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Nuoret tulevaisuuden muutoksen tekijöinä –  

Tulevaisuus alkaa nyt 
 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan työpaja: Nuoret tulevaisuu-

den muutoksen tekijöinä koostui kahdesta osiosta. Ensimmäisessä 

osassa käytiin läpi trenditietoa ja keskusteltiin tutkimustiedon valossa 

nykytilasta. Toisessa osassa keskityttiin konkreettisemmin palveluihin 

ja nuorten osallisuusnäkökulman pohtimiseen. Työpajan avainsanoja 

olivat työllisyys, oman polun löytäminen ja rakentaminen, tyytyväisyys, 

nuoria koskevat palvelut, nuorten kuuleminen ja osallistaminen, yh-

denvertaisuus ja tasa-arvo. 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan työpajassa tavoitteena oli 

nostaa esille nuorten ajatuksia tulevaisuudesta, pohtia nuorten näkemyksiä miten ja millaisin konkreettisin 

keinoin maailmaa voisi muuttaa ja onko pohjoismaiden tulevaisuudessa jotain erityistä, minkä nuoret koke-

vat merkitykselliseksi? 

Työpajassa oli yhteensä 32 osallistujaa Norjasta, Ruotsista, Islannista, Grönlannista ja Suomesta. Osallistu-

jista noin puolet oli ”nuoriso-osallistujia” eli 16-29-vuotiaita. Työpajan fasilitaattorina toimi Antti Lehtinen 

Milttonilta ja työpajan vastuuhenkilö oli Herttaliisa Tuure Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnasta. 

Työpajan toiminnallinen osuus lähti käyntiin harjoituksella, jossa osallistujat saivat nostaa esiin kolme näkö-

kulmaa tulevaisuudesta: miltä tulevaisuus näyttää ja miltä erityisesti pohjoismaiden tulevaisuus näyttää? 

Post-it – lapuille kirjatut vastaukset osoittivat, että tulevaisuudessa on useita epävarmuustekijöitä, jotka 

huolestuttavat osallistujia. Maailman talouskriisin myötä huolta aiheuttavat muun muassa elämisen korke-

at kustannukset, huonot työnsaantimahdollisuudet, työttömyys, muutokset hyvinvointivaltioiden palveluis-

sa sekä turvattomuus ja luottamuspula vallitsevia järjestelmiä kohtaan. Toisaalta myös ympäristökysymyk-

set, kuten ilmastonmuutos ja ympäristön saastuminen olivat asioita, jotka korostuivat esiin tulleissa poh-

dinnoissa. Näiden lisäksi ryhmissä pohdittiin eriarvoisuuden lisääntymistä, maahanmuutto- ja pakolaisky-

symyksiä sekä siirtolaisuutta. Seuraavassa kuvassa on näkyvissä tarkemmin, mitkä huolenaiheet osallistuji-

en keskusteluissa nousi esille ja kuinka useassa Post-it – lapussa kustakin asiasta mainittiin.  
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Osittain samat teemat nousevat ylitse muiden myös uusimman Nuorisobarometrin tuloksissa. Nuorisotutki-

ja Sami Myllyniemi Nuorisotutkimusseurasta kertoi alustavia tuloksia maaliskuussa 2017 julkaistavasta 

Tulevaisuus – barometrista. Tutkimuksen mukaan suomalaisia 15-29-vuotiaita nuoria huolestuttavat: 1) 

globalisaatio, johon liittyy maahanmuuttopolitiikka, rasismi ja globaali yhteishenki 2) hyvinvointivaltion 

pysyvyys 3) turvallisuus 4) ympäristökysymykset ja 5) nuorten oman tulevaisuuden mahdollisuudet, johon 

liittyi työttömyyden uhka. 

