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ALKUSANAT
MaNu-aali on opas maakunnallisiin nuorisovaltuustoihin. 
Julkaisu on myös kokoelma vuosina 2017-2020 Suomen Nuoriso-
valtuustojen Liitolla (Nuva ry:llä) käynnissä olleen Maakunnal-
listen nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen 
parhaita paloja. 

Nuva ry:n tavoitteena on ollut turvata nuorten aito osallisuus 
alueellisessa vaikuttamisessa, etenkin kun on syytä odottaa alue-
hallinnon uudistuksia tulevina hallituskausina. Siksi on tärkeä 
perustaa ja kehittää nuorille uusia alueellisia ja etenkin maakun-
nallisia osallistumis- ja vaikuttamiskanavia entisten rinnalle.

Tässä oppaassa esittelemme kuinka lähestyimme tätä haastetta 
ja kehitimme oman toimintamallimme maakunnallisen nuoriso-
valtuuston perustamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Olemme 
koostanut tähän oppaaseen parhaimmat käytännöt ja kertaukset 
hankkeen kokemuksista. Toivomme että kokemuksista on hyötyä 
mahdollisimman monelle nuorelle, jolla on kiinnostusta vaikuttaa 
päätöksentekoon ja uskallusta tutustua alueelliseen vaikutta-
miseen. Oppaan lopussa on myös ohjeita sellaisille päättäjille ja 
viranhaltijoille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään nuorten 
vaikuttamismahdollisuuksia kuntarajat ylittävässä päätöksen- 
teossa.

Kiitos yhteistyökumppaneille, rahoittajallemme OKM:lle, kaikille 
hankkeen työntekijöille ja ennen kaikkea hankkeen pilottimaa-
kunnissa toimineille, ylikunnallisesta vaikuttamisesta kiinnos-
tuneille nuorille. 

Toivoo oppaan työryhmä,
Sohvi Hellsten & Helen Honkasaari
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MAAKUNNALLISET 
NUORISOVALTUUSTOT
Maakunnallinen nuorisovaltuusto on maakunnan nuoria koske-
vien asioiden vaikuttamistoimielin. 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto tuo yhteen maakunnan eri 
kuntien nuoria, helpottaa ylikunnallista vaikuttamista ja osallis-
tumista sekä edustaa alueen nuoria esimerkiksi eri toimielimissä.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston tavoite on edustaa nuoria 
maakunnan päätöksenteossa. Maakunnallinen nuorisovaltuusto 
voi edustaa nuoria myös muussa usean kunnan alueita koske-
vassa päätöksenteossa.  

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen lisäksi Suomessa on 
toiminut nuorten ylikunnallisia vaikuttajaryhmiä, nuorisofooru-
meita ja erilaisia nuorten työryhmiä. Ne ovat kuitenkin kokoon-
tuneet harvakseltaan ja keskittyneet usein jonkin yksittäisen 
teeman ympärille. Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimin-
taperiaatteisiin kuuluu suunniteltu, säännöllinen toiminta ja 
se, että nuoret voivat itse määritellä, mihin alueellisiin asioihin 
haluavat vaikuttaa.

PUHEENJOHTAJAN  
JOHDANTO
Hyvä lukija,

Pidät nyt käsissäsi opasta, joka kuvaa ainutlaatuista projektia 
koko Suomessa. Koskaan aikaisemmin Suomen historiassa me 
nuoret emme ole päässeet vaikuttamaan ylikunnallisiin asioihin. 
Meidät on suljettu päättävistä pöydistä ja oikea valtaa ovat pitä-
neet politiikot, joita ei ole edes vaaleilla valittu tehtäväänsä. Siksi 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Maakunnallisten nuoriso-
valtuustojen perustamis -ja kehittämishanke on historiallinen. 
Se on luonut aivan uuden tason nuorille päivän politiikkaan.

Sipilän hallituksen ajama maakuntauudistus olisi ollut Suomen 
historian suurin alueuudistus sitten kuntien ja seurakuntien 
erottamisen vuonna 1865. Onkin selvää, että tämä hallinnollinen 
uudistus kohtasi politiikassa monia vastatuulia. Nämä vasta-
tuulet vaikuttivat myös Nuva ry:n hankkeeseen.

Kuitenkin tarina siitä, miksi hanskoja nuorten ylikunnallisten 
vaikuttamisen puolesta ei ole heitetty vielä hankkeen loppuessa 
tiskiin on kaunis. Nuoret eivät ole itse halunneet antaneet periksi. 
Nuva ry:n hankkeen keskiössä ovat koko ajan olleet nuoret, jotka 
itse päättävät mitä haluavat tehdä ja mihin suuntaan maakun-
nallisten nuorisovaltuustojen toimintaa tulisi ohjata. Hanke on 
ollut täysin nuorten hallinnoima, eivätkä siihen väliin ole pääs-
seet vaikuttamaan nuoriso-ohjaajat tai viranhaltijat.

Siksi uskonkin, että lähitulevaisuudessa meillä on jokaisessa 
maakunnassa maakunnallinen nuorisovaltuusto. Annetaan 
nuorten päättää ja tehdä!

Sami Salminen,
puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. (2019)

Tiesitkö?
Ensimmäinen maakunnallinen nuorisovaltuusto 
perustettiin Kainuun maakuntaan vuonna 2008�
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Vuonna 2015 kunnalliset 
nuorisovaltuustot oli kirjattu 
lakiin. Oli aika puskea eteen-
päin ja panostaa nuorten 
alueelliseen vaikuttamiseen. 
Tavoitteena oli nuorten jouk-
koistaminen suunnittelemaan 
nuorten maakunnallista 
kuulemista. Etenkin maakun-
tauudistus nähtiin prosessina, 
jonka eri vaiheissa tulisi osal-
listaa nuoria. Maakunnalliset 
nuorisovaltuustot nähtiin 
maakuntien elinvoimai-
suuden moottoreina. Ajatuk-
sesta kehittyi hankesuun-
nitelma, joka lopulta vietiin 
Opetus- ja kulttuuriministe-
riöön osana Maakunnallisten 
nuorisovaltuustojen perus-
tamis- ja kehittämishankkeen 
rahoitushakemusta. Hanketta 
on Nuva ry:ssä valvonut 
maakunnallisten nuoriso-
valtuustojen jäsenistä koos-
tunut ohjausryhmä, joka on 
osallistunut hankkeen linja-

uksiin, viestinnän suunnitteluun ja kiinnostuksensa mukaan 
myös muuhun hanketyöhön. Lisäksi hankkeessa on 2017-2020 
työskennellyt projektipäällikkö ja projektikoordinaattori.

Miksi maakunnallisia 
nuorisovaltuustoja on 
perustettu?
Monissa kunnissa, kuten Vihdissä ja Espoossa, on toiminut 
nuorisovaltuustoja jo 90-luvulta. Kunnalliset nuorisovaltuustot 
ovat olleet yksi tapa nuorille vaikuttaa asuinkuntansa asioihin. 
Maakunnissa ei ole ollut samanlaista nuorten osallistu-
misen perinnettä, vaikka niissäkin päätetään monista nuorten 
elämään vaikuttavista asioista.

Mielenkiinto ryhtyä työhön maakunnallisten nuorisovaltuus-
tojen kehittämiseksi syttyi Suomen Nuorisovaltuustojen liitossa 
vuoden 2016 paikkeilla. Kesken jäänyt Sipilän hallituksen sote- ja 
maakuntauudistus oli käynnissä, ja järjestössä pohdittiin nuorten 
osallisuutta tässä yhteiskunnallisessa kysymyksessä. Missä 
olivat nuoret? Nuva ry:ssä koettiin, että nuorten osallistuminen 
maakunnan kehittämiseen tulisi turvata jo ennen alueuudistusten 
voimaantuloa. Eri puolella maata oli jo toiminut nuorten alueel-
lisia vaikuttajaryhmiä. Ryhmien toiminnassa ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksissa oli kuitenkin merkittäviä paikallisia eroja. 
Siksi Nuva:ryssä katsottiin, että eri maakuntien nuorten vaikut-
tamismahdollisuudet olivat epätasa-arvoiset toisiinsa nähden.

“Maakunnan on asetettava maakunnallinen 
nuorisovaltuusto tai muu vaikuttajaryhmä 

nuorten osallisuuden ja vaikuttavuuden 
varmistamiseksi ja annettava sille 

mahdollisuus vaikuttaa kaikkien niiden 
toimialojen suunnitteluun, valmisteluun 

ja seurantaan, joilla on tai joilla 
vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä 

lasten ja nuorten ja heidän tarvitsemiensa 
palveluiden kannalta.”

HE15/17 
maakuntalain esitys

Hankkeen pilottimaakunnat Suomen 
kartalla: Kanta-Häme, Pohjois-
Karjala ja Uusimaa. Maakunnallisia 
nuorisovaltuustoja toimii myös 
muualla Suomessa.

Manu-hankkeen tavoitteet:
maakunnan osallisuuskulttuurin kehittäminen

maakunnallisten nuorisovaltuustojen  
perustaminen ja tuki

maakunnallisen  nuorisovaltuuston   
toimintamallien luominen
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”Kun hanketta alettiin suunnitella vuonna 
2015, oli Sipilän hallituksen maakuntauudistus 

tulossa. Suomen Nuorisovaltuustojen 
Liitossa koettiin vahvasti, että nuorten 

vaikuttamismahdollisuuksiin ylikunnallisessa 
päätöksenteossa tulee panostaa jo sote- ja 
maakuntauudistuksen ollessa käynnissä. Ja 

koska Nuva ry. on koulutus- ja palvelujärjestön 
lisäksi nuorten vaikuttajien edunvalvoja, oli 
olennaista tarjota kokemustamme käyttöön 

myös maakunnan tasolla perustamalla ja 
tukemalla maakunnallisia nuorisovaltuustoja. 

Tavoitteena oli erityisesti pilotoida 
maakunnallista nuorisovaltuustotoimintaa 

ja luoda sen pohjalta malli, jota jokainen 
maakunta voisi hyödyntää. Jos työmme 

olisi alkanut vasta myöhemmin, olisimme 
olleet tukevasti jälkijunassa. Siksi hanketta 
uskallettiin alkaa valmistella uudistuksen 

ollessa vielä kesken.”
 

Verna Finström, 
Nuva ry:n pääsihteeri 2014-2019

Edellytykset hankkeen tavoitteiden saavuttamiselle paranivat 
entisestään, kun maakuntauudistuksen valmistelussa osallisuus 
kirjattiin yhdeksi periaatteeksi valmisteilla olevaan maakunta-
lakiin. Yhteistyö valmisteluorganisaatioiden kanssa oli antoisaa. 
Etenkin yhteistyö LAPE-hankkeen kanssa toi nuoret lähelle 
palvelusuunnittelua. Kun uudistuksen valmistelu keväällä 2019 
lopetettiin, totesimme että tarve alueelliselle nuorisovaikutta-
miselle ei ole poistunut, vaikka kansallinen uudistus kaatui.

