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Nuoret, demokratia ja nuorisotyö

Muuttuvan maailman tori 15.2.2022



Säännöllistä tiedonkeruuta tarinamuodossa

Youth Wiki

• Youth Wiki on vuonna 2017 julkaistu englanninkielinen 
online-tietokanta, joka esittelee 33 Euroopan maan 
nuorisopolitiikkaa ja nuorisotyötä. 

• Suomen osiota tuotetaan Nuorisotutkimusverkostossa. 
Sisältö on jatkuvasti päivittyvä.

• Wikissä on omat osionsa esimerkiksi osallistumiselle (5. 
Participation) ja nuorisotyölle (10. Youth Work).

• Tavoitteena on luoda tietopohjaa nuorisopolitiikan ja 
nuorisotyön kehittämiselle eri maissa ja Euroopan tasolla. 

Rahoitus:
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https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/finland/5-participation
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/finland/10-youth-work






Mitä osallistuminen, osallisuus ja demokratia ovat
nuorisotyössä? Esimerkkinä Suomi
• Youth Wiki/Suomi/Participative youth work -osuus pääpiirteissään: 

• Nuorisotyö perustuu aktiivisen roolin antamiseen nuorille toiminnan suunnittelussa, 
toteuttamisessa ja arvioinnissa. Nuorisolain mukaan kunnan ja valtion viranomaisen 
tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa nuorisotyötä 
koskevien asioiden käsittelyyn. Nuorilta kysytään näkemyksiä lakien ja esimerkiksi 
Vanupon valmistelun aikana. (Lait)

• Vastuu paikallisen tason palveluista on kunnilla. Valtion aluehallinnon toteuttamassa 
peruspalvelujen arvioinnissa kunnilta kysytään, ovatko ne huomioineet nuorisotyön 
järjestämisessä myös nuorten näkemykset. Palvelun olemassaolo ei yksin riitä, 
nuorten näkemysten huomiointi niiden kehittämisessä on yhtä tärkeää. (Arviointi)



Latvian esimerkki osallistavasta nuorisotyöstä

• Latviassa osallistuvaa nuorisotyötä kuvataan viittaamalla nuorisolakiin, jossa kuvataan 
nuorten osallistumismahdollisuuksia lähes toiminta- tai rakennemallin tasoisesti. 

• Ote Latvian Youth Wikistä 14.2.2022

”Lain mukaan nuoret voivat osallistua nuorisopolitiikan (sis. nuorisotyö) kehittämiseen 
ja toteuttamiseen seuraavilla tavoilla:

• Tulemalla mukaan non-formaaliin kasvatukseen ja vapaaehtoistoimintaan;
• Toimimalla kasvatusinstituutioiden itsehallinnoivissa ryhmissä;
• Kehittämällä ja toteuttamalla projekteja ja muita aloitteita;
• Osallistumalla nuorisojärjestöjen yms. toimintaan;
• Olemalla mukana niissä valtion ja paikallisen hallinnon; päätöksentekoprosesseissa, 

joilla on merkitystä nuorisopolitiikan toteutuksessa;
• Tulemalla mukaan toimintoihin, jotka on suunniteltu lisäämään nuorten roolia 

nuorisopolitiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa.” (Laki, toimintamalli) 



Italian esimerkit osallistavasta nuorisotyöstä

• Italian Youth Wikissä kerrotaan, ettei heillä ole juurikaan esimerkkejä hallitustasoisista 
toimenpiteistä liittyen osallistavaan nuorisotyöhön. Ainoa esimerkki löytyy nuorisotyöksi 
laskettavasta yleisestä kansalaispalvelusta (Citizen Service), jonka suunnitteluun 
osallistuu ryhmä, johon nuoret valitaan. (Edustuksellisen ryhmän konsultointi) 

• Lisäksi kerrotaan kahdesta osallistavaan nuorisotyöhön liittyvästä hankkeesta. 
• Ensimmäinen niistä sisältää 44 radioprojektia 13 Italian alueella, joita toteuttamassa 

oli 600 nuorta ja vaikutuspiirissä 150 000 alle kolmekymmentä vuotiasta. Kyseiset 
ohjelmat käsittelivät nuorille tarjoutuvia non-formaalin oppimisen mahdollisuuksia 
reflektoiden, ehdotellen ja vertaillen. (Nuorten äänen esille nostamista 
asiakysymyksissä)