Sami Myllyniemi kertoi myös Nuorisobarometrin tuloksista löytyvästä havainnosta, joka liittyy teknologian 

lisääntymiseen ihmisten elämässä.  Tutkimukseen osallistuneet nuoret uskovat, että on hyvin todennäköis-

tä, että teknologian rooli ihmisten elämässä lisääntyy vahvasti tulevaisuudessa.  Se ei nuorten mielestä ole 

kuitenkaan erityisen toivottavaa. Teknologian kehitykseen liitettiin työpajaan osallistuneiden nuorten nä-

kemyksissä sekä positiivisia että huolen sävyttämiä näkemyksiä. Toisaalta teknologian kehityksen ajatellaan 

lisäävän esimerkiksi hallinnon avoimuutta ja parantavan globaaleja yhteyksiä mutta samalla ollaan huoles-

tuneita muun muassa uudenlaisen syrjäytymisen lisääntymisestä ja ihmisten sopimattomasta käyttäytymi-

sestä internetissä. 
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Mitä huolenaiheita liittyy 
tulevaisuuteen?  

Maahanmuuttopolitiikka: pakolaiskysymys liittyen sotaan
ja ilmaston muutoksiin

Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät: uudet
oppimisen muodot, kielten opiskelun tärkeys

Teknologian kehitys

Ympäristökysymykset: ilmastonmuutos, saastuminen

Talouskriisi: öljyn hinta ja deflaatio, elämisen korkeat
kustannukset, opintolainajärjestelmä, työttömyys ja
huonot työnsaantimahdollisuudet
Terveys: ikääntyminen, superbakteerit, hyvinvointi

Epäoikeudenmukaisuus, epätasa-arvo, sosiaalinen
eriarvoisuus

Maailman yleinen tilanne: sodat, Eu-vaalit, USAn
presidentin vaalit

Muutokset hyvinvointivaltiossa ja palveluissa,
turvattomuuden tunne järjestelmiä kohtaan

mainintoja/32 osallistujaa 
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Kuva: Todennäköinen ja toivottava tulevaisuuden kuva (Nuorisobarometri 2016 – Nuorten tulevaisuus, 

julkaisematon) 

 

Teknologian kehityksen trendeistä kuultiin lisää, kun Sitran johtava tulevaisuusasiantuntija Elina Kiiski Kata-

ja alusti vuoden 2016 megatrendeistä. Esitys haastoi osallistujat pohtimaan erityisesti muun muassa kysy-

myksiä: Kuka omistaa tulevaisuuden ja muuttuuko ihminen enemmän seuraavan 30 vuoden aikana kuin on 

muuttunut viimeisen 300 vuoden aikana? Megatrendien yksi merkittävin viesti liittyy väestön ikääntymi-

seen. Nuorten osuus tulee koko väestörakenteessa vähenemään, ja siksi nuoret tulee nähdä tärkeinä yh-

teiskunnallisina toimijoina. Sukupolvien välisen yhteistyön haasteet tulee voittaa ja kaikkien on osattava 

toimia yhdessä.  

 

 

 

 

 

Probability and desirability of Finland’s 

future prospects in next 10 years (means, 1–5) 
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Ageing population: young peo-

ple  
can’t  solve  

the future  
on their own  

Everyone must take action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Ikäpyramidit 

 

Nuorten osallisuudesta ja osallistumisesta päästiin keskustelemaan, kun Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton 

puheenjohtaja Kimi Uosukainen piti lyhyen katsauksen nuorisovaltuustotoiminnasta Suomessa. Puheen-

vuorossa Kimi Uosukainen vei Sitran Elina Kiiski Katajan esille nostaman osallistumisen haasteen eteenpäin 

ja konkreettisemmalle tasolle. Uosukaisen mukaan nuorten ei tule ottaa tulevaisuutta annettuna, vaan 

nuorten tulee olla rohkeita ja aktiivisia ja lähteä itse tekemään tulevaisuutta.  

Esitys innosti ja kannusti nuoria osallistujia näkemään itsensä tärkeinä toimijoina, palveluiden käyttäjinä 

ekspertteinä. Puheenvuoro herätti osallistujissa paljon mielenkiintoa ja nuoret esittivät sen jälkeen runsaas-

ti kysymyksiä. Nuoret innostuivat aiheesta ja osallisuus – teema kulki mukana työryhmätyöskentelyn lop-

puun saakka.  

