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Nuorisolain 8 § ja osallisuuden 
todentamisen haasteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Työpajan työskentelyn tavoitteina oli kartoittaa 
nuorisotyön nykyisiä osallisuuteen ja 
vaikuttamiseen liittyviä määrällisiä ja laadullisia 
tunnuslukuja, kehittää uusia vastaavia ja 
keskustella nuorisolain kehittämistarpeista edellä 
mainituista näkökulmista.  
 
Työpajassa jakaannuttiin neljään 
työskentelyryhmään, joista jokaiselle annettiin 
yksi teema hankkeen tutkijan Pirjo Junttila-
Vitikan tekemän ns. uuden nuorisotyön 
nelikenttäisestä jaosta. Jokainen ryhmä pohti 
osallisuutta ja vaikuttamista yhdessä seuraavista 
kentistä: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjeistusvaiheessa määriteltiin lisäksi, että 
nuorisovaltuustoista puhuttaisiin vain ryhmistä 
viimeisessä, näin esille saataisiin muitakin 
osallisuuden näkökulmia. Tässä muistiossa 
ryhmien työskentelyssä esiin tulleita tunnuslukuja 
syvennetään mainitsemalla liittyykö mainittu 
laadun näkökulma prosessiin, lopputulokseen vai 
rakenteeseen.1 Lisäksi muistiossa erotellaan esille 
tulleita tunnuslukujen ominaisuuksia, 
laadunmittauksessa käytettäviä menetelmiä ja 
pohdintaa siitä, tehdäänkö nykyisin oikeita 
asioita. 
 

                                                 
1
 Laatukeskusteluista kiinnostunut voi perehtyä 

esimerkiksi seuraavaan teokseen: Lehikoinen, Kai 
(2013) Näkökulmia hyvinvointiin ja 
hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisoaloilla - Selvitys hyvinvoinnin diskursseista 
kolmannen sektorin palvelutoiminnassa” osoitteessa 
http://www.kolmaslahde.fi/tietoa/selvitykset 

Muistio Allianssi-risteilyn työpajasta 
16.4.2014 klo 12.30–14.00 
 
Tämä muistio sisältää ajatusharjoittelua 
nuorisolain 8§ toteutumisen mittaamisesta 
tulevan nuorisolain muutostarpeita 
koskevan keskustelun herättämiseksi. 
Materiaali kerättiin Allianssiristeilyn 
työpajassa, jonka veti OKM:n pyynnöstä 
Nuorisotutkimusverkoston Nuorisotyön 
tunnuslukujen verkostomainen 
kehittäminen -hankkeen väki.  
 
Työpajaan osallistui 31 ihmistä.  

 
Ns. uusi nuorisotyön nelikenttä noudattaa 
seuraavaa jakoa: 

 
1. nuorisotyön neuvonta-, tuki- ja 

valmennuspalvelut 
 

2. nuorisotyön harrastepalvelut 

 
3. oman elinympäristön arjessa 

vaikuttaminen1 ja yhteisöjen 
kehittäminen 

 
4. nuorisopolitiikka ja nuorten elinolojen 

kehittäminen 
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http://www.kolmaslahde.fi/images/stories/2014/kolmas_lahde_diskurssiselvitys.pdf
http://www.kolmaslahde.fi/images/stories/2014/kolmas_lahde_diskurssiselvitys.pdf
http://www.kolmaslahde.fi/images/stories/2014/kolmas_lahde_diskurssiselvitys.pdf
http://www.kolmaslahde.fi/images/stories/2014/kolmas_lahde_diskurssiselvitys.pdf
http://www.kolmaslahde.fi/tietoa/selvitykset


 

 

 

   
 

   

 

 

 
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen 

 
Anu Gretschel  |  hankkeen vastaava tutkija, lähi- ja verkkonuorisotyö 
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi  |  puh. 040 516 9189 
Pirjo Junttila-Vitikka  |  tutkija, palvelu- ja kehittämiskeskukset 
pirjo.junttila-vitikka@nuorisotutkimus.fi  |  puh. 040 7663696 
Anne Puuronen  |  tutkija, kohdennetut palvelut 
anne.puuronen@nuorisotutkimus.fi  |  puh. 044 3403683   
Eija Kauniskangas & Essi Helin  |  tutkimusapulaiset 
tunnusluvut@nuorisotutkimus.fi 
 
