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Tiivistelmä 
 

Kajaanissa järjestettiin 8.2 Nuorille suunnattujen lähi- ja verkkopalvelujen tila 

Kainuussa -tilaisuus. Nelituntisessa tilaisuudessa oli paikalla kaikkiaan 70 henkeä: 

nuoria, nuorisoalan toimijoita ja päättäjiä kunnista, maakunnasta, seurakunnista, 

järjestöistä, kouluista, oppilaitoksista ja nuorten vaikuttajaryhmistä Kainuun alueelta. 

Merkille pantavaa oli, että osallistujia oli kaikista Kainuun kunnista. Tilaisuuden 

järjestivät Kainuun liitto, Kainuu sote -kuntayhtymä ja Nuorisotutkimusseura ry. 

 

Tilaisuuden tarkoituksena oli löytää yhteistyömahdollisuuksia sekä palveluiden 

kehittämiseen että tutkimukseen. Konkreettisena tavoitteena tilaisuudessa oli miettiä, 

miten esille tulleet asiat saadaan toteutukseen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä tai 

tutkimus- ja kehittämishankkeiden muodossa. Tärkeää on myös ylipäätään 

tilaisuudessa syntyneiden viestien eteenpäin vieminen päätöksenteon pohjaksi 

kunnissa ja maakunnassa. 

 

Ryhmäkeskusteluiden ja työpajojen kautta päivän aikana esille nousivat nuorten 

toimijuuden edistäminen palvelutuotannossa ja päätöksenteossa sekä kainuulaisten 

nuorten tulevaisuuden uskon ja toivon lisääminen. Lisäksi esille tulivat nuorten 

mielenterveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen sekä palvelun tuottajien 

yhteistyö myös kuntarajat ylittävästi sekä nuorten palveluiden saavutettavuuden 

edistäminen. 

 

Paikalla olleet tahot kokivat tilaisuuden olleen tarpeellinen niin teemojen käsittelyn, 

niiden eteenpäin saamisen että myös toimijoiden välisen verkostoitumisen kannalta. 

Kainuun Liitto päivitti tilaisuuden johdosta nuorille palveluja suuntaavien tahojen 

yhteystietolistaa, joten tältä osin tilaisuuksien järjestäminen on jatkossa helpompaa.   

 

Avainsanat: Yhteistyö, toimija, toivo, tulevaisuuden usko, mielenterveys, hyvinvointi, 

kehittäminen. 

. 

Raportin jakelu:.  Tilaisuuden osallistujat, maakunnallinen nuorisovaltuusto, kuntien nuorisovaltuustot 

ja -neuvostot, koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakunnat ja niiden ohjaavat opettajat, 

oppilaitosten rehtorit,  sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kainuussa vastaavat viranhaltijat 

(kaikki työntekijöistä esimiehiin) ja luottamushenkilöt, kunta- tai aluekohtaiset yhteistyöryhmät kuten 

nuorten ohjaus- ja palveluverkostot sekä sivistyspalveluista (sis. nuorisotyö- ja liikuntapalvelut) 

vastaavat viranhaltijat kunnissa, sekä Kainuun liiton, soten ja Nuorisotutkimusverkoston henkilöstö 

Raportti julkaistaan Kainuun liiton, soten ja Nuorisotutkimusverkoston nettisivuilla. 
  
 
 
Raportin toimittaneet: Joonas Heikkinen ja Anu Gretschel 
Raportissa käytetyt kuvat: Satu Möttönen ja Paula Karppinen 
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   1 Kainuun liitto 

Johdanto 
 

Kajaaniin Wanhalla Vesilaitoksen Nuorisotalolla (Wespa) pidettiin maanantaina 

8.2.2016 tilaisuus, jossa arvioitiin nuorille suunnattujen lähi- ja verkkopalveluiden tilaa 

Kainuussa. Tilaisuuden tarkoituksena oli tehdä arviointia olemassa olevista 

palveluista ja niiden nykytilasta ja mielekkyydestä nuorten kannalta. 

 

Tilaisuuteen osallistui koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakuntien edustajia 

sekä ohjaavia opettajia, kuntien nuorisovaltuustojen ja -neuvostojen edustajia, 

seurakuntien, järjestöjen, Kainuun sote -kuntayhtymän, Kainuu liiton sekä kuntien 

sivistys- ja nuorisotoimen edustajia niin hallinnosta kuin asiakastyöstä. Myös 

maakunnallisen nuorisovaltuuston (MaNu) osallistui tilaisuuteen kuin myös heidän 

kummivaltuutettujaan Kainuun liiton ja Kainuun sote -kuntayhtymän valtuustoista. 

MaNun uusi 2016–2017 kokoonpano kokoontui päivän aikana yhteen ensimmäisen 

kerran. Manu sai päivän koulutusta tehtäväänsä myös Suomen Nuorisovaltuustojen 

liitolta - Nuva ry:ltä.   