Kokemukset hankkeen parissa ovat osoittaneet, että maakun-
nalliset nuorisovaltuustot kasvoivat uudeksi nuorten osalli-
suusmuodoksi, jonka itseisarvo ei ole kytketty valtakunnallisiin 
alueuudistuksiin. Se kuinka nuoret pääsivät mukaan vaikutta-
maan sote- ja maakuntauudistukseen, on osoittanut että alueel-
lisessa päätöksenteon saralla nuorten äänten kuuluville saaminen 
on seuraava osallistavan demokratian haaste.

MaNu-hankkeen puitteissa perustettiin kolme maakunnal-
lista nuorisovaltuustoa Kanta-Hämeen, Pohjois-Karjalan ja 
Uudenmaan maakuntiin. Muuallakin Suomessa on käynnistetty 
vastaavaa toimintaa, osa toisen, Nuorten ääni -hankkeen vauh-
dittamana ja osa maakuntien liittojen oman työn tuloksena.

Maakunta
Alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat 
toiminnallisesti, taloudellisesti ja aluesuunnittelun 
kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden�

Kuntayhtymä
Usean kunnan solmima yhteistyöelin� Suomessa 
esimerkiksi maakuntien liitot ja sairaanhoitopiirit ovat 
kuntayhtymiä�

Maakunnallinen nuorisovaltuusto
Maakunnan ja muiden ylikunnallisten vaikuttamis- 
elinten edustajisto, joka koostuu maakunnan nuorista�
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Kysytään nuorilta: maakunta?

Kysyimme maakunnallisten nuorisovaltuustojen 
nuorilta, mitä maakunta heille tarkoittaa� 
Tämä haastava kysymys esitettiin sen jälkeen, 
kun Sipilän hallituksen uudistus oli kaatunut� 
Halusimme tietää, mitä nuoret ajattelivat asiasta� 

Vastauksista näemme, että käsitteenä maakunta on jäänyt 
monelle avoimeksi. Alueelliset erot näkyvät selkeästi vastauk-
sissa ja peilaavat mahdollisesti paikallista keskustelua. Etenkin 
Uudellamaalla kerätyt vastaukset vahvistavat tätä käsitystä. 
Uudellamaalla maakuntauudistusta on viime vuosina vastustettu 
julkisessa keskustelussa ja peräänkuulutettu alueellista erillis-
ratkaisua. Joistakin vastauksista näkee, että retoriikkaa on myös 
haettu puoluepolitiikasta, etenkin argumentit maakuntauudis-
tusta vastaan. Pohjois-Karjalassa taas viitattiin (populaari)kult-
tuuriin ja käytettiin sanaa ”yhteistyö” kuvaamaan maakuntaa. 
Huomionarvoista on, että Pohjois-Karjalassa maakunnallinen 
nuorisovaltuusto on alusta asti ollut maakuntaliiton kanssa 
tiiviissä yhteistyössä. Pohjois-Karjalan nuoret ovat mahdolli-
sesti sisäistäneet maakunnan toiminnan eri tavalla kuin nuoret 
muissa maakunnissa.  

Vaikka vastaukset ehkä piirtävät negatiivisen kuvan suhtautu-
misesta maakuntiin ja maakuntauudistukseen, monet pilot-
timaakuntiemme nuoret myös arvioivat maakunnallisessa 
nuorisovaltuustossa toimimisen kivaksi toiminnaksi1. Vaikka 
aluepolitiikka ei kiinnostaisi, toiminnassa mukana olevat nuoret 
pitävät uudistuksen valmisteluun ja päätöksentekoon osallis-
tumista merkityksellisenä.  

1 Väite: Manussa oleminen on kivaa. Keskiarvo vastanneiden kesken oli 4/5.

Maakunta on tietyn alueen 

kuntien yhteistyötä

Maakunta on tietyn 
alueen kuntien 
"yhteistyö elin"

Hallinnollinen 
yksikkö 

kunnan ja 
valtion 
välissä

Hyvä kappale: 

Leevi and The Leavings - 

Pohjois-Karjala

Turha 
rakenne 
kuntien ja 

valtion 
välissä

Eri kuntien 
muodostama 

yhteisö

Kenties tarpeeton
välitaso

Vähän auki toistaiseksiEi mitään
turha

jaa-a

En tiedä

Yhteistä 
kaavoittamista

Kuva: Otteita nuorten vastauksista kysymykseen ”Mikä on maakunta?”.
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Maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajien tulee olla nuoria, ja 
valintahetkellä oman kuntansa nuorisovaltuutettuja. Maakun-
nalliset nuorisovaltuustot koostuisivat siis noin 13-20 vuoti-
aista nuorista, joilla olisi edustustehtävä jossain maakuntaan 
kuuluvan kunnan nuorisovaltuustossa. Suositamme tätä, koska 
edustuksellisen vaikuttajaryhmän tulisi koostua nuorista, joilla 
on mandaatti edustaa kotikuntansa nuoria. Koska nuorisoval-
tuustot ovat kuntien nuorten ensisijainen edunvalvonnallinen 
ja osallistava elin päätöksentekoon, katsomme edustukselli-
suuden toteutuvan mallissamme. Tällä toimintatavalla saadaan 
myös aikaiseksi kerrannaisvaikutuksia, kun tieto kulkee jäsenen 
mukana maakunnan ja kunnan välillä. Lisäksi maakunnalliseen 
nuorisovaltuustoon tulisi kuulua ainakin yksi edustaja jokai-
sesta maakunnan kunnasta, jotta alueellinen edustajuus toteu-
tuisi tasapainoisesti. Painotamme kuitenkin, että maakunnal-
linen nuorisovaltuusto neuvottelee itse lopullisen paikkajaon 
esimerkiksi järjestäytymiskokouksessaan
 
Paikkajakojen ja edustajien iän tapaisten kysymysten lisäksi 
vaikuttajaryhmän soisi täyttävän maakunnallisen nuorisoval-
tuustotoiminnan periaatteet. Nuorilta nuorille -lähtökohtaa 
ja nuorten osallisuuden huomioimista tulee soveltaa kaikessa 
maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnassa. 

MANU-MALLIMME
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton maakunnallisen 
nuorisovaltuuston malli perustuu kunnallisten 
nuorisovaltuustojen toimintatapoihin� Kuten kunnissakin, 
tulee maakunnallisen nuorisovaltuuston olla poliittisesti 
sitoutumaton vaikuttajaryhmä� 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto edustaa nuoria 
maakunnan päätöksenteossa ja tuo esiin nuorten 

näkemyksiä ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia 
sidonnaisuuksia.

12 MaNu-aali
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AVOIMUUS
Nuorisovaltuuston täytyy 

toimia avoimesti ja edistää 
avointa päätöksentekoa. Viestintä 

manu-toiminnasta on avointa 
jokaiselle nuorelle, vaikka he 

eivät olisikaan nuorisovaltuuston 
jäseniä. Maakunnallisen 

nuorisovaltuuston täytyy tarjota 
niin sanotusti kynnyksettömiä 
vaikuttamismahdollisuuksia 

ja aitoja kokemuksia 
vaikuttamisesta. 

OSALLISTAVUUS
Nuorisovaltuustossa 
toimivat nuoret ovat 

nuorisovaltuustotoiminnan 
parhaita asiantuntijoita. 

Nuorisovaltuustotoiminnan tulee mahdollistaa nuorten osallistuminen maakunnan päätöksentekoon, 
kansalaisaktiivisuuteen ja 
toiminnan järjestämiseen.

DEMOKRAATTISUUS
Demokraattisuuden tulee näkyä 

kaikessa nuorisovaltuuston 
toiminnassa lähtien 

nuorisovaltuutettujen valintatavasta 
aina äänestyskäytäntöihin. 
On nuorten ja maakunnan 

määriteltävissä, miten demokratia 
toteutuu parhaiten. 

NUOREKKUUS

Maakunnallisen nuorisovaltuuston 

toiminta on lähtöisin nuorista. 

Nuorisovaltuuston tulee tarjota 

jokaiselle tapoja osallistua ja 

vaikuttaa. Nuorisovaltuustotoiminnan 

tulee olla osallistujien itsensä 
näköistä.EDUSTAVUUS

Nuorisovaltuustoon valitaan nuoria, 

jotka edustavat oman maakuntansa 

nuoria. Nuorisovaltuuston täytyy 

edustaa kaikkia maakunnan nuoria 

ja sen toimintaan täytyy jokaisella 

alueen nuorella olla yhdenvertaiset 

mahdollisuudet osallistua.

(MAAKUNNALLISEN)  

NUORISOVALTUUSTO- 

TOIMINNAN  
PERIAATTEET
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Maakunnallisen nuorisovaltuustotoiminnan aloittaminen vaatii 
sekä innostuneita nuoria vaikuttajia että toiminnan kehittämi-
seen motivoituneita paikallisia viranhaltijoita. Ennen toiminnan 
virallista käynnistämistä tulee määrittää yhdessä nuorisoval-
tuustolle visio ja mahdollisesti vuosikello. 

Perustamiskokouksessa hyväksytään toimintasääntö sekä vali-
taan puheenjohtajisto ja muita mahdollisia luottamushenkilöitä.   
Puheenjohtajiston ensimmäisiä tehtäviä on budjetin laatiminen.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää sekä ryhmäytymiseen ja pereh-
dyttämiseen. Puhe-ja läsnäolo-oikeudet maakunnan keskeisiin 
hallintoelimiin on mainittu erikseen, sillä niiden saavuttaminen 
legitimoi maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaa. 