Twitter: NT_tunnusluvut  |  #NTtunnusluvut 
Facebook: Nuorisotyön tunnusluvut/Nuorisotutkimusseura 
Verkkosivut: www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotyontunnusluvut 

 

 

Ryhmä 1. Nuorisotyön neuvonta-, tuki- ja 
valmennuspalvelut  
(ryhmän keskusteluapuna ja kirjurina Pirjo 
Junttila-Vitikka) 
 
Tässä kentässä prosessiin liittyviä tunnuslukuja 
ovat esimerkiksi kävijä-, asiakas- ja 
kontaktimäärät. Lisäksi voidaan eri näkökulmista 
arvioida, ovatko eri aiheet esimerkiksi verkossa 
olleet nuoria kiinnostavia.  
Ryhmän mukaan määrällisten tunnuslukujen 
rinnalle tarvittaisiin myös laadullisia, joskin niiden 
kehittämistä pidettiin haasteellisena. 
 
Lopputulokseen liittyviä tunnuslukuja ovat 
nuorten sijoittumiset toimintaan, palautuminen 
takaisin toimintaan sekä esimerkiksi työntekijät 
havainnot muutoksessa nuoressa. 
 
Rakenteelliseen laatuun liittyvä näkökulma on 
esimerkiksi se, onko pohdittu, miten toiminnalla 
tavoitetaan maahanmuuttajataustaiset nuoret. 
Tai kuinka monipuoliseksi yhteydenottojen ja 
vuorovaikutuksen suunnat on määritelty 
etsivässä työssä. Ja myös se, että nuoreen 
saadaan luotua henkilökohtainen ja 
luottamuksellinen suhde: yksi ohjaaja soittaa, ei 
kasvotonta toimintaa. 
 
Ryhmä pohti, mitä osallisuus, vaikuttaminen ja 
kuuleminen voisivat käytännössä tarkoittaa 
nuorisotyön neuvonta-, tuki- ja 
valmennuspalveluissa. Ryhmä kiinnitti huomioita, 
kuinka monta kertaa nuorilta on kysytty, mitä 
palveluja he haluavat/tarvitsevat? Toisaalta 
tärkeää on huomata, ettei asioita tehdä nuorten 
puolesta, vaan työnnetään oikeaan suuntaan. 
Koko ajan huolehditaan, että nuori tekee edes 

jotakin itse, piirtää ruksin lomakkeeseen jne. 
Tavoitteena on, että nuoret itse miettivät itseä, 
elämää, omia tavoitteita ja tähän ohjaaja 
herättelee. Keskusteluissa tuli lisäksi esille useita 
esimerkkejä, joissa nuoren rooli toiminnassa 
muuttui vahvemman toimijuuden suuntaan 
suhteessa myös ympäröivään yhteisöön tai 
toimintaan ohjaussuhteen aikana. Nuorten 
rooleja voi monipuolistaa pyytämällä heitä 
esimerkiksi mentoreiksi valmennuskurssille ja 
tässä kohti myös Helsingin NMKY:n yökoris 
mainittiin nuorten toimijuuden roolien 
monipuolisuuden suhteen benchmarkattavaksi eli 
seuraamisen arvoiseksi esimerkiksi. 
 
Laadun arvioinnin menetelmistä mainittiin 
nuorille suunnatut tyytyväisyyskyselyt. Nuorilta 
tulisi kysyä, ovatko saaneet apua ongelmaa, onko 
ongelma poistunut (tai esimerkiksi tieto löytynyt), 
mistä ovat apua hakeneet ja toisaalta mistä sitä 
saaneet, mitä mieltä ovat palvelusta, miten sen 
kokeneet ja ovatko suositelleet sitä kavereille ja 
voisivatko suositella. Ryhmä muistutti, että on 
muistettava kiinnittää huomiota myös siihen, 
ketkä tyytyväisyyskyselyihin vastaavat ja ketkä 
jättävät vastaamatta. Ja jos nuori ei itse pysty 
ilmaisemaan mielipiteitään, on hyvä kysyä 
huoltajien näkökulmaa.  
 
