


Digiosallisuus –
yhdenvertaisen 
osallisuuden mahdollistaja?

• Nuoret ovat digitaalisten palveluiden ja alustojen käyttäjinä 
moninainen ryhmä 

à toisille tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja olla osallinen, 
toisilta puuttuvat jopa perusmahdollisuudet digitaaliseen 
osallisuuteen 

• Digiosallistumisen edellytysten ja toteutumisen kolme digikuilua

1. Millaista teknologiaa tai digipalveluja on saatavilla 
ja miten ne toimivat? à saavutettavuus

2. Millaisia digitaitoja ja osaamista on digipalveluiden ja 
teknologian käyttöön? à käytön turvallisuus ja 
luotettavuus, onko saatavilla digitukea?

3. Mitä hyötyä, vaikutuksia tai merkityksiä digipalveluiden 
käytöstä syntyy? à palvelujen käytettävyys ja niistä 
saatava hyöty, innostus käyttää palveluja



Nuorten 
digitaalisen 
eriarvoisuuden 
ehkäiseminen

• Nuorisotyön ja nuorten parissa toimijoiden digiosallisuuden 
edistämisen tavoitteena tulee olla nuorten digitaalisen 
eriarvoisuuden ehkäiseminen.

o Digitaalisuuden luomien esteiden tunnistaminen ja niiden ehkäisy

• Huomio menetelmien monikanavaisuuteen ja vuoropuhelun 
merkitykseen

o pelkkä digitaalinen alusta tai väline ei riitä
o tärkeässä asemassa myös osallistavat menetelmät ja toimintatavat 

digitaalisissa ympäristöissä
o digitaalisuus muuttuu ja kehittyy ja näin tulee myös myös alustojen, 

menetelmien ja toimintatapojenkin.



Digiraati

• Oikeusministeriön verkkopalvelu

• Alusta ja menetelmä lasten ja nuorten kuulemiseen sekä 
vuoropuheluun lasten, nuorten ja päättäjien välillä.

• Kehitetty yhteistyössä oikeusministeriön, kansallisen 
lapsistrategian, Osallisuuden osaamiskeskuksen, lasten ja nuorten 
parissa toimivien kansalaisjärjestöjen sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kesken.

• Kehitystyössä on hyödynnetty tutkimustietoa lasten ja nuorten 
yhteiskunnallisesta osallistumisesta.



Digiraati

• Kaikille nuorille helppokäyttöinen digitaalinen kanava 
esittää mielipiteitään, keskustella yhteiskunnallisista ja 
heitä kiinnostavista asioista sekä saada positiivisia 
osallistumisen kokemuksia

• Virkamiehille (esim. lainvalmistelijat ja kuulemisesta 
vastaavat) valtakunnallisesti kattava väylä kuulla 
nuorten mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista

• Tuki valtakunnallisen, alueellisen sekä paikallisen tason 
vaikuttamiselle



Digiraati 
pähkinänkuoressa

• Digiraadissa nuoret ja aikuiset keskustelevat kirjallisesti 
digitaalisella alustalla ennalta sovitusta aiheesta 
anonyymisti 1-3 viikon ajan.

• Tavoitteena on muodostaa raadin teemasta nuorten 
tuottama ja hyväksymä loppulausuma, joka välitetään 
eteenpäin sovitun suunnitelman mukaan.

• Keskustelut fasilitoidaan ja niissä noudatetaan 
turvallisemman tilan periaatteita.

• Keskusteluun voivat osallistua ainoastaan kyseiseen raatiin 
ilmoittautuneet nuoret.

• Osallistujien tiedot näkyvät vain kyseisen raadin 
fasilitaattoreille ja palvelun ylläpidolle. Muille osallistujille 
näkyy vain nimimerkki.

• Ulkopuolisille näkyy vain raadin yhdessä laatima 
loppulausuma.



Nuorilähtöiset 
raadit

• Nuorilähtöisiä raateja järjestää Punaisen Ristin Nuorten 
turvatalon työntekijät yhdessä vapaaehtoisten kanssa

• Nuorilähtöisissä raadeissa keskustellaan nuorten 
toivomista aiheista

• Näissä raadeissa nuorilta halutaan kuulla lisää heidän 
elämäänsä koskettavista asioista ja viedä viestiä 
eteenpäin

• Viestiä eli loppulausumia viedään mm. päättäville 
tahoille, nuorten kanssa työskenteleville organisaatioille 
sekä sosiaaliseen mediaan



Kokemuksia

• Vuonna 2022 Nuorilähtöisissä Digiraadeissa on 
keskusteltu mm. stereotypioista ja 
ennakkoluuloista, itsenäistymisestä, kriiseistä, 
kohtaamisista poliisin ja viranomaisten kanssa sekä 
mistä asioista nuoret ajattelevat, että pitäisi pitää 
ääntä

• Kevään kattoteemana on mielenterveys, jota 
nuoret ovat kovasti toivoneet

• Nuoret kertovat raadeissa ajatuksistaan 
ja kokemuksista anonyymisti

• Nuoret ovat antaneet palautetta, että Digiraadissa 
on turvallista keskustella ja heidän ääntänsä 
kuullaan

• Nuoria on tärkeä kohdata raadeissa myös 
yksilöllisesti toki kannustaa myös yhteisölliseen 
keskusteluun



Kokemuksia

• Nuorilähtöisten raatien kohderyhmänä kaikki alle 
29- vuotiaat, erityisesti haavoittuvammassa 
asemassa olevat

• Nuorilähtöisissä raadeissa on pystytty 
saavuttamaan kohderyhmän nuoria

• Suuremman yleisön saavuttamiseksi Digiraatia on 
tehtävä vielä tunnetummaksi sekä 
saavutettavammaksi



Kokemuksia

• Digiraadin keskustelun pohjalta laadittava 
loppulausuma toimii nuorten äänen viestikapulana

• Loppulausumassa nostetaan keskustelun 
keskeisimpiä teemoja ja aiheita mitä nuoret 
kokevat, että on tärkeä välittää eteenpäin

• Nuorilähtöisten Digiraatien loppulausumia on 
lähtenyt mm. Mieli ry:n Nuorten 
hyvinvointiohjelmaan, Pride-verkostolle, Punaisen 
Ristin opettajien kuukausikirjeeseen sekä monille 
muille nuorten kanssa toimiville tahoille



Digiraati-
yhteyshenkilöt

• Kunnat:
Pirjo Kovalainen, pirjo.kovalainen@ouka.fi, 044 703 8303

• Järjestöt: 
Henriika Lassinharju henriika.lassinharju@redcross.fi, 040 1685728

• Ministeriöt ja muut toimijat: 
Antti Ollikainen antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi, 050 3384 485

• Hyvinvointialueet: 
Ella Rouhe ella.rouhe@nuortenakatemia.fi, 050 324 4699
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