Kuntaliiton innovaatioasiantuntija Tuula Jäppisen ohjauksessa osallistujat lähtivät pohtimaan käyttäjäläh-

töistä palvelumuotoilua. Tehtävän myötä nuoret pääsivät toimimaan kokemusasiantuntijoina ja tarkaste-

lemaan palveluita case-esimerkin kautta. Palvelukartta ja empatiakartta – harjoitusten välissä Kimi Uosu-

kainen toi esille ajatuksia nuorten osallistumisesta ja aktiivisuudesta. Hän muistutti, että myös syrjäytymis-

vaarassa olevien ja syrjäytyneiden nuorten tulisi voida kokea itsensä voimaantuneiksi ja osallisiksi. Lopuksi 

hän esitteli ”Nuorten osallisuuden check –listan”:  

1. Kun puhutaan olemassa olevista palveluista, jokainen on ekspertti. Näin ollen jokaisella pitää 

olla myös mahdollisuus kehittää niitä. 
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2. Nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua prosessien eri vaiheisiin: palvelujen suunnittelijoina, 

käyttäjinä ja arvioijina.  

3. Nuoret eivät ole vain objekteja, joille yhteiskunta tarjoaa palveluita. Nuoret ovat myös resurssi, 

joka käyttää palveluita. Siksi palveluja tulisi kehittää yhdessä nuorten kanssa. 

4. Nuorten osallistumisen tulisi tapahtua nuorilta nuorille. Nuorilla on velvollisuus osallistaa muita 

nuoria. 

5. Jokaisen nuoren tulisi olla aktiivinen ja nuorten tulisi olla kiinnostuneita myös tuloksista ja jat-

kotoimenpiteistä. 

 

Kohti roadmappia 
 

Työpajan tavoitteena oli saada aikaan lopputulos, joka koostuisi konkreettisista ehdotuksista ja keinoista, 

joilla nuoret voivat olla vahvoja tulevaisuuden muutoksentekijöitä.  

Toiseen konferenssipäivään lähdettiinkin innokkaasti tavoitteena saavuttaa yhteinen konkreettinen loppu-

tuotos. Työpajan osallistujat halusivat keskittyä edellisenä päivänä paljon kiinnostusta ja kysymyksiä herät-

täneeseen nuorten osallisuus – teemaan. Nuoret perustelivat valintaa sillä, että kun nuoret voimaantuvat, 

siitä on hyötyä myös muihin vallitseviin epäkohtiin, kuten nuorisotyöttömyyteen ja koulutusjärjestelmän 

muuttamiseen. ”Antakaa nuorille valtaa ja he ratkaisevat kaikki ongelmat” – kuului yksi nuoren osallistujan 

esittämä slogan. 

Osallistujat pohtivat pienemmissä ryhmissä kehittämisideoita ja ratkaisuja nuorten osallisuuden vahvista-

miseen. Työryhmissä käsitellyt aiheet olivat: 

1. Mahdollisuuksien lisääminen ja kyvykkyyden vahvistaminen; koulutus  

2. Prosessien vahvistaminen ja järjestelmien kehittäminen 

3. Asenteiden ja kulttuurin muutos 

Työryhmien tuloksena konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi nousivat muun muassa seuraavat asiat: 

 Osallisuuden malleja tulisi kehittää ja käyttää niin koulutuksessa kuin vapaa-ajallakin. Erilaisia mal-

leja tulisi olla käytettävissä kouluasteiden eri tasoilla, alkaen jo päiväkoti-ikäisistä. Tarkoituksenmu-

kaisinta olisi mahdollistaa konkreettinen toiminta ja tekeminen, eikä tarjota pelkästään tietoa siitä 

miten osallistua ja vaikuttaa. 

 Kunnissa johtavien viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden, koulussa opettajien, vapaa-ajalla nuori-

sotyön parissa toimijoiden osaamista tulisi kehittää. Eri tasoilla toimivilla tulisi olla hallussaan keino-

ja, joilla lapsia ja nuoria otetaan mukaan ja annetaan mahdollisuus vaikuttaa, sen sijaan, että yrite-

tään väkisin hyödyntää ”aikuisten” vaikuttamisjärjestelmiä.  