8 askelta maakunnallisen 
nuorisovaltuuston 
perustamiseen
Perustamisprosessi kuvaa matkaa kohti 
maakunnallista nuorisovaltuustoa� Nuoret 
motivoituvat lähtemään toimintaan, kun se on 
tehty nuorilta nuorille selkokielisellä tavalla, ja 
prosessia johdetaan innostavasti ja avoimesti�

1
Tahtotila
nuorten

osallisuuteen 

2
Startti-

palaveri

3 
Viestintä
nuoriso-

valtuutetuille

4
Aloitus-

tapaaminen

5
Perustamis-

kokous

6
Toiminnan

aloitus

7
Ryhmäytys &
ensimmäinen

kokous

8
Puhe- ja
läsnäolo-
oikeudet
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Pohjois-Karjalan tarina

MANUJEN 
PERUSTAMIS- 
TARINAT
Hankkeessamme tuettiin maakunnallisen 
nuorisovaltuuston perustamista Uudenmaan, 
Kanta-Hämeen ja Pohjois-Karjalan maakuntiin� 
Pilottimaakuntien löytämiseksi järjestettiin avoin 
haku, joka lähetettiin tiedoksi kaikkiin maakuntiin 
Manner-Suomessa� Kiinnostusta hanketta kohtaan 
osoitettiin monesta maakunnasta, hakemuksia tuli 
12 kpl� Kolme pilottimaakuntaa valikoituivat mukaan 
siksi, että ne olivat keskenään erilaisia alueita, joilla 
oli erilainen kokemus nuorten osallistamisesta ja 
esimerkiksi hyvin erilaiset ikärakenne-ennusteet� 
Näin päästiin kokeilemaan maakunnallisen 
nuorisovaltuustomalllin toimivuutta eri olosuhteissa� 
Seuraava askel oli yhteistyösopimusten solmiminen 
maakuntaliittojen kanssa, jonka jälkeen yhteistyö 
valmisteluorganisaatioiden kanssa polkaistiin käyntiin�

Seuraavaksi kerromme hankkeen tuella perustettujen 
maakunnallisten nuorisovaltuustojen tähänastiset tarinat� 

Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuo-
risovaltuusto perustettiin marraskuussa 
2017. Aiemmin samana vuonna oli tullut 
viesti Nuva ry:ltä: käynnissä olisi hanke, 
jossa pyrittiin tukemaan maakuntien 
omien nuorisovaltuustojen perustamista 
erikseen valituissa pilottimaakunnissa 
ja tutkimaan maakunnallisten nuo-
risovaltuustojen toimintaedellytyksiä. 
Koska Pohjois-Karjalassa oli mielen-
kiintoa eri asukasryhmien osallisuuden 
lisäämiseen esimerkiksi Siun Sote -työn 
perintönä, ilmoitti maakuntaliiton alue-
kehitysasiantuntija Maarita Mannelin 
maakunnan mukaan projektiin.

Vuosi 2017 kului maakunnallisen nuo-
risovaltuuston perustamista suun-
nitellessa. Kaikkiin Pohjois-Karjalan 

kuntiin ja kunnallisiin nuorisovaltuus-
toihin oltiin yhteydessä. Kunnallisista 
nuorisovaltuustoista saapui edusta-
jia myös yhteisiin suunnittelupäiviin. 
Suunnitteluvaiheessa päätettiin esimer-
kiksi maakunnallisen nuorisovaltuus-
ton edustajien määrästä ja keskusteltiin 
niistä aiheista, joihin maakunnallisen 
nuorisovaltuuston edustajilla olisi mie-
lenkiintoa vaikuttaa nuorisovaltuuston 
kautta. Monet näissä keskusteluissa 
esiinnostetuista periaatteista päätyivät 
maakunnallisen nuorisovaltuuston toi-
mintasääntöön. 

Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuo-
risovaltuusto alkoi nopeasti toimia itse-
näisesti ja edistää tärkeäksi katsomi-
aan tavoitteita. Syksyllä 2018 edustajat 
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misen tapahtumissa, kuten vaikka osal-
lisuustapahtuma Pikku-Piipissä, joka 
järjestettiin vuonna 2019 Sulkavalla.

Pohjois-Karjalan nuorisovaltuusto on jo 
kiinteä osa maakunnan liiton toimin-
taa, ja sen tukena on työaikaansa nuo-
risovaltuustolle antava maakuntaliiton 
asiantuntija. Tämä resurssi mahdollis-
taa niin maakuntaliiton asioista perillä 
pysymisen kuin mahdollisuuden ottaa 
kantaa myös sellaisiin yhteiskunnalli-
siin kysymyksiin, jotka eivät tällä het-
kellä ole maakuntaliiton alaisuudessa.

Elokuussa 2019 maakunnallisen nuo-
risovaltuuston entinen puheenjohtaja 
Anette Pottonen ja silloinen puheen-
johtaja Oskar Mannelin korostivat, että 
nuorten oman aktiivisuuden lisäksi toi-
mintaa on auttanut Pohjois-Karjalan 

maakuntaliiton tarjoama riittävä tuki 
organisaation työntekijän taholta ja jo 
valmiiksi myönteinen suhtautuminen 
nuorten osallisuuteen. 

Myös maakuntahallituksen puheenjoh-
taja Hanna Huttunen (kesk.) toi esille 
näkemyksen, että Pohjois-Karjalassa 
nuorten vaikuttajaryhmän perustamisen 
takana oli aito mielenkiinto, ei pelkkä 
tulossa olevien alueuudistusten sane-
lema pakko.

“Mietimme jo edellistä 
maakuntauudistusprosessia 
tehdessä, kuinka eri ihmisryhmien 
osallistuminen päätöksentekoon 
turvattaisiin Pohjois-Karjalan 
maakunnassa. Nuoret nousivat jo 
aikaisessa vaiheessa esiin tällaisena 
ihmisryhmänä, koska juuri nuorista 

pääsivät esittelemään Pohjois-Karjalan 
kuntajohtajien kokoukseen ajatuksiaan 
kesätyösetelien uudistamiseksi. Pää-
ajatuksena oli, että nuorille kesätöi-
hin tarjottavien palkkatukien suuruutta 
voisi yhdenmukaistaa Pohjois-Karja-
lan alueella. Maakunnan kuntajohtajat 
suhtautuivat ajatukseen positiivisesti, 
ja uudistus tulee todennäköisesti voi-
maan vuonna 2020. Pohjois-Karjalan 
maakunnallisessa nuorisovaltuustossa 
oli myös suurta kiinnostusta nuorten 
mielenterveyden edistämiseen. Nuo-
risovaltuusto teki esimerkiksi kek-
seliästä yhteistyötä Yeesi ry:n kanssa 
kouluttautumalla nuorten mielenterve-
ysongelmien kohtaamiseen. Yhteistyö 
terveyskysymyksissä on ollut muuten-
kin aktiivista. Siun sote- kuntayhtymän 
työntekijät voivat esimerkiksi jalkautua 
manun kokoukseen käydäkseen keskus-

telua nuorten kanssa. Siun sote tarjoaa 
ilmaista ehkäisyä kaikille alueen alle 
25-vuotiaille. Terveysalan työntekijät 
olivat huolissaan siitä, että tätä palvelua 
ei käytetä, mikäli se on järjestetty koh-
deryhmää konsultoimatta. Niinpä maa-
kunnallisen nuorisovaltuuston nuorilta 
kysyttiin, mistä he haluaisivat käydä 
hakemassa ilmaista ehkäisyä.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto sai 
myös mahdollisuuden hankeaikana 
osallistuvan budjetoinnin kokeiluun, 
jossa 10 000 euroa käytettiin maakun-
nan nuorten hyväksi. Lisäksi maakunta-
liiton ja esimerkiksi aluehallintoviraston 
asiantuntijoita vieraili nuorisovaltuus-
ton kokouksissa kertomassa ajankohtai-
sia asioita sektoriltaan. Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto edusti myös ahkerasti 
Itä-Suomen alueella nuorten vaikutta-

Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto sai vuoden 2019 järjestäytymiskokouk-
seensa yllätyksen: maakunnalta 10 000 euroa osallistuvan budjetoinnin kokeiluun.

“Hyppy tuntemattomaan kannatti… 
Pohjois-Karjalassa saimme 
marraskuussa 2017 lähteä täysin 
nuorten ideoiden ja ajatusten kautta 
suunnittelemaan toimintaa. Kukaan 
ei sanonut, että näin tehdään tai 
näin teidän tulee tehdä. Saimme 
aidosti keskustella siitä, mitkä ovat 
ne toimintamallit ja tavoitteet joita 
tulemme hyödyntämään. Uskon, 
että ilman tätä vahvaa nuorten 
suunnitteluun osallistumista 
emme olisi olleet niin innostuneita 
ja sitoutuneita toimintaan. 
Maakuntauudistus oli asia mistä 
emme aluksi ymmärtäneet mitään, 
mutta se ei haitannut. Osasimme 
kuitenkin innostua, ideoida ja 
keskustella.” 

Anette Pottonen 
Pohjois-Karjalan maakunnallisen  

nuorisovaltuuston puheenjohtaja 2018
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Kanta-Hämeen      tarina

löytyvät tulevaisuuden päättäjät 
ja tekijät. Riippumatta tulevista 
alueuudistuksista on tahtotila 
siihen, että maakunnallinen 
nuorisovaltuusto solahtaisi 
osaksi nykyisenkin Pohjois-
Karjalan maakunnan rakenteita 
ja maakuntahallituksen ja 
-valtuuston työskentelyä. 
Pohjois-Karjalassa on aina 
ollut tekemisen meininki ja 
vahva perinne ottaa kaikki 
mukaan päätöksentekoon.  Kyse 
ei ole vain siitä, että nuoret 
tuovat draivia asioihin, vaan 
että tulevaisuuden päätäjinä 
on arvo, että he pääsevät 
jo aikaisin sisään tähän  
hommaan (maakunnalliseen 
vaikuttamiseen)”

“Nuorissa on erilaisia ihmisiä 
siinä missä aikuisissakin: jotkut 
tykkäävät olla taustalla, toiset 
keulilla, toiset harkitsevat 
ja toiset puhuvat todella 
suoraan. Tavallisesti heidän 
tekemisessään on vähemmän 
protokollamaisuutta ja 
jähmeyttä verrattuna aikuisten 
kanssa tekemiseen. Protokollan 
seuraaminen on ymmärrettäviä 
sikäli, että se antaa ryhtiä ja 
rakennetta päätösten tekoon 
ja sitä kautta arvovallan ja 
luotettavuuden. Mutta nuorissa 
näkyy into ja tulevaisuudenusko, 
ja esimerkiksi ilmastoliikkeessä 
näkyy nuorten aidosta huolesta 
lähtenyt sinnikäs toiminta 
hienosti.”

Hanna Huttunen (kesk�)I 
Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen 

puheenjohtaja

Kanta-Hämeen maakunnallisen nuo-
risovaltuuston perustaminen käynnis-
tyi toden teolla loppuvuodesta 2017. 
Lokakuussa 24.10.2017 järjestettiin 
aloitustapaaminen Hämeenlinnassa, 
jonne Kanta-Hämeen kuntien nuoriso-
valtuutettuja  ja Nuorisovaltuustojen 
liiton Hämeen piirin edustajia kutsut-
tiin kuulemaan maakunnallisista nuo-
risovaltuustoista ja maakunnan liiton 
toiminnasta. Tapaamisessa työstettiin 
myös manun tulevaa toimintasääntöä, 
keskusteltiin mahdollisista teemoista 
joihin manu voisi vaikuttaa vuonna 
2018 ja linjattiin manulle viestinnän 

käytäntöjä. Virallisesti toiminta alkoi 
järjestäytymiskokouksella 14.12.2017.