 

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kainuun liitto, Kainuun sote -kuntayhtymä ja 

Nuorisotutkimusseura ry./Nuorisotutkimusverkosto. Tilaisuudesta ilmoitettiin kuntiin 

ennakkokutsulla jo marraskuussa 2015 ja tarkemmalla kutsulla tammikuussa 2016. 

Tilaisuuteen osallistui 70 henkeä. Ylipäätään on todettava, että osallistujamäärä ylitti 

odotukset ja tästä oppien vastaavaan tapahtumaan kannattaa jatkossa varata 

isommat tilat ja useampia keskustelun vetäjiä. 
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Pienryhmissä toteutettu arviointi toi esille 
runsaasti kehittämistarpeita 
 

Tutustumisen jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin. Nuorten edustajat kouluista, 

oppilaitoksista ja kunnista olivat omana ryhmänään. Maakunnallinen nuorisovaltuusto 

työskenteli omana ryhmänään.  

 

Aikuisten ryhmissä oli mukana sekä 

nuorille palveluja tuottavia että niistä 

päättäviä tahoja. 

Ensin ryhmien tehtävä oli arvioida 

palveluja.  

 

Käytetyssä ns. 

keskustelupäivämenetelmässä arviointi 

alkoi tyhjältä pöydältä ryhmäläisten 

miettiessä, ovatko he tyytyväisiä 

nuorten palveluihin Kainuussa ja 

perustellen miksi kyllä tai miksi ei.  

 

 

Kussakin ryhmässä oli myös oma ryhmän sisäinen puheenjohtaja, joka valvoi 

keskustelua ja pyrki antamaan puheenvuoroja tasaisesti kaikille osapuolille.  

 

Ryhmän sihteeri kirjasi 

ylös perusteluja. Noin 

tunnin kuluttua todettiin 

arvioinnin tuoneen esille 

16 teemaa, joille olisi 

osallistujien mielestä 

tarvetta tehdä jotain.  
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Arvioinnit koottiin listaksi, joista tärkeimmät äänestettiin aiheiksi iltapäivän puolen 

tunnin teemaryhmätyöskentelyyn.  

Kuten alla olevasta taulukosta näkyy, nuoret kokivat tärkeimmiksi 
kehittämisaihioiksi:  
1. Palveluiden tavoitettavuuden kehittämisen, 
2. Mielenterveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen, 
3. ”Nuorista toimijoita, ei toiminnan kohteita” sekä  
4. Yhteisten tapahtumien järjestämisen Kainuun alueelle. 
 
Aikuisten1 näkökulmasta tärkeimmät teemat olivat:  
1. ”Nuorista toimijoita, ei toiminnan kohteita”,  
2. Palveluiden tavoitettavuuden kehittämisen,  
3. Toivon lisäämisen ja  
4. Mielenterveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen. 
 

Taulukko 1. Ryhmät tuottivat yhteensä 16 eri teemaa, joista he äänestivät tärkeimmät 

teemakohtaiseen jatkovalmisteluun.  
Teema      Äänet (nuoret)  Äänet (aikuiset) Yhteensä 

Palvelujen tavoitettavuus 
(mainostus, kulkeminen, 
hinnat) 

4 12 16 

Palvelujen tarjoajien yhteistyö 1 9 10 

Toivon lisääminen 1 11 12 

Mielenterveyspalvelujen / 
hyvinvointipalvelujen 
kehittäminen 

2 11 13 

Yrittäjyys (koulutuksen 
uudistaminen, kasvattaminen) 

0 4 4 

Luovat ratkaisut julkiseen 
liikenteeseen 

1 6 7 

Pätkäharrastuksen 
mahdollistaminen 

1 2 3 

Nuorista toimijoita, ei 
toiminnan kohteita 

2 15 17 

Etäyhteyksien laatu 2 1 3 

Nuorten palvelut verkossa 0 0 0 

Yhteisiä tapahtumia (Kainuu) 2 4 6 

Eniten syrjäytyneiden palvelut 0 0 0 

Monialainen yhteistyö 
(kehittäminen) 

1 3 4 

STOP Palvelujen 
keskittymiselle ja miten 
ratkaista sen tuomat ongelmat 
(esim. TE) 

0 0 0 

Nuoret mukaan 
päätöksentekoon -> Investointi 
nuoriin 

1 8 9 

Palvelujen ja työntekijöiden 
pysyvyys 

0 2 2 

                                                      
1
 Aikuisten ryhmissä oli mukana sekä nuorille palveluja tuottavia että niistä päättäviä 

tahoja. 
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Kooste yleisarvioista: Nuorille suunnattujen 
palvelujen vahvuudet, heikkoudet ja haasteet 
Kainuussa 
 

Kainuun nuorisopalveluiden tilaa yleisesti arvioitaessa seuraavia positiivisia asioita 

nousi esiin. Paikallaolijat kokivat, että palveluiden osalta ei ole olemassa yksittäisiä 

isoja ongelmia ja että esimerkiksi etsivä nuorisotyö toimii koko maakunnan alueella. 