Ryhmän mielestä kolme tärkeintä esille nostoa 
keskustelusta olivat 1) nuoren kuuleminen 
puolesta tekemisen sijaan, jolloin ohjaaja työntää 
oikeaan suuntaan, 2) nuoren herättely itse 
miettimään itseä, elämää ja omia tavoitteitaan 
sekä 3) tyytyväisyyskyselyjen tekeminen.  
 
Ryhmää vetäneen Pirjo Junttila-Vitikan mukaan 
osallisuuden pohtiminen ohjaus- ja tuki- ja 
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valmennuspalveluissa vaikutti haastavammalta 
kuin muissa palveluissa. Keskustelulle 
osallisuuden käytänteistä olikin hyvä antaa 
ryhmässä tilaa. Nuoret voidaan nähdä asiakkaina, 
joille voitaisiin antaa nykyistä enemmän 
mahdollisuuksia sanoa mielipiteensä siitä, mitä 
palveluja haluaisivat ja mitä mieltä ovat 
palveluista. Osallisuuden näkeminen ohjaajan ja 
nuoren vuorovaikutussuhteessa tuntui kuitenkin 
vieraalta. Näkökulma ei noussut esille ryhmässä 
spontaanisti, vaan vetäjän toimesta. 
Keskustelussa ymmärrettiin, että nuorta tulee 
kuulla ja hänet pitäisi jotenkin saada aktiivisesti 
tekemään asioita, vaikkapa vain piirtämään ruksi 
lomakkeelle. Ohjaajan tehtäväksi katsottiin 
oikeaan suuntaan työntäminen.  
 
Ryhmä koostui etupäässä etsivistä 
nuorisotyöntekijöistä. Heidän asiakkaissaan on 
paljon nuoria, jotka eivät useinkaan koe itseään 
osallisiksi edes oman elämänsä suunnittelussa. 
Monella nuorella minä ja koko elämä tuntuu 
olevan hukassa ja ohjaajat saavat kysymyksiinsä 
vastaukseksi: - en tiedä? ei mitään hajua? aivan 
sama. Tässä tilanteessa monet ohjaajat ehkä 
ajautuvatkin normatiivisen ohjaajan rooliin: 
antamaan valmiita vastauksia, ohjaamaan itse 
määrittelemään ”oikeaan suuntaan” ja näkemään 
osallisuutena pienenkin aktiivisuuden osoituksen 
(vrt. edellä mainittu ruksin piirtäminen). Näin 
toimien ohjaaja kuitenkin vahvistaa nuoren 
käsitystä itsestään heikkona ja tukea tarvitsevana 
asiakkaana, toimenpiteiden kohteena.  
 
Keskustelun edetessä ryhmässä nousi kuitenkin 
esille myös nuoren subjektiutta ja aitoa 
osallisuutta korostava näkökulma. Ohjaajan 
tehtäväksi nähtiin nuoren herättely pohtimaan 

omaa itseään ja tavoitteitaan. Tässä 
näkökulmassa nuori nähdään oman elämänsä 
subjektina, joka kykenee itse määrittelemään 
elämänsä suunnan, kunhan häntä siihen 
herätellään. Olennaista on, että nuorelle ei 
tarjota jotakin yhtä oikeaa suuntaa, vaan että 
hänelle osoitetaan tai hänen kanssaan etsitään 
vaihtoehtoisia polkuja, joista hän voi valita 
tietoisena siitä, mihin eri valinnat johtavat ja mitä 
ne vaativat. Ohjaajan tehtävänä ei siis ole oikeaan 
suuntaan työntäminen, vaan nuoren 
herätteleminen oman suunnan löytämiseen ja 
valitsemiseen. 
  