Kanta-Hämeen maakunnallinen nuo-
risovaltuusto haki jonkin aikaa paik-
kaansa maakuntauudistuksen pyör-
teissä. MaNu-hankkeen ollessa 
käynnissä puhuttiin paljon toimielimen 
roolista, erilaisista toimintatavoista ja 
parhaista keinoista vaikuttaa alueelli-
siin asioihin. Toiminnan kiinteä yhteys 
maakuntauudistukseen toi mukanaan 
haasteita.  Ollessaan mukana vaikut-
tamistoiminnassa nuoret haluavat tie-
tää, mihin päätöksenteon prosessei-

hin he kiinnittyvät ja mihin pöytiin tai 
työryhmiin he pääsevät osallisiksi. Jos 
nuoret pääsevät esimerkiksi maakunta-
valtuuston kokouksiin, heillä on enem-
män vaikutusmahdollisuuksia. Alueelli-
sen päätöksenteon kenttä on tältä osin 
haasteellinen, sillä käytännöt ja toi-
minta vaihtelevat maakunnittain. Usein 
oman maakunnan kenttä pitää opiskella 
alusta asti itse. Maakuntauudistuk-
sen valmistelu tarkoitti myös sitä, että 
rakenteet johon toiminta kiinnittyisi 
jatkossa, olivat vielä auki. Sipilän halli-
tuksen maakuntauudistuksen kaaduttua 
keväällä 2019 Hämeen liitto päätti ottaa 
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valtuustoa kiinnostivat kuntakohtaiset 
vaatimukset siitä, että kesätyöseteleitä 
voitaisiin tarjota käytettäväksi koko 
maakunnan, ei vain yhden Kanta-Hä-
meen kunnan alueella. 

Kanta-Hämeen maakunnalliselle nuo-
risovaltuustolle tarjoutui hankeaikana 
mahdolisuuksia osallistua erilaisiin työ-
ryhmiin edustaen maakunnan nuoria. 
Esimerkiksi valtakunnallisessa lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelmassa, eli 
LAPEssa, maakunnallisella nuorisoval-
tuustolla oli edustaja. LAPEn tavoitteena 
oli tehdä julkisista palveluista parem-
min lapset ja nuoret huomioivia, joten 
nuorten osallistuminen oli ehdottoman 
tärkeää. Lisäksi nuorisovaltuusto valitsi 
keskuudestaan edustajan BSSSC-ver-
kostoon, joka edistää alueellista yhteis-
työtä koko Baltian alueen valtioiden 
kesken. 

“Syyskuussa 2019 vietin viisi päivää 
Liettuan Klaipedassa BSSSC:n 
järjestämässä tapahtumassa. 
Ensimmäiset kolme päivää oli 
tarkoitettu nuorisoverkoston 
tapaamiseen. Meitä oli noin 25 nuorta 
yhteensä seitsemästä eri maasta. 
Kolmen päivän aikana tutustuimme 
Klaipedan kaupunkiin, sen ihmisiin, 
tulevaisuuden suunnitelmiin sekä 
kaupungin ja koko maan kohtaamiin 
ongelmiin. Meillä oli päivien aikana 
useampia erilaisia workshoppeja, 
joissa pääteemana oli kestävä 
kehitys sekä erityisesti meritalous. 
Keskustelimme kestävän kehityksen 
kohtaamista haasteista omissa 
maissamme ja pyrimme ideoimaan 
ratkaisuja ja parannnuksia eri 
ongelmiin.
 
Torstaina alkoi BSSSC:n varsinainen 
tapaaminen, eli paikalle saapuivat 
hallituksen jäsenet, suuri määrä 
muita poliitikkoja sekä eri alojen 
asiantuntijoita. Viimeisen kahden 
päivän aikana osallistuimme 
lukuisille meriaiheisille luennoille. 
Luennoilla oli esimerkiksi erilaisia 
paneelikeskusteluja asiantuntijoiden 
välillä. Päätöksenä hienolle ja erittäin 
antoisalle reissulle minut vielä 
valittiin toiseksi nuorten edustajaksi 
koko BSSSC:n hallitukseen. Toisena 
nuorten edustajana hallituksessa 
toimii virolais-norjalainen Agnes 
Lusti. Joulukuussa pääsin vielä toiseen 
tapaamiseen Brysseliin!”

Venla Hatakka 
Kanta-Hämeen maakunnallisen nuorisoval-

tuuston edustaja  
BSSSC-verkostossa 

maakunnallisen nuorisovaltuuston vielä 
tiiviimmäksi osaksi omaa organisaati-
otaan, ja toiminnassa mukana olleiden 
nuorten mandaattikysymykset selkeni-
vät. 

Vuoden 2019 toiminta pyörähti käyntiin 
neljällä selkeällä kärjellä. Kanta-Hä-
meen maakunnallinen nuorisovaltuusto 
halusi keskittyä koulutukseen, kestävän 
kehityksen ja ympäristöön, terveysky-
symyksiin ja vaikuttamiseen. Koulu-
tuskysymyksistä  maakunnan nuorten 
työllisyys ja yrittäjyys sekä työergono-
mia kouluissa digitalisoinnin johdosta 
nousivat asioiksi joita haluttiin edistää. 
Erityisesti liikenneratkaisut ja niiden 
kehittäminen nousi keskeiseksi ympä-
ristötavoitteeksi. Lisäksi maakunnalli-
nen nuorisovaltuusto halusi edistää ja 
yhtenäistää kierrätyskäytäntöjä maa-
kunnassa. Hämeen liiton kautta tuli 
mahdollisuus tutustua Ahveniston sai-

raalahankkeeseen, joten nuorten mie-
lenterveyden edistäminen ja ilmainen 
ehkäisy nousivat luonnollisesti esille. 
Uuden aluesairaalan suunnitteluryhmä 
osallisti oma-aloitteisesti maakunnal-
lisen nuorisovaltuuston edustajia sai-
raalan asiakasnäkökulman kehittämi-
seen. Edustajat kutsuttiin kuulemaan 
uuden sairaalan suunnitteluhankkeesta 
ja visioimaan sairaalassa hoidettavien 
ihmisten toiveita ja tarpeita. Myös maa-
kuntahallituksen puheenjohtaja, Tarja 
Filatov, osallistui tilaisuuteen.

Käytännön vaikuttamistyötä ja alueel-
lista osallistumista maakunnallinen 
nuorisovaltuusto teki myös, esimerkiksi 
lausumalla Kanta-Hämeen alueen kun-
tien kesätyösetelikäytännöistä. Kan-
ta-Hämeen maakunnallinen nuoriso-
valtuusto oli Pohjois-Karjalan tapaan 
kiinnostunut ottamaan kantaa kesätyö-
setelitilanteeseen: erityisesti nuoriso-

Kanta-Hämeen maakunnallisen nuorisovaltuuston vuoden 2019 toiminnan kärkiä hiottiin 
keväällä Padlet-sovelluksella, eräänlaisella sähköisellä ilmoitustaululla.
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jan toimielimessä tulee olemaan erita-
soista kiinnostusta toimintaan osallis-
tumiseen. Riviedustaja saattaa haluta 
käydä kokouksissa, hallituksen jäsenen 
voi huolehtia omasta vastuualuees-
taan. Toimintavuonna 2019 valittiinkin 
puheenjohtajiston ja sihteerin lisäksi 6 
hallituksen jäsentä. Hallituksen johdolla 
maakunnallinen nuorisovaltuusto mää-
ritteli itselleen tavoiteohjelman ja alkoi 
kartoittaa niitä aihealueita ja paikkoja, 
joihin he voisivat alueellisesti vaikuttaa. 
Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa 
kokeiltiin myös toimikaudella 2018 työ-
ryhmiä, joihin liittyneet jäsenet saat-
toivat perehtyä yhteen tiettyyn maa-
kuntavaikuttamisen osa-alueeseen tai 
olla vaikkapa vastuussa manun tapah-
tumatoiminnasta. Koska näiden työryh-

mien anti koettiin vähäiseksi, osoittau-
tui toimikaudella 2019 toimivammaksi 
vaihtoehdoksi perustaa ryhmiä jonkin 
yksittäisen projektin ympärille, kuten 
vaikkapa jonkin yhden tapahtuman jär-
jestämiseen tai kannanoton laatimiseen.

Maakunnallinen nuorisovaltuusto jär-
jesti hankekaudella myös oma-aloit-
teisesti tapahtumia. Esimerkiksi edus-
kuntavaalien alla maakunnallinen 
nuorisovaltuusto ponkaisi pystyyn vaa-
lipaneelit, yhden Helsingin vaalipiirin ja 
toisen Uudenmaan vaalipiirin kansan-
edustajaehdokkaille. Lisäksi maakun-
nallinen nuorisovaltuusto kehitti keinoja 
itseään laajempaa nuorten kuulemista 
edistääkseen. Esimerkiksi erilaiset kyse-
lyt osoittautuivat nuoria puhutteleviksi.

Uudenmaan tarina
Uudenmaan maakunnallisen nuoriso-
valtuuston suunnittelutapaamiset käy-
tiin syksyllä 2017, ja nuorisovaltuusto 
järjestäytyi 14.11.2017. Yhteistyös-
sään Uudenmaan liiton kanssa nuo-
risovaltuusto sai pian yhteyden Uusi-
maa2019-valmisteluorganisaatioon, 
jossa edustajat otettiin mukaan maa-
kuntauudistuksen suunnitteluun. Nuo-
ret saivat läsnäolo- ja puheoikeuden 
maakuntahallituksen sote-toimikun-
nassa sekä konserni- ja elinvoimatoi-
mikunnassa. Lisäksi he pääsivät mukaan 
LAPE-hankkeen työpajoihin. 

Uudenmaan maakunnallisen nuoriso-
valtuuston omaleimaisuus on näkynyt 
etenkin edustajien määrässä. Uudel-
lamaalla on peräti 26 kuntaa, ja maa-

kunnallisessa nuorisovaltuustossa on 
42 edustajaa. Uudellamaalla maakun-
nallisen nuorisovaltuuston kokoonpano 
neuvoteltiin siten, että pienillä kunnilla 
oli yksi edustaja ja isommilla 2-5 edus-
tajaa. Esimerkiksi Helsingillä maakun-
nallisen nuorisovaltuuston edustajia oli 
5 ja Espoolla 3. Ehdotus edustajien por-
rastamiseen tuli nuorilta itseltään. 

Toinen nuorilta itseltään tullut ehdo-
tus hankekauden aikana oli hallitus-
mallin kokeilu maakunnallisessa nuo-
risovaltuustossa. Ajatuksena oli se, että 
toimintaa sujuvoittavien rakenteiden 
lisäksi hallitus olisi yksi keino lisää 
mahdollistaa erilaisia osallistumisen 
muotoja manutoimintaan. Uudenmaan 
nuoret totesivat itse, että 42 edusta-
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Nuorilta nuorille:  
Esimerkki nuorten 
osallistamisesta 
Muiden nuorten osallistaminen kuuluu maakunnallisen 
nuorisovaltuuston periaatteisiin� Mitä se käytännössä 
tarkoittaa?

