kehittämiseksi ja
toteuttamiseksi.

Vaikuta siihen, että nuorten
vaikuttajaryhmät ovat osa kuntasi
päätöksentekojärjestelmää.

Muista, että osallisuuden
vahvistaminen kuuluu kaikille
toimialoille.

Tarkista, että nuorille suunnattu
viestintä on ymmärrettävää ja vastaa
heidän tarpeitaan.

Pyydä koulutusta nuorten
osallisuudesta.

8 RAKENTEET

12 OSAAMINEN

11 VIESTINTÄ

10 YHTEISTYÖ

9 KAIKKI TOIMIALAT
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Nuoret ovat
yhteisön
voimavara

Tukea osallisuustyöhön:

nuoretjaosallisuus.fi
Osallisuuden osaamiskeskus