Ryhmä 2. Nuorisotyön harrastepalvelut (ryhmän 
keskusteluapuna ja kirjurina Eija Kauniskangas)  
 
Kun puhutaan nuorisotyön harrastepalveluista, 
on ensin keskusteltavaa siinä, mitä ymmärretään 
sanalla harrastus, harraste jne. Ryhmän mukaan 
harrastusten tavoitteellisuudessa on eroja ja 
voidaan pohtia, kuinka paljon tai kuinka tiivis 
osallistuminen on ”todellista” harrastamista. 
Toisaalta pohdittiin, onko harrastuksiin 
osallistuminen automaattisesti osallisuutta? 
Näinhän mittariksi riittäisi, kuinka monella 
nuorella on harrastus ja esimerkiksi harrastusten 
osallistujamäärät. Ryhmän mukaan tapana onkin 
usein mitata pääasiassa kävijämääriä (esim. 
kesäleirit, tilalla kävijät). Ryhmä ei kuitenkaan 
tyytynyt tähän. Sen mielestä tulisi mitata myös 
toimintojen sisäistä osallisuutta, jota varten 
tarvitaan laadullisia mittareita, miten nuori 
osallistuu toiminnan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Myös arviointiin ja sen 
kehittämiseen voivat nuoret osallistua toimijoina 
ja joku mainitsikin kerhotoiminnan laatumittarit, 
jotka ovat lasten itsensä luomia. 
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Laadun arvioinnin menetelmistä mainittiin 
koulupuolen kouluterveyskysely (joissa voisi olla 
tai jo on, harrastuksiin liittyviä kysymyksiä). 
Harrastetoimintaan liittyviä kyselyjä tulisi tehdä 
sekä toimintaan osallistuville että kaikille nuorille. 
Harrastuksiin liittyen tulisi myös kerätä aktiivista 
palautetta nuorilta. Toiminnan kehittämisestä 
nuorilta saadun palautteen perusteella mainittiin 
huomioitavana esimerkkinä Music Against Drugs  
-järjestön on online-chat, jossa kerätään 
laadullista tietoa. Harrastepuolella yhteisöihin 
liitytään useasti myös jäsenyyden kautta ja 
jäsenkyselyt mainittiin yhtenä laadun arvioinnin 
menetelmänä. 
 
Ryhmä nimesi useita tapoja mitata osallisuuden 
ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumista 
harrastustoiminnassa (tai harrastustoiminnan 
merkittävyyttä nuorelle): koulumenestyksen 
mittaus ennen ja jälkeen harrastustoimintaan 
osallistumisen (lopputuloslaatu), sosiaalisen 
verkoston mittaaminen (lopputuloslaatu; osoittaa 
sosiaalisen pääoman kehittymistä) ja ohjaajien 
koulutustason mittaaminen (rakennelaatu ja 
ajatus tässä ryhmällä oli, että nuorten osallisuus 
riippuu ohjaajasta. Ryhmä oli sitä mieltä, että 
valmentajien ja ohjaajien kouluttaminen 
osallisuuskäsitteeseen on edellytys nuorten 
mahdollisuudelle osallisuuteen.) 
 
Ryhmä nosti esille kolme asiaa jotka laadun 
mittaamisessa tulisi huomioida: 1) mittaaminen 
pidetään lähellä nuorten maailmaa ja 
ymmärrettävänä kysymyksenasetteluja myöten, 
2) palautteen keräämisen tapoihin ja malleihin 
kiinnitetään huomiota ja 3) sen huomiointi, että 
toiminnan sisältö kehittyy, kun annetaan nuorille 
vaikuttamis- ja osallistumistilaa. 

Ryhmää vetäneen Eija Kauniskankaan mukaan jo 
kysymyksenasettelu herätti keskustelua: miten 
määritellään osallisuus harrastepalveluiden 
yhteydessä. Nuoret ovat mukana eri jutuissa, 
mutta eivät välttämättä itse miellä tai koe niitä 
harrastuksiksi. Osallistuminen on toimintaan 
osallistumista ja on pohdittava, miten tällaisessa 
mitataan osallisuutta?  
 
On yleensäkin pohdittava, miten nuori vaikuttaa 
vapaa-ajalla? Onko järjestöjen toiminnassa 
mukana nuoria johtokunnassa? Onko se edes 
tarpeellista, jos nuoret ovat aktiiviverkostossa 
mukana ja hallinto tietää tarpeen (mutta kuinka 
usein tietää)? Tärkeää on joka tapauksessa 
kiinnittää huomiota, ovatko nuoret kohde vai itse 
tekemässä ja toteuttamassa toimintaa? (esim. 
peliryhmät jotka päättävät itse järjestää LANit) 
 
Usein numerot toimivat avustuksen jaon 
mittareina: esim. päätöksenteossa mukana 
olevien alle 29-vuotiaiden määrä, mutta ei mitata 
miten jäsenistö käytännössä osallistuu.  
 