Lisäksi koettiin, että sosiaali- ja terveydenhuolto on herännyt vastaamaan nuorison 

tarpeeseen palveluiden osalta.  

 

Palveluita koettiin olevan tarjolla niitä hakeville ja halukkaille nuorille. Järjestöjen 

toiminta ja toiminnan paikallisuus koetaan tärkeäksi osaksi palvelukokonaisuutta. 

Valtaosa oli tyytyväisiä siihen, mitä kunnissa ja Kainuussa on yleisesti tarjolla 

palveluiden osalta. Toisaalta todettiin palvelujen ulkopuolella olevan suuren joukon 

nuoria, joita ei nykytoimin saada vielä tavoitettua. 

 

Tyytymättömiä osallistujat olivat siihen, etteivät nykyresurssit ole riittäneet yhteistyön 

kehittämiseen eri toimijoiden välille, eikä yhteistä toimintaa tai esimerkiksi yhdessä 

järjestettyjä tapahtumia ole näin syntynyt riittävästi. Toisaalta nähtiin, että 

nimenomaan yhteistyöllä voisi olla mahdollista kehittää toimintaa tilanteessa, jossa 

kunkin tahon omat voimavarat on jo käytetty. 

 

Kuntien välinen ero koetaan nuorten palveluissa ongelmalliseksi. Ongelmia synnyttää 

esimerkiksi TE-palvelujen keskittäminen suuriin kuntiin. Lisäksi todettiin, ettei 

palveluiden taso tai palvelut ylipäätään ole pysyviä, koska työntekijät vaihtuvat usein 

ja koska palveluja tuotetaan paljon erilaisissa määräaikaisissa hankkeissa. 

Yhteistyötä kaivattiin kuntien välille ja lisäksi sitä, että nuoret otettaisiin enemmän 

mukaan myös palveluiden ja toiminnan tuottajia sen sijaan, että heitä pidetään vain 

käyttäjinä tai kohderyhmänä. Toisaalta paikalla olevat tahot pohtivat ääneen, 

investoidaanko nuoriin tarpeeksi tai ylipäätään ollenkaan? Päätöksenteolla 

resursseja toivottiin jatkossa ohjattavan enemmän asioihin, joilla edistetään nuorten 

ja perheiden hyvinvointia. 
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Yhteistyön edistämisen haasteeksi nähtiin muun muassa se, että eri kuntien erilaiset 

viestintäkäytänteet. Esimerkkinä käytettiin koulujen Wilma-järjestelmää, jota on 

joissakin Kainuun kunnissa mahdotonta käyttää koulun ulkopuolisten toimijoiden 

tiedottamiskanavana, niin tärkeitä kuin tiedotettavat asiat nuorten hyvinvoinnin 

kannalta olisivatkin.  

 

Palveluiden saavutettavuudessa viestinnän lisäksi ongelmana ovat joukkoliikenteen 

alasajo kannattamattomuuden vuoksi. Nuorten kyytiongelmiin kaivattaisiinkin 

yhteistyöllä luovia ratkaisuja. 

 

Nuorten todettiin käyttävän palveluja eri tavoin kuin palveluja tarjoavien taholta on 

ajateltu. Haasteita asettaa esimerkiksi nuorten tapa harrastaa tiettyjä asioita vain 

jonkun aikaa ”pätkissä” ja siirtyä uuteen, kun taas esimerkiksi urheiluseurat odottavat 

nuorten sitoutuvan toimintaan pidempään kerralla, esimerkiksi niin sanotun 

lajikauden ajan.  

 

Oppilas- ja opiskelijakuntia sekä nuorisovaltuustoja ja -neuvostoja paikalla 

edustaneet nuoret kiinnittivät arviossaan huomiota erityisesti palvelujen 

tavoittavuuteen.  

 

Palvelujen tavoittavuutta vaikeuttavat nuorten mielestä useat seikat, kuten:  

- Julkisen liikenteen vähyys ja hinnat 
- Palveluiden hinnat 
- Sähköisen mainostuksen vähäisyys (sosiaalinen media, Wilma ym.) 
- Ylipäätään mainostuksen vähäisyys 
- Se, että vapaa-ajan palvelut on suunnattu usein pidemmälle edenneille (esim. 

urheilulukion erityisasema urheiluharrastuksissa ja tilojen käytössä) 
 

Kaikki osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuuden uskon ja toivon 

vahvistaminen kainuulaisten nuorten keskuudessa on erittäin tärkeää. 
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Teematyöskentely 

1. Nuorille suunnatut mielenterveys- ja 

hyvinvointipalvelut  
 

Oppilas- ja opiskelijakuntia sekä nuorisovaltuustoja ja -neuvostoja paikalla 

edustaneet nuoret valitsivat teematyöskentelyn aiheekseen nuorille suunnatut 

mielenterveys- ja hyvinvointipalvelut. Epäkohdaksi koettiin koulukuraattoreille ja -

psykologille pääsemisen korkea kynnys. Nuorten mukaan vastaanotolle pitäisi päästä 

vähintään kerran vuodessa, siitä huolimatta, onko heillä konkreettista 

mielenterveyden ongelmaa tai pahaa oloa. Tällöin piilevät ongelmat olisi mahdollista 

huomata aikaisemmassa vaiheessa. Toisaalta kouluihin ja oppilaitoksiin kaivattiin 

ryhmätöitä, jotka kehittäisivät nuorten sosiaalisuutta. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää 

kaikille sopivaan harrastustarjontaan. 