 Kouluissa tulisi vahvistaa oppilaiden itseluottamusta ja kykyä kriittisen ajatteluun. Osaamista ja 

valmiuksia voisi kehittää esimerkiksi harjoittelemalla väittelyä, rakentavaa dialogia ja mielipiteiden 

ilmaisua.  

 Kouluissa tulisi opettaa etiikkaa ja kertoa ihmisoikeuksista, arvoista ja normeista. 

 Hyvin toimivia malleja ja esimerkiksi vaihto-oppilaiden kokemuksia tulisi hyödyntää enemmän.  
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 Äänestysikäraja tulisi laskea 16 ikävuoteen. 

 Nuorten osallisuuden edistämisen tulisi kaikissa pohjoismaissa olla lakisääteistä. 

 Järjestöille tulisi suunnata enemmän pysyvää rahoitusta nuorten osallisuuden kehittämiseen. Osal-

lisuustoiminnan kehittämisen ei tulisi olla pelkästään projektirahoituksen varassa.  

 Paikallisten nuorisovaltuustojen roolia tulisi vahvistaa. Nuorisovaltuustoihin tulisi saada kiintiöt eri 

ikäryhmille, sukupuolille, taustoille ja asuinalueille niin, että nuorisovaltuusto edustaisi kaikenlaisia 

nuoria. 

 

 Asenneongelmat ja ikäsyrjintä tulisi tunnistaa ja näistä tulisi päästä eroon. Nuorten ideat tulisi ottaa 

tosissaan. Voisi esimerkiksi tehdä videon, joka lisäisi tietoisuutta ”ikäsyrjinnästä” ja haastaisi ole-

massa olevan valtajärjestelmän. 

 Nuoret tulisi nähdä hyödynnettävänä resurssina eikä sivuun taklattavana ongelmana. 

 

 Nostetaan nuoruus keskustelun ytimeen mediassa ja muutetaan nuoruuden stereotypiaa, esitel-

lään roolimalleja (artistit, urheilijat, aktivistit) 

 Tehdään osallistumisesta valtavirtaa, tunnistetaan avaintoimijat ja johtajat. 

 Nuori! Ole valpas, käytä ääntäsi, osallistu! 

YHTEENVETO ryhmätöistä: Ei nuorille vaan yhdessä nuorten kanssa! 

1) Osallisuus koulutusjärjestelmän sisälle 

Kasvattaminen osallistuvaksi kansalaiseksi on aloitettava tarpeeksi ajoissa. Kouluissa ja vapaa-ajan toimin-

noissa on tarjottava monipuolisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Opetuksessa ja kasvatuksessa on 

huolehdittava, että lapset ja nuoret saavat valmiudet kriittiseen ajatteluun, oppivat käymään rakentavaa 

dialogia ja osaavat ilmaista mielipiteensä. Harjoittelun tulee edetä systemaattisesti eri ikäkaudet huomioi-

den. 

2) Muutos asenteisiin ja toimintakulttuuriin 

Ei nuorille vaan yhdessä nuorten kanssa. On nähtävä, että nuoret ovat hyödyllinen, aikaansaava ja vakavasti 

otettava resurssi eikä pelkästään palveluja käyttävä ryhmä. Vääränlaiset asenteet ja ikärasismi tulee tunnis-

taa ja näistä tulee päästä eroon. Opettajien, ohjaajien ja nuorten kanssa toimijoiden on yhdessä nuorten 

kanssa pyrittävä kehittämään nuorille sopivia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja ja on uudistettava 

vanhoja demokratiatyökaluja. 

3) Laki nuorten osallistumisen mahdollistajaksi 

Nuorten osallisuuden edistäminen on oltava lakisääteistä ja laeilla on tuettava nuorisovaltuustojen toimin-

taa. Nuorisovaltuustojen toimintaan on osallistettava eri-ikäisiä ja taustoiltaan erilaisia nuoria. Nuorisoval-

tuustojen on edustettava kaikenlaisia nuoria.  

 

Nuori! Ole valpas, käytä ääntäsi ja osallistu! 