Niin harrastetoiminnassa kuin muussakin 
(nuoriso)työntekijöiden tehtävänä on luoda 
mahdollisuuksia osallisuuteen. 
 
Ryhmä 3. Oman elinympäristön arjessa 
vaikuttaminen ja yhteisöjen kehittäminen 
(ryhmän keskusteluapuna ja kirjurina Essi Helin) 
 
Ryhmän mukaan kukin toiminta itsessään 
määrittelee tunnusluvut, mitkä hyödyllisiä sille. 
Mittaamista tuntuu olevan välillä liikaa, ei tarvita 
niin paljon tietoa. Kokemus rahoittajien 
suunnasta on, että laadulliset mittarit eivät ole 
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uskottavia, niitä voidaan selitellä parhain päin - 
tarinoilla ei ole arvoa, numerot merkitsevät. 
Tunnuslukujen, niin numeroiden kuin 
laadullistenkin kanssa on tärkeää, kuka niitä 
tulkitsee.  
 
Eräs järjestö kertoi käyttävänsä tunnuslukuina 
esimerkiksi tällä hetkellä seuraavia (sulkuihin 
merkitty muistion kirjoitusvaiheessa, mihin 
laadun osa-alueeseen tunnusluku eniten näyttää 
kohdentuvan): 
 
• Nuoret + aikuiset -> osallisuuden aste 

(prosessi- ja lopputuloslaatu) 
• Kumppanuus > lisäarvo kumppanille 

(lopputuloslaatu) 
• Kestävä rahoitus > kate, tulos (rakennelaatu) 
• Innostuneet työntekijät > työtyytyväisyys 

(rakennelaatu) 
• Kv-verkostot (rakennelaatu) 
 
Erään kaupungin nuorisotoimi taas seuraavia:  
 
• Tilojen käyttöaste (rakennelaatu) 
• € avustusten määrä (rakennelaatu) 
• Tukipalveluiden käyttöaste (megafoni, 

tuotannollinen tuki jne.) [järjestöjen tukemista 
eri muodoissa, niin rahallisesti kuin tavaroiden 
lainauksessa, kaikki mitataan] (rakennelaatu) 

• Laadulliset tarinat (kaikki laadun osa-alueet 
voivat tulla esille) 

• Toteutuneet aloitteet (lopputuloslaatu) 
• ”Miten kaupunki on muuttunut? (nuorten 

vaikuttamistoiminnan seurauksena)?” 
(lopputuloslaatu) 

 
Ryhmä esitti prosessilaatuun liittyen ajatuksen, 
että tilaisuuksien järjestämisen osalta 

kiinnitettäisiin huomiota koko prosessiin, alkaen 
suunnittelusta ja koskien koko läpivientiä ja 
arviointia.  Hyvä olisi kuvata sekä määriä, miten 
nuoret ovat olleet mukana eri vaiheissa tai koko 
prosessissa, mutta samalla tarvitaan myös 
laadullista mittaria. Ylipäätään tunnuslukuja 
tarvitaan osallisuuden kokemuksista, niin edellä 
mainitussa esimerkissä kuin muutenkin. 
 
Ryhmän mielestä kolme tärkeintä esille nostoa 
keskustelusta olivat: 1) Miten oma 
toimintaympäristö muuttuu? 2) Miten saada 
sanoitettua numerot? Numeroita tarvitaan, 
mutta miten saada tarina numeroiden taakse? ja 
3) Tarvitaan tunnuslukuja osallisuuden 
kokemuksesta.  
 
Edellä mainittuun osallisuuden kokemuksen 
tunnusluvun pohtimisen yhteydessä, ryhmässä 
todettiin tärkeäksi myös kysymys: ”Koitko 
kuuluvasi joukkoon?”, joka nähtiin tärkeäksi 
vaikkapa palautelomakkeissa. Toisaalta ryhmässä 
todettiin, että osallinen voi olla, vaikkei 
kuuluisikaan joukkoon omasta mielestään. Tunne 
osallisuudesta on vaikea määritellä. Ryhmä jäi 
pohtimaan myös, pitääkö mitata subjektiivista 
kokemusta. Tarvitaanko sitä vai ei. 
 