 

Omana ryhmänään kokoontuneet Maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajat 

kiinnittivät huomiota samaan asiaan. MaNu haluaa jatkaa idean työstämistä 

loppukeväästä pidettävässä Hyrynsalmen nuorisofoorumissa. Kyseisessä foorumissa 

pääpaino halutaan keskittää kyseiseen aiheeseen, jotta siihen voidaan perehtyä 

kunnolla. Myös yksi aikuisten 2  ryhmistä keskittyi nuorten mielenterveys- ja 

hyvinvointipalvelujen pohtimiseen.  

 

He nostivat esille kaksi kehittämiskohdetta kyseisiin palveluihin liittyen:  

1. Perheiden tukeminen 

2. Päihde- ja mielenterveysongelmat – resurssien kohdentaminen, käytännöt 

 

Aikuisten ryhmä pohti, mitä jokainen voi tehdä omassa kunnassaan. Tuntosarvia 

tarvitaan kun kohdataan työssä esimerkiksi kaikki 7–8 -luokkalaiset. Täytyy opetella 

tunnistamaan ongelmat. Perustaa pienryhmiä yhteistyössä koulujen oppilashuollon 

kanssa. Aikaisessa vaiheessa ongelmaan puuttuminen on vielä mahdollista ja reilusti 

helpompaa. Joka kuntaan tarvitaan asiassa oma toimijoiden verkosto. Kuntien välille 

                                                      
2
 Aikuisten ryhmissä oli mukana sekä nuorille palveluja tuottavia että niistä päättäviä 

tahoja. 
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tarvitaan tiedonvaihtoa yhteisten ja hyvin toimivien yhteistyömallien leviämiseksi ja 

jokainen kunta olisi motivoitava mukaan. Kuntien väliseen yhteistyöhön halutaan 

panostaa myös jo sen vuoksi, että monet nuoret käyvät koulua useamman kunnan ja 

kaupungin alueella. 

 

 

 

2. Nuorten tulevaisuususkon ja toivon 

lisääminen 
 

Yksi aikuisten ryhmistä teki toimintasuunnitelmaa nuorten tulevaisuuden uskon ja 

toivon lisäämiseksi Kainuussa. Ryhmän mukaan asioita Kainuusta, kainuulaisista ja 

kainuulaisten nuorten elämästä tuodaan usein negatiivisessa hengessä, varsinkin 

mediassa. Tämän nähdään vievän nuorilta – varsinkin nuorilta aikuisilta 

tulevaisuuden uskoa. Kysymys kuuluukin, miten nuoret sitoutetaan? Osittain tekijöinä 

nähdään toimivat palvelut, mutta myös toivoa luova ilmapiiri, viestintä ja kulttuuri ovat 

tärkeitä. Asian eteen tarvitaan arkielämän ja ruohonjuuritason toimintaa kuin myös 

myönteisten asioitten juttusarjoja. Maahanmuuttajanuorten juurruttaminen 

Kainuuseen koetaan myös tärkeäksi. Lisäksi tärkeään asemaan nousevat aktiiviset ja 

toimeliaat nuoret itse.  

3. Nuorista toimijoita, ei toiminnan kohteita  
 

Teemaa pohtineen aikuisten ryhmän mukaan pienissä kunnissa koetaan ongelmaksi 

resurssien vähäisyys vapaa-ajan toiminnan organisoinnissa nuorille. Samaan aikaan 

halukkaita ihmisiä kuitenkin löytyisi toiminnan järjestämiseen, joten tämä voimavara 

ja innokkuus olisi saatava käyttöön. Ryhmän mukaan toimiva malli olisi, jos yläkoulun 

oppilaat järjestäisivät kerhotoimintaa ja tapahtumia nuoremmille. Ryhmä pitää 
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tärkeänä, että nuorille maksetaan tehdystä työstä palkkaa ja että heillä olisi ohjaaja, 

joka tukee heitä työssään. 

 

Nuorten todettiin tarvitsevan koulutusta uusien roolien ottamiseen. Esimerkiksi 

Hyrynsalmella nuorisovaltuusto haluaisi järjestää tapahtumia. He kuitenkin kokevat, 

että heiltä puuttuu tietotaito niiden järjestämiseen. Paltamosta kerrottiin nuorille 

järjestetystä koulutuksesta, jonka oli organisoinut kansalaisopisto. Kuhmossa nuoria 

on otettu mukaan Kamarimusiikki-tapahtuman järjestelyihin. Palkan ja tehtäviin 

annettavan koulutuksen lisäksi nuorille tulisi mahdollistaa opintoihin liittyvien 

kurssisuoritusten saaminen erilaisista toimijuuden rooleista. Lisäksi nuoria toimii 

vertaisvälituntiohjaajina eri kunnissa Kainuun liikunnan kouluttamina. Myös 4H-

kerhoja vetävät usein nuoret. 