Kun Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuusto järjesti 
vaalipaneelia eduskuntavaalien alla, nuorisovaltuuston 
hallitus keräsi Uudenmaan alueen nuorilta tietoa siitä, mihin 
yhteiskunnallisiin epäkohtiin he haluaisivat vaikuttaa� Kyselyyn 
saatiin huikeat 700 vastausta, joita käytettiin vaalipaneelin 
kysymyksiä suunniteltaessa� Tullessaan vaalipaneeliin 
eduskuntavaaliehdokkaat vastasivat nuoria itseään kiinnostaviin 
kysymyksiin� Vastauksia voitiin hyödyntää muutenkin 
maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnan suunnittelussa ja 
esimerkiksi strategisten painopisteiden arvioinnissa�
Kysymällä muiden nuorten mielipidettä maakunnallinen 
nuorisovaltuusto osallisti muita nuoria ja sai maakunnan nuorten 
äänen kuuluville� Näin voi toimia myös, kun suunnitellaan 
aloitteiden tekemisestä tai lausuntojen antamisesta� 

Uudenmaan maakunnallinen nuo-
risovaltuusto teki hankeaikana erityi-
sen paljon yhteistyötä LAPE-hankkeen 
kanssa. Vielä syksyllä 2019 riitti virtaa: 
LAPE-agentin kanssa yhteistyössä nuo-
ret toteuttivat kyselyn, jonka tarkoitus 
oli selvittää jokaisen Uudenmaan kun-
nan nuorisovaltuuston näkemys omista 
mahdollisuuksistaan vaikuttaa kunnan 
päätöksentekoon. Samalla kysyttiin 
suhtautumisesta ylikunnalliseen yhteis-
työhön. Kyselyn tulokset on määrä jakaa 
päätöksenteon tueksi kaikkiin kuntiin.

Uudenmaan asema sote- ja maakun-
tauudistusta suunniteltaessa ja toteut-

taessa on tuonut omat haasteensa 
maakunnallisen nuorisovaltuuston 
toimintaan. Hyvä yhteistyö uudistuk-
sen valmisteluorganisaation kanssa 
antoi maakunnalliselle nuorisovaltuus-
tolle edellytyksiä vaikuttaa ja osallistua 
uudistuksen suunnitteluun. Uudella-
maalla on kuitenkin tarvetta tehdä hyvin 
laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen 
kanssa, sillä alueellisen vaikuttamisen 
kenttä on hajanainen. Maakunnallisten 
nuorisovaltuuston edustajat ovat osal-
listuneet aktiivisesti yhteistyökumppa-
neiden etsimiseen toiminnan edistämi-
seksi.

Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston vaalipaneeliin manun projektiryhmä 
kiinnitti panelisteiksi ehdokkaita halki puoluekentän. Paneelin kysymykset perustuivat 
Uudenmaan nuorille suunnattuun nettikyselyyn siitä, mistä yhteiskunnallisista aiheista 
nuoret uusmaalaiset olivat kiinnostuneet.
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ALUEELLINEN 
VAIKUTTAMINEN: 
MIKSI?
Miksi siellä maakunnassa pitäisi sitten olla 
vaikuttamassa? Mitä maakunnallisissa 
nuorisovaltuustoissa ylipäätään voi ja kannattaa tehdä, 
ja miksi niissä kannattaa vaikuttaa? Hankkeen aikana 
muutamat syyt korostuivat, käymme ne läpi yksitellen�

Kuuleminen
Maakunnallinen nuorisovaltuusto on yksi väylä sille, että alueel-
lisissa kysymyksissä huomioidaan nuoret. Toiminnaltaan vakiin-
tunut maakunnallinen nuorisovaltuusto, johon alueellisilla 
vaikuttamistoimielimillä on hyvä suhteet, tuo nuorten näke-
myksiä maakunnan tai esimerkiksi terveydenhuollon kuntayh-
tymän tietoon. 

”-- Nuoria on kuultava heitä  
koskevissa asioissa.”

Nuorisolain 26� pykälä

Tietenkin maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajistoon päätyy 
vain pieni osa maakunnan nuorista. Maakunnallinen nuorisoval-
tuusto pystyy kuitenkin saamaan vipuvartta kannoilleen kerää-
mällä alueen nuorten ajatuksia laajemminkin vaikkapa kyselyin. 
Käytännöt voivat vaihdella alueittain, mutta maakunnallinen 
nuorisovaltuusto voi yleensä tehdä omia aloitteita ja avauksia eri 
toimielimille. Jos toimit manussa etkä tiedä tällaisestä käytän-
nöstä, kysy puheenjohtajistolta tai maakunnan yhteyshenkilöltä!
Erilaiset maakunnan toimielimet, liikennelaitokset tai vaikkapa 
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terveydenhuollon kuntayhtymät voivat myös osoittaa lausunto-
pyyntöjä maakunnalliselle nuorisovaltuustolle. Ne voivat lähettää 
vaikkapa asiakirjan kommenttikierrokselle tai pyytää nuoriso-
valtuustoa muodostamaan kollektiivisen kannan johonkin kysy-
mykseen muulla tavalla. Lausuntopyyntöihin kannattaa ehdot-
tomasti vastata, jotta nuorten näkemysten kuuleminen nähdään 
hyödyllisenä asiana maakunnassa. 

“Kuulemisella tarkoitetaan keskeisten 
sidosryhmien näkemysten, tietojen ja 

kokemusten hankkimista valmisteilla olevasta 
asiasta. Sidosryhmät voivat osallistua säädösten 
valmisteluun tai heidän näkemyksiään kuullaan 
muilla tavoilla valmistelun kuluessa esimerkiksi 

lausuntokierrosten, kuulemistilaisuuksien tai 
keskustelufoorumien välityksellä. Sidosryhmiä 

ovat muun muassa viranomaiset, asiantuntijat, 
järjestöt, yritykset ja kansalaiset.”

www.oikeusministerio.fi/kuuleminen

“Pohjois-Pohjanmaan liiton luottamushenkilöt 
keskustelivat alkuvuodesta 2019 siitä, kuinka 

nuorten osallisuus ja kuuleminen huomioitaisiin 
maakunnan ilmastotyössä. Keskustelu 

kääntyikin siihen, että maakunnallinen 
nuorisovaltuusto olisi hyvä keino edistää 

nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa Pohjois-
Pohjanmaalla. Tämä keskustelu toimi 

lähtölaukauksena prosessille, joka johti Pohjois-
Pohjanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston 

nimeämiseen syksyllä 2019.”

Ilpo Tapaninen 
Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelupäällikkö

Osallistuminen
Maakunnallinen nuorisovaltuusto varmistaa nuorten poliittisen 
osallistumisen ylikunnallisissa päätöksentekoelimissä ja  antaa 
maakunnan nuorten näkemyksille painoarvoa. Sellaisen perus-
taminen yleensä merkitsee, että maakunnassa on mielenkiintoa 
tarjota nuorille vaikuttamisväyliä. Tuoreessa maakunnallisessa 
nuorisovaltuustossa voi mennä parikin kautta, ennen kuin kehit-
tyvät rakenteet nuorisovaltuuston osallisuuden varmistami-
seen. Viranhaltijoiden tulisi muistaa esimerkiksi lausuntokier-
rosten osalta, että maakunnallisen nuorisovaltuuston tulisi saada 
kommentoida käsittelyssä olevia asioita selvästi ennen päätök-
sentekoa - lausuntoja tulisi pyytää nuorisovaltuustolta proaktii-
visesti. Nuorisovaltuuston osallistumista maakunnan päätöksen-
tekoon edistävät myös tapaamiset päättäjien ja viranhaltijoiden 
kanssa. Osallistumista helpottaa selkeä perehdytys ja toimiva 
viestintä maakunnan osallistumismahdollisuuksista. 

Maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajat voivat edustaa 
nuorisovaltuustoa myös muissa toimi-elimissä, työryhmistä lauta-
kuntiin ja sote-kuntayhtymiin. Kun toimielin on kutsunut edus-
tajan maakunnallisesta nuorisovaltuustosta osaksi toimintaansa, 
voi nuori edustaja välittää tietoa elimen käsittelemistä aiheista 
myös muille nuorisovaltuuston edustajille. Lisäksi maakunnallinen 
nuorisovaltuusto lisää muiden alueen nuorten alueellisia osallis-
tumismahdollisuuksista ja myös nuorten tietoisuutta siitä, kuinka 
alueelliseen päätöksentekoon osallistutaan. Maakunnallisen 
nuorisovaltuuston edustaja vie tietoa maakunnan tason toimin-
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nasta omaan kunnalliseen nuorisovaltuustoonsa, ja maakun-
nallinen nuorisovaltuusto voi toimia tahona, jolta kunnallinen 
nuorisovaltuusto voi pyytää lausuntoa johonkin asiaan. Mikään ei 
estä maakunnallista nuorisovaltuustoa järjestämään esimerkiksi 
kouluvierailuja, jotta tietoisuus osallistumisesta maakunnalliseen 
vaikuttamiseen lisääntyisi. Lisäksi maakunnallinen nuorisoval-
tuusto voi ottaa vastuuta myös muiden kuin nuorisovaltuusto-
nuorten osallistamisesta ylikunnalliseen päätöksentekoon. Kyse-
lyjen lisäksi on esimerkiksi mahdollista ottaa kiinnostuneita nuoria 
mukaan manu sisäiseen projektiin työryhmätyöskentelijöinä.  

“Nurmijärven kunnan nuorisovaltuuston 
on aika haastava päästä lausumaan 

terveydenhuollon kuntayhtymän asioihin. 
Maakunnallinen nuorisovaltuusto voi antaa 
paremman vipuvoiman kommentoida näitä 

asioita.”

Otto Suhonen 
Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston  

sihteeri toimikaudella 2019

Vaikuttaminen
Maakunnissa ja kuntayhtymissä päätetään esimerkiksi kaavoi-
tuksen, alueellisen yhteistyön ja liikennesuunnittelun suurista 
linjoista. Lisäksi niissä tehdään merkittäviä strategisia linja-
uksia, jotka vaikuttavat pitkäaikaisesti suuren asukasmäärän 
arkeen. Tämä on siis tilanne Suomessa vuonna 2020. Jos Sanna 
Marinin hallituksen suunnittelema alueuudistus toteutuu, siirtyy 
kunnilta päätösasioita yhä enenevissä määrin muihin toimie-
limiin. Kunnallisilla nuorisovaltuustoilla tuskin tulee olemaan 
mandaattia lausua näiden toimielinten asioista, ja siksi maakun-
nalliset nuorisovaltuustot on hyödyllistä saada vaikuttaviksi 
toimielimiksi jo ennen aluehallinnossa hyvin todennäköisesti 
tiedossa olevia muutoksia. Vaikuttaminen on ollut hankkeen 
työssä ja esimerkiksi manujen omissa keskusteluissa esillä koko 
ajan: yhteiskunnallisesti aktiiviset nuoret haluavat olla mukana 
päättämässä isoista asioista ja edistää maakunnan ja sen nuorten 
hyvinvointia ja osallistumisen mahdollisuutta.

Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa on hyödyllistä käyttää kaikki 
annetut mahdollisuudet vaikuttaa maakunnan asioihin. Kannattaa 
myös pysyä mukana siinä keskustelussa, kuinka asukkaiden osal-
listuminen tullaan järjestämään mahdollisia uusia uudistuksia 
suunniteltaessa. Vaikuttaminen voi olla suoraa tai epäsuoraa. 
Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa on hankekautena jouduttu 
keskittymään aiottua enemmän epäviralliseen vaikuttamiseen, 
kun Sipilän hallituksen maakuntauudistusta ei saatu päätökseen. 
Epävirallisina vaikuttajina he tapasivat poliittisia päätöksentekijöitä 
ja virkahenkilöitä, (vieraillen esimerkiksi kuntajohtajien kokouk-
sissa), osallistuivat toisten järjestämiin tilaisuuksiin, kertoivat 
maakunnallisesta nuorisovaltuustoista eri tahojen kutsumana ja 
järjestivät tapahtumia. Virallisista vaikuttamiskeinoista maakun-
nalliset nuorisovaltuustot käyttivät hankeaikana lausuntopyyn-
töihin vastaamisen mahdollisuutta ja edustajuuksia erilaisissa 
toimielimissä. Tulevaisuudessa maakunnallisen nuorisovaltuuston 
virallisia vaikuttamistapoja voivat olla esimerkiksi paikat maakun-
tahallituksessa tai -valtuustossa, paikat liikennelautakuntien, sote-
kuntayhtymien tai vastaavien johtokunnissa sekä omat kannanotot. 

“Maakunnallinen nuorisovaltuusto on jo 
pilottivaiheessa osoittautunut tehokkaaksi ja 
tärkeäksi keskustelufoorumiksi Uudenmaan 

alueen nuorisovaltuustoille. Alueellinen 
yhteistyö ei pelkästään tarjoa leveämpiä 
hartioita vaikuttamistyöhön ja nuorten 
kohtaamiseen, vaan myös moninaista 
asiantuntemusta nuorten elämästä ja 

tulevaisuudesta. Uudenmaan maakunnallinen 
nuorisovaltuusto on muotoutunut aktiiviseksi 
ja oivaltavaksi ryhmäksi keskustelevia nuoria, 

ja olemme luoneet kulttuurin, jossa nuoret 
joka puolelta Uuttamaat ovat yhdenvertaisesti 
mukana rakentamassa alueellista yhteistyötä.”

 
Toivo Hursti 

Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston  
puheenjohtaja 2019



36 37MaNu-aali 
Maakunnallisten nuorisovaltuustojen mahdollisuudet ja käytännöt

MaNu-aali
Maakunnallisten nuorisovaltuustojen mahdollisuudet ja käytännöt

Kysytään nuorilta: motivaatiosi?

Kysyimme manu-toiminnassa mukana olevilta 
nuorilta, mikä heitä kokouksiin osallistumisessa 
ja edustajana olemisessa motivoi� Vaikuttaminen 
ja verkostoituminen nousivat kärkeen kaikissa 
maakunnissa�

Osa viittasi vastauksissaan alueellisella tasolla toimimiseen, 
suurempaan kuin vain oman kunnan nuorisovaltuuston asioihin. 
Joitakin harvoja motivoi esimerkiksi kokouspalkkio. Yleisesti 
toimintaan osallistuneet nuoret ovat olleet motivoituneita vaikut-
tamaan. Kuten usein käy, kaikkiin pilottivaltuustoihin muodostui 
ydinporukka varhaisia omaksujia, jotka ottivat toiminnan omak-
seen. He muodostivat usein puheenjohtajiston, hallituksen tai 
työryhmiä edistääkseen toimintaa, toivat esityksiä tai aloitteita 
valtuustoon ja varmistivat että kokoukset ovat päätösvaltaisia. 

Motivoituneet nuoret asettavat toiminnan riman korkealle. 
Nuoret halusivat että toiminta lähtökohtaisesti kohdistuu 
vaikuttamiseen. He halusivat kohdentaa toimintaa edunvalvon-
taan ja edistää nuorten osallistumista. Motivaation ylläpitämisen 
kannalta on tärkeää, että nuoret pääsevät aidosti vaikuttamaan 
itselleen tärkeisiin asioihin ja näkevät työnsä tuloksia. Juuri 
nuorten motivaatio ja halu vaikuttaa laajasti yhteiskunnallisiin 
asioihin haastaa manuja toimimaan selkeästi ja nuorisolähtöi-
sesti. Onnistumiset ruokkivat positiivisia tuntemuksia toimintaa 
kohtaan.  On siis tärkeää, että maakunnallisella nuorisovaltuus-
tolla on selkeät tavoitteet ja toimintasääntö, johon nuoret voivat 
sitoutua. 

Kiinnostus NuVaan 

sai minut myös liittymään 

MaNuun - tutut ihmiset 

sekä henkilökohtainen 

kiinnostus motivoivat

Mahdollisuus vaikuttaa 

itse kokemaansa vaikutuspiiriä 

isommalle alueelle. 
Itsensä parantaminen. 

Koska on pakko.

Aluksi ei oikeestaan ollutalunperin mitään ideaa toiminnasta. Nyt halu vaikuttaa isompiin kokonaisuuksiin.

MINUA MOTIVOI TOIMINTAMME JOKA 
ON TOSI KIVA

yhteistyö

Minua motivoi 

yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen. 

Olen manussa koska 

haluan osallistua 

siihen

Toiminta voisi tulevaisuudessa ollajotain hienoa

Rehellisesti en tiedä. 
Kai tästä kiva CV 

merkintä jää. (Ihmisten 
kanssa on ihan 

kivaa)

Haluan 
vaikuttaa 
asioihin 

laajemmin kuin 

pelkästään 

oman kunnan 

sisällä

Hyvä pöhinä

Muiden 
nuvien edustajien tapaaminen

Kokemus 
tulevaisuutta 

varten

Raha

VaikuttaminenVerkostoituminen

Tärkeän vaikuttamiskanavan vakiinnuttaminen uusimaalle. Verkostoituminen ja itsensä toteuttaminen :)

Kokoustarjoilut ovat 

mahtavia (poislukien 

tänään)

Asioihin 

vaikuttaminen 

ja ei muut 

lähteny :D

Oikea mahdollisuus 
vaikuttaa muuallakin 

kuin omassa kunnassa.
Hyvät tyypit, mahdollisuus vaikuttaa nuorten asioihin.

Manun fiilis ja ympäristö 
ja kiinnostavat asiat

Vaikuttaminen laajemmalla 

tasolla kuin vain oman 

kunnan nuvan kautta.

Manu avaa mahdollisuuksia

tulevaisuuten ja täällä on 

oikeesti tekemisen meininki !

Oma nuva tarvitsi 
jäsenen edustamaan tänne.
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VERKOSTOITUMINEN
Nuorilta nuorille -periaate on maakunnallisen 
nuorisovaltuuston toiminnan kehittämisen ytimessä� 
Yksi alueellisen toiminnan hyödyistä on se, että nuoret 
pääsevät isompiin pöytiin vaikuttamaan ryhminä joissa 
jaetaan samaa kokemuskenttää� 

Jokainen edustaja on nuorisovaltuutettu ja toimii linkkinä 
maakunnallisen nuorisovaltuuston ja oman nuvansa 
välillä� Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa voidaan 
myös jakaa käytäntöjä, jotka hyödyttävät kunnallisten 
nuorisovaltuustojen toimintaa�

“Omalla työpanoksella pääsee pitkälle, mutta 
koko projektin hienous piilee siinä ettei 

enää tarvitse tehdä ja olla yksin. Yhdessä on 
helpompi saavuttaa isompia tavoitteita ja 

tehdä asioita.”

Iiro Kankkunen 
lukiolainen,  

MaNu-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Vaikuttamistyönkin on hyvä olla yhteistyötä - porukalla ajettu 
muutos on usein tehokkaampaa kuin yksin puurtaminen. Koska 
maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajat ovat mallissamme 
myös kunnallisia nuorisovaltuutettuja, mahdollistaa maakun-
nallinen nuorisovaltuusto kuntien välisen yhteistyön ajamista. 
Maakunnallinen nuorisovaltuusto voi vaikka kampanjoida koulu-
psykologien puolesta kunnallisten nuvien kanssa, jos riittämät-
tömät resurssit ulottuvat usean kunnan alueelle. Tai maakunnal-
lisen nuorisovaltuuston mandaatilla voi yrittää päästä käymään 
maakunnan kuntajohtajien tapaamisessa lausumassa nuorille 
tärkeästä asiasta. Esimerkiksi Uudenmaan maakunnallinen nuoriso-
valtuusto sai 20.11.2019 mahdollisuuden esitellä toimintaansa 
Uudenmaan kuntajohtajien kokouksen yhteydessä, koska maakun-
nallinen nuorisovaltuusto tarvitsi yhteistyökumppaneita toiminnan 
jatkumisen turvaamiseksi. Myös Kanta-Hämeen ja Pohjois-Karjalan 
kautta mahdollisuus osallistua kesätyösetelikäytännöistä keskuste-
lemiseen sai alkunsa maakunnallisesta nuorisovaltuustosta.
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Maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajuus voi yltää myös 
kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Maakunnilla ja 
niitä vastaavilla hallintoelimillä ulkomailla on omia nuorten 
verkostoja, joihin maakunnnallisen nuorisovaltuuston edustajat 
pääsevät osallistumaan. Esimerkiksi Barentsinmeren alueiden 
BRYC-verkosto ja Itämeren alueiden BSSSC-verkosto on saanut 
kumpikin jäsenen pilottimaakunnistamme. Vaikka alueelliset 
toimivaltuudet ja hallintorakenteet vaihtelevat maasta toiseen, 
ovat globaalissa maailmassa monet haasteet yhteisiä, esimer-
kiksi asukkaiden valuminen harvoihin kasvukeskuksiin. Nuorten 
osallistumisen mahdollisuudet kohtaavat myös samankaltaisia 
haasteita eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa, joten vertaistuki 
voi hyödyttää tältäkin osin. 

Manut verkostoitumisen 
välineenä
Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajia 
osallistui syksyllä 2018 maakunnallisten nuorisovaltuustojen 
verkostotapaamiseen Helsingissä. Verkostotapaaminen oli osa 
MaNu-hanketta, siellä kehitettiin kaikkien kolmen pilottimaa-
kunnan toimintaa ja kerättiin kokemuksia toiminnasta. Tapah-
tumaan osallistuneet nuoret olivat itse halunneet kuulla nuorten 
mielenterveydestä, joten nuorten mielenterveysyhdistys Yeesi 
ry:n toiminnanjohtaja oli kertomassa järjestönsä työstä. Keskus-
telua syntyi, ja Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisoval-
tuuston edustajat kävivätkin pian Yeesi ry:n koulutuksessa, jossa 
nuoria koulutetaan huolehtimaan omasta ja toisten mielenter-
veydestä. Maakunnallinen nuorisovaltuusto sai uusia ideoita 
toimintaan ja pääosin pääkaupunkiseudulla toimiva Yeesi ry.