 
Ryhmä 4. Nuorisopolitiikka ja nuorten elinolojen 
kehittäminen 
(keskusteluapuna ja kirjurina Anu Gretschel) 
 
Ryhmä kävi läpi tällä hetkellä käytössä olevia 
tunnuslukuja, joita se jaotteli useampaan 
ryhmään. Ensinnäkin löytyi tunnuslukuja, jotka 
liittyivät siihen, kuinka moni nuori kokee 
tulleensa kuulluksi? Tällöin kyseessä on nuoren 
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subjektiivinen kokemus, miten nuoret itse 
kokevat, ovatko vaikuttaneet. (prosessi- ja 
lopputuloslaatu). 
 
Toisen tunnuslukuryhmän muodostivat erilaiset 
yhteisön aktiivisuutta kuvastavat kuulemisen 
toimenpiteiden tarkastelu. Millä eri tavalla 
kuullaan, millä menetelmillä ja onko, mietitty 
miten kuullaan niitä, jotka jäävät kuulematta? 
Ryhmässä todettiin, että nuvan ei voida olettaa 
tekevän kaikkea muiden nuorien kuulemista, 
vaan kunnan oltava myös itse aktiivinen. Lisäksi 
kuulevan tahon olisi varauduttava viemään 
erilaisin toimenpitein nuorilta kuulemaansa myös 
eteenpäin (rakennelaatu). 
 
Aktiivisten toimenpiteiden tarkastelussa 
tunnuslukuja löydettiin myös toteutuneista 
kuulemisen prosesseista ja lopputuloksista, kuten 
lausuntopyyntöjen ja aloitteiden määristä ja 
nuorten aloitteisiin vastaamisesta sekä 
toteutuneista nuorten ehdottamista asioista.   
 
Kolmas tunnuslukukokonaisuus löydettiin 
vaikuttajaryhmien ja niihin osallistujien nuorten 
määrästä (rakenne- ja prosessilaatu) ja niiden 
aktiivisuudesta ja toimivuudesta (aktiivisuuteen 
yms. voi vaikuttaa niin rakenne-, prosessi- kuin 
lopputulosten laatu). Rakenteen liittyviä laadun 
aspekteja ovat ryhmän ikäryhmä yms. kattavuus, 
se ylipäätään, edustavatko ryhmät hyvin nuorten 
joukkoa? Tasapainottavana tekijänä voidaan 
käyttää erilaisten, esimerkiksi ns. vapaiden 
ryhmien kuulemista (rakennelaatu). Eräs laadun 
tekijä on myös miten ryhmäläiset valikoituvat 
ryhmään, tuetaanko ehdokkuuksia ja 
äänestämistä (esim. äänestysprosentti 
tunnuslukuna) aktiivisesti tai toisaalta 

järjestetäänkö esimerkiksi avoimia 
rekrytoitumistilaisuuksia (rakennelaatu). 
Rakennelaatuun liittyy myös, onko 
vaikuttajaryhmillä työryhmiä ja voiko niihin 
rekrytoitua myös ryhmän ulkopuolelta. 
 
Neljänneksi tunnuslukukokonaisuudeksi ryhmä 
nimitti peruspalvelujen arvioinnin kehittämisen 
niin, että moniäänisyys toteutuu palvelujen 
arvioinnissa (arvioinnin rakennelaatu). 
 
Ryhmä tiivisti tunnuslukutarpeet seuraaviksi:  
 
