Nuorten äänen pitää kuulua!
Nuorten osallisuus päätöksenteossa.
Miksi lasten ja nuorten tulee saada
osallistua ja vaikuttaa?

Avaimet nuoren osallisuuteen
vaikuttamistyössä

Mahdollisuus osallistua
on lapselle kuuluva oikeus
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•

Tuo erilaiset elämäntilanteet näkyväksi

•

Parantaa lasten asioiden päätöksenteon laatua

•

Tuo aikuisille lasten ja nuorten näkökulmia

•

Vahvistaa lasten ja nuorten käsitystä siitä, että he
voivat vaikuttaa elämäänsä koskeviin asioihin

•

Vahvistaa osallisuuden ja yhteisöön kuulumisen
tunnetta
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Lähde: Lapsen osallisuus, Lastensuojelun käsikirja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lasten-osallisuus

Mitä hyötyä vaikuttamisesta
on lapsille ja nuorille?

Kasvattaa itsetuntoa
Synnyttää kaverisuhteita
Opettaa uusia asioita
Opettaa demokraattisesta
vaikuttamisesta
Lisää itseluottamusta,
sosiaalisia taitoja
ja viestintätaitoja
Antaa päättäjille tietoa, miten
toimintaa kehitetään
lapsille ja nuorille sopivaksi
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1. Resurssit
“Rahan ja ajan rajallisuus”

2. Aikuisten
asenteet

”Nuorisovaltuuston arvostuksen puute
esimerkiksi kaupungin lautakunnissa.
Kuunneltiin, muttei otettu tosissaan”

3. Aikataululliset ongelmat
“Asioiden hidas eteneminen, nuorten omat kiireet”

4. Toiminnan ongelmat
“Huono työskentelyilmapiiri”

Nuorille tärkeimmät syyt vaikuttaa:
”Kun joku on ollut iloinen asiasta
mitä olemme saaneet aikaan”
”Tunne siitä, että voin tehdä asioita oman
kotikaupunkini lasten/nuorten hyväksi”

”Että juuri minä pääsin mukaan se on
hienoa ja myös kun asioita alkaa
tapahtua sen takia mitä olen puhunut
tai koittanut viedä eteenpäin”
”Saada kavereita, jotka myös haluavat
vaikuttaa asioihin”

”Meitä on oikeasti kuunneltu ja
ollaan päästy vaikuttamaan
isoissakin asioissa”

Yhteiskunnan
kehittäminen ja
nuorten asioiden
edistäminen

Oman työn
tulokset ja uudet
ystävät

Nuorten äänen
kuuluminen
päätöksenteossa

”Saada oma ääni ja mielipiteet
kuuluviin niin, että niillä on oikeasti
vaikutusta päätöksentekoon”

”Se että olen päässyt oppimaan paljon
uutta yhteiskunnan toiminnasta ja minulle on
konkretisoitunut se kuinka päätöksiä tehdään ja
mitä kaikkea ne vaatii”
”Kun saa kehittää omia
organisaatiotaitoja”

Uuden
oppiminen
ja itsensä
kehittäminen

Tutustu julkaisuun tarkemmin ja lue lisää:
https://www.lskl.fi/verkkokauppa/