Keväällä 2019 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto järjesti nuorten 
verkostoleirin yhteistyössä Nuorten Suomi ry:n kanssa. Viikon-
loppuleiri järjestettiin Pieksämäellä ja paikalle tuli nuoria 
yhteensä kahdeksasta maakunnasta. Kaikki osallistujat olivat 
aktiivisia oma maakuntansa nuorisovaikuttajia ja jakoivat koke-
muksiaan alueellisesta vaikuttamisesta. 
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TULEVAISUUS
Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa� 
Maakuntauudistuksen vaiheet ovat jo hankkeen 
elinkaaren aikana vaihdelleet tuntuvasti ja työ 
aluehallinnon uudelleenjärjestämiseksi ja esimerkiksi 
sosiaali- ja terveyspalvelut siirtämiseksi kunnilta osaksi 
isompia hallintokokonaisuuksia näyttää jatkuvan� On todennäköistä, että tulevaisuudessa kunnallisten nuoriso-

valtuustojen mahdollisuudet vaikuttaa nuoria koskeviin 
asioihin saattaa kaventua. Siksi maakunnallisia nuorisoval-
tuustoja kannattaa tukea jo nyt ja niiden vaikuttamiskanavat 
turvata. Siinäkin epätodennäköisessä tilanteessa, että minkään-
laista alueuudistusta ei tulisi, on tärkeää varmistaa nuorten 
mahdollisuudet vaikuttaa niihin päätöksiin, joita maakunnis-
samme ja kuntayhtymissämme jo tehdään. Työ maakunnallisten 
nuorisovaltuustojen kehittämiseksi ei todellakaan ole hukkaan 
heitettyä.

Kannustimena toimii myös nuorten oma halu jatkaa toimintaa. 
Kun kysyimme piloottimaakuntien nuorilta vuonna 2019, pitä-
vätkö he maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnasta, vasta-
ukset olivat voittopuolisesti positiivisia.

Toinen muutos on julkishallinnon organisaatioiden lisääntynyt 
kiinnostus siihen, että päätöksiin ja kehitystyöhön osallistettai-
siin entistä paremmin kansalaisia eri ihmisryhmistä. Jo Sipilän 
hallituksen sote-valmistelun yhteydessä keskusteltiin paljon 
asukkaiden vaikuttamisesta ja monessa valmistelutoimielimessä 
oli töissä erillisiä osallisuusasiantuntijoita, joista tuli luontevia 
yhteyshenkilöitä hankkeellemme. Hankkeen aikana huoma-
simme, että monissa maakunnissa herättiin juuri uudistuksen 
osallisuuskirjauksiin, ja ne innostivat perustamaan maakunnal-
lisia nuorisovaltuustoja. Nykyhetkessä joidenkin vaikuttajaryh-
mien tulevaisuus on kuitenkin pohdinnan alla, sillä toiminta ei 
ehtinyt vakiintua ja maakuntien resurssit ylläpitää sitä vaihtelevat.  
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Siksi alueellista epätasa-arvoa voi jälleen ilmetä tulevissa hallin-
touudistuksissa nuorten vaikutusmahdollisuuksien suhteen. 
Toisaalta kunnat ovat alkaneet palkata yhä enenevässä määrin 
osallisuuskoordinaattori-nimikkeen tapaisiin töihin sellaisia 
henkilöitä, joiden  vastuulla on perinteistä sosiaali-, nuoriso- tai 
yhteisötyötä laajempi kenttä eri osallistumisen mahdollisuuksia. 
Kuntien osallisuustyö tukee maakunnallisen nuorisovaltuuston 
toimintaa, esimerkiksi mahdollistaa alaikäisten nuorten matkus-
tamisen kokouksiin maakunnan alueella. 

Monille maakunnille ja kuntayhtymille proaktiivinen osallista-
minen (erityisryhmille kuten nuorille tarjotaan kädenojennuksia 
ja tukea vaikuttamiseen) on vielä lapsenkengissä. Maakun-
nallinen nuorisovaltuusto ei voi olla ainoa tapa edistää alueen 
nuorten osallisuutta, mutta se voi olla tehokas ja hyödyllinen 
tapa, joka lisäksi valmentaa yhteiskunnallisista asioita kiin-
nostuneita nuoria ylikunnallisen päätöksenteon kiemuroihin. 

Kolmas huomioitava tulevaisuuskehitys on projektimaisen 
tekemisen korostuminen, joka vaikuttaa etenkin maakunnal-
lista nuorisovaltuuston tarvitsemaan tukeen. Maakunnallisessa 
nuorisovaltuustossa toimii todennäköisesti jo valmiiksi aktii-
visia nuoria, joilla on usein muitakin velvollisuuksia kuin luotta-
mustoiminta. Siksi on hyödyllistä luoda rakenteita, jotka tekevät 
osallistumisesta helppoa ja intensiteetiltään eritasoista. Omien 
maakunnallisten nuorisovaltuustojemme mallissa tätä eritasoista 
kiinnostusta on pyrittty huomioimaan esimerkiksi mahdolli-
suudella perustaa tiettyihin asioihin perustuvia työryhmiä tai 
esimerkiksi Uudenmaan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa 
hallitusmallilla. 

MITÄ 
MAAKUNNALLISESSA 
NUORISO- 
VALTUUSTOSSA 
TARVITAAN?
Maakunnallisia nuorisovaltuustoja pilotoidessa 
kartoitimme edellytyksiä mielekkään ja 
tarkoituksenmukaisen manutoiminnan varmistamiseksi�
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Yhteistyökykyä
Maakunnallisen nuorisovaltuuston mahdollisia yhteistyökump-
paneita ovat ainakin maakuntahallitus ja -valtuusto, maakun-
tahallinto, muut ylikunnalliset toimielimet kuten kuntayhtymät, 
kunnalliset nuorisovaltuustot ja muiden maakuntien maakun-
nalliset nuorisovaltuustot. Tehokas toiminta vaatii valmiutta 
tehdä yhteistyötä monenlaisten eri organisaatioiden ja toimie-
linten kanssa. Yhteistyötahojen kanssa viestiessä on hyödyl-
listä osata tiivistää vaikuttajaryhmän keskeiset toimialueet ja 
kulloinenkin aihe tiiviisti: maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat 
suurimmassa osassa Suomea tuore ilmiö, joten toiminta saate-
taan tuntea huonosti.

Kun maakunnallinen nuorisovaltuusto haluaa saavuttaa jonkin 
asian, voi olla hyvä miettiä, keiden yhteistyötä asian saavutta-
minen vaatii. Olisiko esimerkiksi nuorille suunnattu tapahtuma 
maakunnallisen vaikuttamisen käytännön työstä järjestää yhteis-
työssä jonkun paikallisen järjestön kanssa? Voiko maakunnallisia 
kyselyjä levittää kouluihin yhteistyöllä oppilaitosten ja oppilas-
kuntien kanssa? Voisiko maakunnallisen nuorisovaltuuston ja 
kunnallisten nuorisovaltuustojen yhteistä haastetta, kuten vaikka 
pitkiä kokousmatkoja, ratkoa yhdessä? 

Hankkeessa olemme mahdollisuuksien mukaan yrittäneet löytää 
yhteistyötahoja, jotka ottaisivat nuoret mukaan toimintaansa. 
Näiden yhteyksien luominen ja kuulemisen järjestäminen on 
suhteellisen helppoa. Olemme kuitenkin huomanneet, että itse 

kuulemisprosessi voi vaatia fasilitointia. Esimerkiksi kuinka 
viranhaltijan tai päättäjän tulisi esittää asiansa, jos haluaa nuorten 
kommentoivan valmisteilla olevaa yleiskaavaa? Mitä vaaditaan, 
jotta he pystyvät ottamaan asiaan kantaa? Monet viranhaltijat ja 
päättäjät voisivatkin hyötyä osallisuuskoulutuksesta. Nuoriso-
valtuustolla on myös tärkeä olla maakunnassa nimetty yhteys-
henkilö.

“Motivoitunut yhteyshenkilö on 
maakunnalliselle nuorisovaltuustolle 

todella tärkeä. Etenkin silloin kun 
yhteyshenkilö on itse viranhaltija, tuntee 
hän organisaation kiemurat ja kulttuurin 

ja osaa auttaa nuorisovaltuuston edustajia 
hallinnon kanssa toimimisessa. Vaikka 

maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminta 
perustuukin nuorten omaan aktiivisuuteen, 

on yhteyshenkilö parhaimmillaan merkittävä 
kokemusresurssi edustajille. Yhteyshenkilön 

rooli hyvien käytäntöjen ja toiminnalle 
olennaisen informaation siirtymisessä 

maakunnallisen nuorisovaltuuston kaudelta 
seuraavalle on myös merkittävä.”

Maarita Mannelin, 
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton aluekehitysasiantuntija 

maakunnallisen nuorisovaltuuston yhteyshenkilö
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Rakenteita
Rakenteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että maakunnalli-
sella nuorisovaltuustolla on riittävät resurssit ja sovitut säännöt 
ja käytännöt toiminnan turvaamiseksi. Julkisessa keskustelussa 
rakenteet nähdään usein toimintaa haittaavina. Ne ovat parhaim-
millaan kuitenkin rytmittäviä tekijöitä, jotka tuovat jatkuvuutta 
nuorisovaltuustolle yli edustajakausien vaihtelun. 

Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa kannattaa määrittää edus-
tajien eri roolit ja keskinäinen vastuunjako. Nuorten oma aktii-
vinen osallistuminen ja mielenkiinto toimintaan on olennaista 
myös vastuita jaettaessa. Koska suositamme, että maakunnal-
linen nuorisovaltuusto toimisi samoilla periaatteilla kuin kunnal-
linen nuorisovaltuusto, tulisi edustajien valita puheenjohtajisto 
tai hallitus, joka vastaa nuorisovaltuuston johtamisesta. Lisäksi 
tulisi valita sihteeri, joka huolehtii kokousasiakirjoista. 

Roolien ja vastuunjaon rinnalla ovat toimintaa ohjaavat asia-
kirjat. Näitä ovat esimerkiksi toimintasääntö ja toimintasuun-
nitelma. On tärkeätä kirjata ylös sovitut roolit ja säännöt, jotta 
saadaan toimintaan sujuvuutta. Toiminnan kehittyessä asiakirjaa 
voi aina päivittää ajantasaiseksi. Jos toimintasääntö kertoo miten 
asiat pitäisi tehdä, toimintasuunnitelma puolestaan kertoo mitä 
pitäisi tehdä. Jokainen vaikuttajaryhmä muodostaa oman mieli-
piteensä siitä mihin haluaa vaikuttaa kautensa aikana, ja nämä 
mielipiteet on hyvä kirjata ylös, jotta kaikki muistavat mitä on 
sovittu ja mitä lähdetään toteuttamaan. 

Määriteltyjen rakenteiden lisäksi toimintaa voi sujuvoittaa hyvillä 
menettelytavoilla eli käytännöillä. Siksi tämän oppaan osiossa 
7 käydään tarkemmin läpi esimerkkejä toimivien käytäntöjen 
luomiseksi maakunnallisessa nuorisovaltuustossa.