1) Tunnusluvuissa tulisi huomioida, mitä nuoret 
kuulemisesta/vaikuttamisesta hyötyivät tai saivat, 
mitä vievät itse siitä eteenpäin? Nuorten oma 
kokemus ja näkemys kuulemisesta on tärkeää 
selvittää. (rakenne, prosessi- ja lopputuloslaatu)  
2) Toisaalta kuulemisen rakenteita tulisi kehittää 
ja niitä laatua kuvata tunnusluvuin.  Kuulemisen 
toimenpiteiden kattavuuteen ja osallistavuuteen 
tulee kiinnittää huomiota. Tunnusluvut voi olla 
määrällisiä, vrt. kuinka monta vaikuttajaryhmää 
alueella on/ osallistujien määrä. Toisaalta ne 
voivat olla laadullisia, esimerkiksi että tuetaanko 
vaikuttajaryhmien edustajia riittävästi esimerkiksi 
puheenvuorojen valmistelussa erilaisiin 
kokouksiin, joissa toimivat nuorten edustajina. 
Kysytäänkö nuorten mielipidettä kokouksissa. 
(Asialistalla voi olla esimerkiksi automaattisesti 
varattu tila nuoren puheenvuorolle, mutta ei 
pakkovelvoitteena ja painajaisena, vaan 
mahdollisuutena, johon voi valmistella 
puheenvuoron nuvan kanssa, tukenaan esim. 
kummivaltuutettu. Puhumista voi helpottaa 
myös, jos nuorten edustajia olisi paikalla kaksi. 
Tai että jos ja kun nuorten rooli lautakunnissa 
yms. on asiantuntijan rooli, heille kuuluu 
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kokouspalkkiot ja mahdollisuus osallistua 
luottamushenkilöille järjestettävään 
koulutukseen.) (rakennelaatu) 
 
3) Ryhmä kiinnitti huomiota myös siihen, että 
nykyisenmuotoisen yhteiskunnan säilyttämisen 
kannalta on hyvä, jos nuorilla on empatiaa myös 
muiden ikäpolvien asioihin. Osallistujilla oli 
kokemusta siitä, että nuoret ottavat vastuuta 
myös ikäihmisten asioista (vrt. lain muoto: 
”nuoria koskevissa asioissa”). Kattavuus tässä 
mielessä voisi olla yksi uusi huomioitava piirre. 
Nuoria on kattavammin otettava mukaan 
yhteiskunnan suunnitteluun. 

 

Ryhmien yhteisen loppukeskustelun 
anti nuorisolain 8 § kehittämis-
tarpeista  

 
Mikä on pykälän 8 lopputuote? Kenties 
subjektiivinen kokemus, että mahdollisimman 
moni nuori kokee, että on tullut kuulluksi, 
osallistunut, vaikuttanut? Nuorten kokemuksella 
on merkitystä – tärkeintä on nuorten palaute! 
 
Hyvä, että pykälä on laaja ja monimuotoinen. 
Rajoittavana määreenä käytetään ”heitä 
koskevissa asioissa, mutta samaan aikaan jää 
auki, mitä nuoria koskevat asiat ovat? Pitäisikö 
sitä laajemmin avata?  
 
Nykylaista puuttuu velvoittavuus. 
 
 
 

Laki asettaa tavoitetilan, ja on laadullinen mittari. 
Sen toteutumista ei kuitenkaan seurata, ei ole 
seurantakriteeriä tai valvontaa. 
  
Lain tavoitemäärittelyä voisi kehittää siten, että 
osallisuuden monimuotoisuus tulisi näkyväksi, 
ettei mukana ole aina samat nuoret.  
 
Lasten oikeuksissa osallisuus on määritelty, 
tulisiko määritellä myös nuorisolaissa? 
 
Aukeaako nuorisopolitiikan merkitys? Ja 
pohdittiin, tavoittaako laki koulut?  
 
Toisaalta pohdittiin, että jos 8§ lähdetään 
määrittelemään tarkemmin, palveleeko se 
kokonaisuutta? 
 
Ryhmä 4 ideoi uuden lakitekstin:  
 
”Nuoret otetaan mukaan paikalliseen & 
alueelliseen nuorisotyön ja -politiikan asioiden 
käsittelyyn. Nuoria kuullaan kunnallisessa ja 
valtakunnallisessa päätöksenteossa.” 
 
 
Loppuhuomio:  
Muistion kirjoitusvaiheessa huomattiin lisäksi, että 
nuorisolain ”nuoria on kuultava” - ajatus ei palaudu 
prosessi- tai lopputuloslaatuun vaan vain 
rakennelaatuun ja siihenkin vain löysästi. Muun 
muassa tähän havaintoon palataan hankkeen eri 
osaprosesseissa kun osallisuus-, vaikuttamis- ja 
kuulemisasioita sivutaan. 
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