 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto on valmis käsittelemään tämän teeman 

eteenpäinvientiä kunnan ja maakunnan päätöksentekoon tulevissa kokouksissaan. 

4. Palvelujen tavoitettavuus 
 

Aikuisten ryhmä koki, että nuorisotyön ja liikunnan harrastamiseen liittyviä palveluja 

on Kainuussa tarjolla hyvin. Lisäksi palvelutuottajat ja muut toimijat ovat tuttuja 

pienissä kunnissa. Positiivisena asiana nähdään myös erikoislukiot ja niiden 

tarjoamat palvelut. 

 

Heikkoutena nähtiin sosiaalisen ohjauksen palvelut. Esille nousi heikommassa 

asemassa olevien nuorten tilanne sekä se, että saavuttavatko palvelut näitä nuoria. 

Esimerkkeinä käytetään Kelan hyvinvointipalveluita. 

 

Henkilökohtainen tuki olisi tarpeen, mutta ryhmän mukaan sitä ei ole tarpeeksi 

saatavilla tai ollenkaan. Lisäksi palveluiden ja palvelutarpeen hahmottaminen 

koetaan ongelmalliseksi eli ei osata ohjata asiakkaita oikeisiin palveluihin, eivätkä 

asiakkaat myöskään itse löydä niitä. Toisaalta palvelusta toiseen ohjaus ei toimi 

myöskään tietosuojaan liittyvien käytäntöjen takia.  

 



 

   9 Kainuun liitto 

Ratkaisuna tähän ongelmaan nähdään esimerkiksi markkinoinnissa ja 

tiedottamisessa tehtävä kehitys. Sosiaalisen median mahdollisuuksia ja koulutusta 

on otettava käyttöön, jotta toimijat osaavat hyödyntää sitä oikealla tavalla. Näin 

nuoria pystytään tavoittamaan paremmin, koska ryhmäläisten mukaan nuoria ei näe 

ns. ”kylillä tai kylän pinnassa”, joten saavuttaminen henkilökohtaisella tasolla 

kasvotusten on vaikeata. Esimerkiksi Paltamosta kuljetaan toisen asteen 

oppilaitoksissa paljon Kajaanissa, jolloin nuoria näkee vielä entistä harvemmin. 

Viestinnän kehittämisestä ryhmä toivoi omaa hankettaan. Toimijat kaipaavat myös 

esimerkiksi sosiaalisen median käyttöön liittyvää koulutusta.  
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Teemojen eteenpäinvienti, työskentelyn jatko 
 

 

Tilaisuuden koontia on mahdollista hyödyntää nuorisopalveluiden kehittämiseksi 

kuntakohtaisesti ja koko maakunnan alueella.  

 

Taulukkoon 2 on koottu etenemissuunnitelman muotoon mitä asioita tilaisuudessa 

tuli esille ja mitä niille ehdotettiin tehtäväksi.  

 

 

Tilaisuuden järjestäneet henkilöt ovat käsitelleet maanantain 8.2  tilaisuuden antia 

omassa kokoontumisessaan 23.2  ja myös nämä ajatukset on otettu taulukossa ja 

sitä seuraavassa tekstiosuudessa huomion. 
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Taulukko 2 – Teemojen eteenpäin vienti 
Asia   Tarkastelunäkökulma Asiaa ehdotetaan 

esille 
Kontaktipinnan 
rakentaminen 
nuorten ja 
päätöksenteon 
välille 

Yhteyshenkilö Muuta asiaan liittyvää 

Nuorten sosiaali- ja 
terveyspalvelut:  
teemaksi Kainuun 
nuorisofoorumiin. Jatketaan 
tuolloin työskentelyä 8.2 
Wespalla pidetyn 
tilaisuuden pohjalta. 

Ko. palvelujen saatavuus 
kouluissa ja muutoinkin, niiden 
saatavuus ja saavutettavuus 
sekä mitä ehdotuksia asioiden 
parantamiseksi 
 

Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 
 
Kainuun 
nuorisofoorumi 

Nuoret tekevät 
pohdinnoistaan 
konkreettiset 
puheenvuorot, jotka 
esitetään 
nuorisofoorumissa 
palveluista vastaaville 

Paula Karppinen/ 
Kainuun liitto 

 

Nuorten sosiaali- ja 
terveyspalvelut: 
Lakisääteiset suunnitelmat 
ja niiden 
laadintaan/päivittämiseen 
osallistuminen, nuorten 
näkemyksen tuominen niihin 
 

Nuorten näkökulmaa tarvitaan 
esimerkiksi näihin: 
 
Yhtenäinen toimintaohjelma 
neuvolatoiminnalle, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollolle v. 
2016–2020 
 
Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma 2016–
2020 

Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 
 
Kainuun 
nuorisofoorumi 
 
Kainuun kuntien 
nuorisovaltuustot ja -
neuvostot, koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- 
ja opiskelijakunnat 

Suunnitelmien 
avaaminen kielellä ja 
kuvauksin, että 
nuorikin ymmärtää, 
mistä on kysymys, 
mihin tarvitaan nuorten 
näkemystä, mihin ja 
miten voi vaikuttaa 
 

Matti Heikkinen/ 
Kainuun sote -
kuntayhtymä 
 
Paula Karppinen/ 
Kainuun liitto 
Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 

Kuntien hyvinvointikertomukset ja niiden laadinta 
kunnissa (joka kunnassa HYTE-ryhmät, jotka 
maakuntahallitus pyytänyt kuntia nimeämään 
HYTETU -ryhmiksi eli hyvinvointi, terveys ja 
turvallisuusryhmät), ryhmä laatii kunnan sähköisen 
hyvinvointikertomuksen, miten nuorten näkemys 
näihin aiotaan ottaa mukaan kussakin kunnassa? 

Nuorille suunnatut 
mielenterveys- ja 
hyvinvointipalvelut  

Toimijoiden välisen yhteistyön 
kehittäminen kuntatasolla 
esimerkiksi pienryhmien 
perustamisessa nuorille 
 
Kuntien välisen tiedottamisen 
kehittäminen hyvien ja yhteisten 
toimintamallien leviämiseksi 
kuntien välillä 

Toimijat olisivat 
aktiivisia omissa 
kunnissaan 
yhteistyöverkostojen 
perustamiseksi 
Kuntien välisen 
yhteistyön 
kehittämisen osalta 
suunnitelma jäi auki 

  Monet nuoret liikkuvat lähes päivittäin usean kunnan 
alueella: asuvat ja opiskelevat eri kunnissa jne. 
 
Nuorisotutkimusverkostossa on ollut mukana 
toteuttamassa  vastaavantyyppistä 
kehittämishanketta Etelä-Suomessa, kiinnostusta on 
tämäntyyppiseen myös Kainuussa. 

Nuorten sosiaali- ja 
terveyspalvelut: 
Lakisääteiset suunnitelmat 
ja niiden 
laadintaan/päivittämiseen 
osallistuminen, nuorten 
näkemyksen tuominen niihin 
 

Nuorten näkökulmaa tarvitaan 
esimerkiksi näihin: 
 
Yhtenäinen toimintaohjelma 
neuvolatoiminnalle, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollolle v. 
2016–2020 
 
Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma 2016–
2020 
 
 

Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 
 
Kainuun 
nuorisofoorumi 
 
Kainuun kuntien 
nuorisovaltuustot ja -
neuvostot, koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- 
ja opiskelijakunnat 

Suunnitelmien 
avaaminen kielellä ja 
kuvauksin, että 
nuorikin ymmärtää, 
mistä on kysymys, 
mihin tarvitaan nuorten 
näkemystä, mihin ja 
miten voi vaikuttaa 

Matti Heikkinen/ 
Kainuun sote -
kuntayhtymä 
 
Paula Karppinen/ 
Kainuun liitto 
Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 

Kuntien hyvinvointikertomukset ja niiden laadinta 
kunnissa (joka kunnassa HYTE-ryhmät, jotka 
maakuntahallitus pyytänyt kuntia nimeämään 
HYTETU -ryhmiksi eli hyvinvointi, terveys ja 
turvallisuusryhmät), ryhmä laatii kunnan sähköisen 
hyvinvointikertomuksen, miten nuorten näkemys 
näihin aiotaan ottaa mukaan kussakin kunnassa? 
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Viestintään liittyvää 
osaaminen ja palvelujen 
tavoitettavuuden 
lisääminen viestintää 
kehittämällä 
 

Nuorten kanssa toimivat 
tarvitsevat viestintäkoulutusta 
esimerkiksi sosiaaliseen 
mediaan liittyen, kouluttajina 
myös nuoret koulutusta 

Koulutusta voitaisiin 
järjestää 
maakunnallisen 
nuorisovaltuuston 
kokouspäivien 
yhteyteen 

 Paula Karppinen/ 
Kainuun liitto 
 

 
 

Nuorista toimijoita, ei 
toiminnan kohteita  

Nuorille koulutusta kaikissa 
kunnissa kerhojen ja 
harrastusten vetämiseen ja 
tapahtumien järjestämiseen 

Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 
lupasi käsitellä 
teemaa 
kokouksessaan 

  Hyviä käytäntöjä jo olemassa: Paltamo 
kansalaisopiston kurssi, 4H:n kerhonvetäjäkoulutus, 
Kainuun liikunnan välituntiliikunnan vetäjät, Kuhmon 
Kamarimusiikissa nuoria kesätyöntekijöinä yms. 
Kuinka saada koulutusta ja asiaa esille joka 
kuntaan? 