• Toinen on hanke, jossa kannustetaan nuorisojärjestöjä ”hautomaan” ideoita tilojen 
uusiokäytölle. Nuorten ryhmät viidellä eri alueella tekevät hylätyille tiloille 
käytettävyyskartoituksia, kannattavuussuunnitelmia sekä kehittävät niille 
osallistuvan johtamisen mallia. Tilat ja tarpeet saatetaan yhteen sitä varten luodulla 
alustalla. (Kohtaamisen tiloja nuorilta nuorille, tilojen uusiokäyttö)



Suomen, Latvian ja Italian esimerkkien vertailua
Suomesta kerrotaan nuorisotyön olevan luonteeltaan osallistavaa jo 
perusluonteensa vuoksi, nuoret ovat mukana suunnittelemassa, 
toteuttamassa ja arvioimassa. Nuorisolaissa nuorten rooli nuorisotyön 
asioiden käsittelyssä mainitaan erikseen. Paikallistasolla toteutumista 
arvioidaan peruspalvelujen arvioinnissa. Esimerkki rakentuu pilareille ”laki ̶ lain 
toteutumisen arviointi”. 

Latvian nuorisolaissa otetaan kantaa siihen, miten nuorisotyön osallistavuus 
rakennetaan – millaisen toimintamallin avulla. Mukana on esimerkiksi 
vaatimus nuorten itsehallinnollisen elimen perustamisesta myös 
nuorisotiloille. Suomessa asia jää enemmän kuntien harkintaan. Suomessa 
kuntalaissa on vastaavan tyyppistä mallintamista (voi osallistua näin tai näin), 
mutta nuorisotyön keskustelussa tuo kohta nousee harvemmin esiin.

Italiassa ei ole lakia, johon voisi viitata, kun puhutaan osallistavasta 
nuorisotyöstä ja Youth Wikiin kirjoitettu kuvaus rakentuu enemmän irrallisille, 
mutta toisaalta kiinnostaville esimerkeille. Suomen ja Latvian kuvauksista 
puuttuu tällä hetkellä samanlainen raikkaus.



Politiikkatoimien arviointia nuorten näkökulmasta
Esityksen alussa kerrottiin Youth Wikin olevan olemassa, jotta nuorisopolitiikan 
ja nuorisotyön kehittämiselle saataisiin luotua tietopohjaa. 

Youth Wikin perusjuoni on kertoa, ovatko päättäjät varmistaneet toiminnallaan 
(esimerkiksi hallitusohjelmalla ja resurssien ohjauksella) tiettyjen asioiden 
toteutumisen maassa, kuten vaikkapa sen, että nuorisotyötä toteutetaan 
osallistavasti, nuorille riittää asuntoja ja nuorten vapaaehtoistyötä rajoittavia 
esteitä puretaan.

Lisäksi on tärkeää kirjoittaa näkyviin, mitä tiedetään politiikkatoimien 
onnistumisesta eri arviointien perusteella ja nimenomaan nuorten 
näkökulmasta. Jatkossa materiaalista tuotetaan yhä enemmän myös maiden 
käytänteitä vertailevia katsauksia antamaan inspiraatiota toimia toisinkin.

Youth Wikissä Suomen osuus on noin 170 sivua. Yhtä monta sivua on aikaa 
kirjoittaa näkyviin nuorten aktiivista roolia nuorisopolitiikan toimijoina. Kun 
esimerkiksi kysytään, ovatko ammattilaiset edistäneet nuorten 
ilmastotietoisuutta, voi kertoa, onko pystytty mahdollistamaan se, että nuoret 
edistävät ammattilaisten tietoisuutta.



Kiitos!

Linkki Nuorisotutkimusverkoston Youth Wiki-
hankesivuille
Linkki englanninkieliseen Youth Wiki- tietokantaan

Social media

@nuorisotutkimusseura

@nuorisotutkimus

@nuorisotutkimus

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/youth-wiki
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/