Maakunnallisen 
nuorisovaltuuston ja 
kuntien nuorten 
vaikuttajaryhmien 
toiminnan kehittäminen –
hanke 

 Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 
Kainuun 
nuorisofoorumi 
 
Kainuun kuntien 
nuorisovaltuustot ja -
neuvostot, koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- 
ja opiskelijakunnat 

 Suomen 
nuorisovaltuustojen 
liitto – Nuva ry. 
 
Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 
 
Paula Karppinen/ 
Kainuun liitto 

Hanke voisi alkaa 2017, jos rahoitusta saadaan. 

Juurihoitohanke – juuret 
Kainuussa   

Positiivisten viestien ja 
paikallisten arvojen esille 
tuominen 

Media 
 
Jokaisen yksittäisen 
ihmisen arkisessa 
kanssakäymisessä 
 
Koko Kainuu 

Päätöksentekijöillä 
vastuuta saada asia 
liikkeelle. 
 
Media tiedottaa ja 
korostaa asiaa. 

 Tämän asian jalkauttaminen vaatii vielä 
jatkotoimenpiteitä. 

Nuorille suunnattujen 
sähköisten palvelujen 
kehittäminen yhteistyössä 
nuorten kanssa  
 

Kainuussa on useita nuorille 
suunnattuja sähköisiä palveluja, 
joiden toimivuutta olisi hyvä 
tarkastella nuorten kanssa 
heidän näkökulmastaan 

Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 
testaa palveluja, jonka 
jälkeen teeman 
käsittelyä 
syvennetään 
Kainuun 
nuorisofoorumissa 

Nuoret kertovat 
arvioinnin tuloksista 
suoraan palveluja 
tuottaville ja niitä 
rahoittaville tahoille. 

Paula Karppinen/ 
Kainuun liitto 
 
Matti Heikkinen/ 
Kainuun sote -
kuntayhtymä 
 
Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto  

Nuorisotutkimusverkostossa menossa 
hankesuunnittelu, jossa sähköisten palvelujen 
arviointia ollaan valtakunnan tasolla jatkamassa 
nuorten kanssa. 
 
Haluttaisiinko siihen mukaan kainuulainen osio: 
kainuulaisia palveluja kainuulaisten nuorten kanssa 
arvioituna? 
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Nuorten vaikuttaminen sosiaali- ja 
terveyspalveluissa Kainuun Sotessa 
 

Tilaisuudessa tuotiin esille selkeitä kehittämistavoitteita nuorille suunnattujen 

sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen esimerkiksi palveluiden käyttöön liittyvän 

kynnyksen madaltaminen. Sosiaali- ja terveysteeman käsittelyä ollaan jatkamassa 

maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa sekä seuraavassa Kainuun 

nuorisofoorumissa. Aihetta on syytä ottaa esille myös kuntakohtaisten ja 

oppilaitoskohtaisten vaikuttajaryhmien työskentelyssä jo ihan lähitulevaisuudessa. 

Aihe on siinäkin mielessä ajankohtainen, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymässä on vireillä useiden lakisääteisten suunnitelmien laadinta ja 

päivittäminen. Tällaisia suunnitelmia ovat esimerkiksi terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelma vuodesta 2017 alkaen 3 , lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma v. 2016–2020 4 , yhtenäinen toimintaohjelma 

neuvolatoiminnalle sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle v. 2016–2020. 

Tilaisuuden yhteenvetoraportti toimitetaan mm. tästä syystä eteenpäin erittäin laajalla 

jakelulla.  

 

Taustatietona, että esimerkiksi vuonna 2014 maakunnallinen nuorisovaltuusto teki 

useita aloitteita, jotka osin liittyvät samalla tavoin soten asioihin (esim. koulujen 

terveystarkastukset jokavuotisiksi ja terveydenhoitajalle pääsy helpommaksi, ks. 

Kainuun soten hallitus 10.9.2014 § 202) 5 . Nuorisovaltuusto otti kantaa myös 

lakisääteisiin suunnitelmiin (mm. Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

vuosille 2014–2015)6. Maakunnallinen nuorisovaltuusto voisikin nyt tässä yhteydessä 

ottaa kantaa myös aiempien esitystensä toteutumiseen. Ylipäätään maakunnallisen 

nuorisovaltuuston osallistumista ja osallisuutta kunnalliseen ja maakunnalliseen 

päätöksentekoon tulisi jatkossa kehittää yhä laajemmaksi (samoin kuin vanhus- ja 

vammaisneuvostojen toimintaa).  

                                                      
3
 ks. http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20141094-10.HTM  

4
 ks. http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20151183-6.HTM  

5
 http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20141092-13.HTM  

6
 http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20141094-7.HTM  

http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20141094-10.HTM
http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20151183-6.HTM
http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20141092-13.HTM
http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/kokous/20141094-7.HTM
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Lisäksi keskusteluissa tuli esille tarvetta edistää nuorten kanssa toimivien 

ammattilaisten yhteistyötä sekä kuntien että maakunnan tasolla. Oheiseen 

etenemissuunnitelmaan kirjattiin tältä osin vinkkejä käytännön toimenpiteiksi 

toimijoiden tasolla kunnissa. Laajempien jatkotoimenpiteiden osalta yhteistä 

miettimistä tarvittaisiin vielä lisää. Nuorisotutkimusverkosto on ollut toteuttamassa 

monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen liittynyttä ESR-hanketta aiemmin 

Etelä-Suomessa ja on kiinnostunut miettimään tämäntyyppisiä 

yhteistyömahdollisuuksia myös Kainuun osalta. 

 

Nuoret arvioimaan heille suunnattuja sähköisiä palveluja 
 
Tilaisuudessa sähköisiä palveluja sivuttiin useissa puheenvuoroissa, vaikkei niitä 

erikseen loppujen lopuksi käsiteltykään iltapäivällä teematyöryhmien pääteemoina. 

Kainuussa on tarjolla useita alueellisia sähköisiä palveluja nuorille, lisäksi esimerkiksi 

Kainuun sote on osallistunut myös valtakunnallisten palvelujen kehittämiseen kuten 

”mielenterveystalo” (www.mielenterveystalo.fi), jossa on osa osionsa myös nuorille.  

 

Kuten kasvokkain toteutettuja palveluja, myös sähköisiä palveluja voidaan kehittää 

nuorten tarpeita vastaavimmaksi reagoimalla nuorten antamaan palautteeseen. 

Kainuussa nuorten testaamista tarvitsevia palveluja voisivat olla esimerkiksi 

hyvinvoinnin palvelutarjotin (ks. http://palvelutarjotin.kainuu.fi/), nuorisotakuuseen 

liittyvät palvelut (ks. http://www.nuorisotakuukainuu.fi/), Kainuun Omasote: 

https://omasote.kainuu.fi/ (tiedoksi tämäkin jo tässä vaiheessa), Kainuun 

tapahtumakalenteri: http://kainuunliitto.fi/tutustu-kainuuseen/tapahtumakalenteri tai 

http://asiakkaat.bms.fi/kainuuntapahtumat/tapahtumat.asp, tietoa kainuulaisista 

järjestöistä ja yhdistyksistä tarjoava sivusto: http://jarjestot.kainuu.fi/index.asp ja 

Kainuun ulkoilukartta: http://infogis.infokartta.fi/infogis-kainuu/  

 

Kainuulaisia palveluja voitaisiin testata maakunnallisen nuorisovaltuuston toimesta 

pohjaksi ko. teeman käsittelylle Kainuun nuorisofoorumissa. Lisäksi palvelujen 

testausta voidaan tehdä myös sellaisen nuorten ryhmän kanssa, joka kootaan varta 

vasten sähköisten palvelujen testausta varten huomioiden nuorten erilaiset taustat ja 

elämäntilanteet. Tämäntyyppistä toimintaa on tehty valtakunnan tasolla 

http://www.mielenterveystalo.fi/
http://palvelutarjotin.kainuu.fi/
http://www.nuorisotakuukainuu.fi/
https://omasote.kainuu.fi/
http://kainuunliitto.fi/tutustu-kainuuseen/tapahtumakalenteri
http://asiakkaat.bms.fi/kainuuntapahtumat/tapahtumat.asp
http://jarjestot.kainuu.fi/index.asp
http://infogis.infokartta.fi/infogis-kainuu/
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Nuorisotutkimusverkostossa jo kertaalleen kuuden nuorille suunnatun verkkopalvelun 

kehittämiseksi ja parhaillaan suunnittelussa on uusi yhteistyöhanke, johon myös 

Kainuun nuorille suunnatut verkkopalvelut voidaan sisällyttää alueellinen osuus. 

Verkostoitumisen yhteyshenkilöt  
 

 

Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti 

Paula Karppinen, aluekehitysasiantuntija, 

Kainuun liitto 

044 7100 867 paula.a.karppinen@kainuu.fi 

Kainuun Maakunnallinen Nuorisovaltuuston 

yhteydenotot Paula Karppisen kautta. 

 paula.a.karppinen@kainuu.fi 

Kainuun liitto 08 6155 41 

(vaihde) 

kainuunliitto@kainuu.fi 

Matti Heikkinen, perhepalvelujen johtaja, 

Kainuun Sote -kuntayhtymä 

044 750 2424 matti.heikkinen@kainuu.fi 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymä 

08 61 561 (vaihde) kirjaamo@kainuu.fi 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.    toimisto@nuva.fi 

Anu Gretschel, erikoistutkija, FT, 

Nuorisotutkimusseura 

ry/Nuorisotutkimusverkosto 

040 516 9189 anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi 

 
 

 
 
  

mailto:matti.heikkinen@kainuu.fi
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Kainuun liitto 

Kauppakatu 1, 87100 Kajaani 
Puh. vaihde 08 615 541, faksi 08 6155 4260 

S-posti kainuunliitto@kainuu.fi 

www.kainuu.fi 