“Mennyttä kautta voisi hyvin kuvata toiminnan 
löytämisenä ja meidän pohdintaa siitä mitä 
haluamme tehdä manussa. Tulevaisuuden 

toimivuuden kannalta onkin tärkeää, 
että toiminta löytää suunnan ja selkeän 
toimintasuunnitelman, jota lähdetään 

toteuttamaan” 

Joel Valkeasalo 
Kanta-Hämeen maakunnallisen  

nuorisovaltuuston sihteeri
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Ryhmäytymistä
Maakunnallinen nuorisovaltuusto tuo yhteen nuorisovaltuustoedus-
tajat kaikista maakunnan kunnista. Uudet edustajat ovat saattaneet 
tavata nuorten vaikuttajien tapaamisissa tai esimerkiksi Suomen 
Nuorisovaltuustojen Liiton piiritoiminnassa, mutta edustajisto on 
maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajistoa muodostettaessa 
silti toisilleen pääosin tuntematonta. Siksi on hyödyllistä tehdä 
maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajana oma osuutensa sen 
eteen, että manun ryhmähenki muodostuisi hyväksi ja edustajista 
tuntuisi luontevalta tuoda näkemyksiään esiin, niin kokouksissa 
kuin manun sähköisissä kanavissa jos sellaisia käytetään. Erityinen 
vastuu ryhmähengen ylläpitämisestä on maakunnan yhteyshenki-
löllä ja nuorisovaltuuston puheenjohtajistolla.

Uuden edustajistokauden alussa voi olla mielekästä pitää kokousta 
laajempi yhteinen tapaaminen tai jopa leiri, jossa hahmotellaan 
tulevan kauden toiminta ja kouluttaudutaan siihen, mitä työskente-
lyyn maakunnallisessa nuorisovaltuustossa kuuluu. Pilottimaakun-
nissamme Uusimaa ja Pohjois-Karjala järjestivät edustajilleen pereh-
dytysleirit vuosina 2018 ja 2019, Kanta-Hämeessa pidettiin erillinen 
koulutuspäivä. Leireillä oli vierailemassa myös maakuntavaikuttajia. 
Esimerkiksi alkuvuoden 2019 leireillä vierailivat maakuntahallitusten 
puheenjohtajat, Uudellamaalla Markku Markkula ja Pohjois-Kar-
jalassa Hanna Huttunen. Yhdessä tiiviisti vietetty aika leirillä tai 
koulutuspäivässä tutustutti manun jäseniä toisiinsa ja loi yhteenkuu-
luvuutta. Ryhmäytyminen auttaa myös maakunnallisen nuorisoval-
tuuston edustajia sitoutumaan yhteisiin projekteihin ja tavoitteisiin. 

NÄIN LISÄÄT YHTEISHENKEÄ

Esitelkää itsenne tuntemattomille edustajille�

Järjestäkää myös työpajoja, joissa voitte keskustella ja 
linjata toimintaa, ei pelkkiä kokouksia�

Työpajoissa voitte keksiä aiheita, joihin suurin osa 
manun edustajista haluaa vaikuttaa�

Pitäkää toisenne ajan tasalla meneillä olevista 
hankkeista manussa�
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Kärsivällisyyttä
Ylikunnallinen päätöksenteko ei ole vielä kovin pitkään tottunut 
huomioimaan nuoria vaikuttajia yhteistyötahona tai sellaisena 
ryhmänä, joka voisi itse osallistua aktiivisesti maakunnassa tai 
vaikka sotekuntayhtymässä päätöksentekoon jo valmisteluvai-
heessa. Viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden suopea suhtau-
tuminen on usein välttämätön edellytys nuorten kuulemiskäy-
täntöjen kehittämiselle. Koska maakunnalliset nuorisovaltuustot 
ovat tuore ilmiö ja tulevien aluehallintojakojen todellisuus vielä 
päättämättä, vie aidosti vaikuttavan manun rakentaminen jonkin 
verran aikaa. Siksi aktivoituminen maakunnallisessa nuoriso-
valtuustossa voi vaatia enemmän kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä 
kuin nuorille suunnattu vaikuttamistoiminta keskimäärin. 

Kolikon toinen puoli on nuorten suhtautuminen. Uuden toiminnan 
aloittamisen haasteena on että mitään ei saada valmiina, työ 
saatetaan aloittaa aika tyhjästä. Motivaation ylläpitäminen ja 
oma-aloitteisuus korostuu toiminnan kehittämisvaiheessa. 
Hankkeemme aikana saadun palautteen perusteella osa nuoriso-
valtuutetuista suhtautui kriittisesti pilottihankkeissa siihen, ettei 
toiminnassa ollut “riittävästi oikeaa tekemistä”. Vasta rakenteilla 
olevien maakunnallisten nuorisovaltuustojen toiminta saattoi 
tuntua turhauttavalta nuorista vaikuttajista, kun nuorisoval-
tuustot etsivät paikkaansa maakuntahallinnossa ja koska niiden 
asema oli ajoittain epäselvä, etenkin Sipilän hallituksen alueuu-
distuksen kaaduttua keväällä 2019. 

Ajan kanssa kehittyvät käytännöt sujuvoittavat manujen toimintaa 
ja vähentävät tarvetta neuvotella muotoseikoista. Lisäksi maakun-
nallisen nuorisovaltuuston toimintamuodot voivat olla parhaim-
millaan erittäin monimuotoisia, ja hyvin perustellulla aloitteella 
tai kannanotolla voi tehdä vaikutuksen päättäjiin.

“Itse olen ennen vaikuttamisuraa ollut aika 
suorapuheinen ihminen. Vanhempi kollega 
neuvoi kerran että päätöksenteossa selviää 
voittajana välillä sillä että malttaa lähestyä 

asiaa vähän niin kuin sivusuunnasta, ei 
täräyttämällä suoraan aivan kaikkea mitä 

ajattelee.” 

“Jos jonkin neuvon haluaisin antaa 
maakunnalliseen vaikuttamiseen, on se että 
ei pidä lannistua. Jos aikuisilta tulee noottia, 

että rauhoittukaa, älkää luovuttako. Keksikää 
toinen keino lähestyä asiaa.”

Hanna Huttunen 
Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen  

puheenjohtaja
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Tietoa siitä, mistä tukea löytyy
Koulussa ei paneuduta kovin syvällisesti ylikunnallisen vaikut-
tamisen käytäntöön, vaikka sitä yhteiskuntaopissa sivutaan. 
Näin edes yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten ei voi edellyttää 
hahmottavan luonnostaan, millaisia vaikuttamiselimiä kunnan 
ja valtion väliin sijoittuvat toimielimet kuten maakunnat ovat, 
millainen organisaatiorakenne niillä on ja kuinka niiden asioihin 
voi lähteä vaikuttamaan. 

Kun maakunnallisen nuorisovaltuuston uusi toimikausi alkaa, 
tulisi erityistä huomiota kiinnittää maakunnallisen nuoriso-
valtuuston perehtymiseen. Hankkeemme pilottimaakunnissa 
Uusimaa ja Pohjois-Karjala halusivat kautensa aluksi järjestää 
jopa kaksipäiväiset verkostoleirit, joissa toimintaan ja kauden 
vuosikelloon perehdyttiin. Erilaisia kysymyksiä varten olisi myös 
tärkeä olla olemassa yhteishenkilö maakunnan viranhaltijoissa, 
jolta manun edustajat voivat matalalla kynnyksellä pyytää neuvoa.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston tulisi seurata valmistelussa 
olevia asioita maakunnassa. Maakunnan viestinnästä ja verkko-
sivuilta löytyy tarvittaessa infoa työpajoista ja käsittelyyn tule-
vista kokousten esityslistoista. Tehokkaampaa ovat kuitenkin 
toimivat yhteistyösuhteet maakunnan päättäjiin ja virkahenkilös-
töön. Voidaan sopia esimerkiksi tapaamisista, joissa maakunnal-
lisen nuorisovaltuuston puheenjohtajisto voi käydä maakunnan 
edustajan kanssa läpi keskeisiä tulossa olevia päätösasioita. Näin 
pysytään aidosti mukana maakunnan päätöksenteossa.

MANU-TOIMINTA 
KÄYTÄNNÖSSÄ JA 
NIKSINURKKA
MaNu-hankkeen pilottimaakuntien työskentelystä tarttui 
matkaan kaikenkarvaisia niksejä ja käytäntöjä� Nappaa 
tästä vinkit siihen, kuinka jäsenenä maakunnallisessa 
nuorisovaltuustossa saa toiminnasta eniten irti!
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Perustiedot haltuun
 { Onko maakunnassa maakunnallista nuorisovaltuustoa? Vai 

toimiiko alueesi vaikuttajaryhmä mahdollisesti jollain toisella 
nimellä (esim. foorumi)? 

 { Miten toimintaan pääsee mukaan? Tämän tiedon pitäisi 
löytyä vaikuttajaryhmän kotisivuilta tai vastaavista 
kanavista. Alueellisilla vaikuttajaryhmillä ei ole yhtenäistä 
toimintatapaa, joten käytännöt vaihtelevat.

 { Ota selvää, millaisia maakunnallisen nuorisovaltuuston 
toimivaltuudet ovat. Saako manu esimerkiksi osallistua 
maakuntahallituksen kokouksiin, maakunnan omiin 
työryhmiin tai alueen muiden kuntayhtymien toimintaan? 
Tietoa toimivaltuuksista voit löytää maakunnallisen 
nuorisovaltuuston toimintasäännöstä tai manua hallinnoivan 
tahon (esim. maakuntaliitto) ohjesäännöstä. 

 { Haasta itsesi: Selvitä kaikki oman alueesi ylikunnalliset 
vaikuttamiselimet (kuntayhtymät, verkostot ym.) Selvittää 
voi myös kysymällä maakunnallisen nuorisovaltuuston 
ohjaajalta tai manun tukitehtäviä osana muita töitään 
hoitavalta henkilöltä.

 { Selvitä, mistä manun keskeiset asiakirjat löytyvät.

Toimintaan osallistuminen
 { Toiminta on sitä mitä siitä teet. Osallistu rohkeasti ja esitä 

mielipiteesi. 
 { Vuosittain maakunnallinen nuorisovaltuusto tekee yleensä 

kauden alussa toimintasuunnitelman ja kauden lopussa 
toimintakertomuksen. Osallistu toimintasuunnitelmatyöhön, 
jos haluat olla vaikuttamassa manun toiminnan painotuksiin 
kaudellasi.

 { Jos maakunnallisten nuorisovaltuustojen edustajille 
järjestetään erillistä perehdytyskoulutusta, osallistu 
siihen ehdottomasti! Jos ryhmäytymistä varten on erillistä 
toimintaa (leiri, ruokailu ym.), kannattaa sinnekin osallistua 
tutustuakseen toimintaan. 

 { Selvitä, toimiiko manussa yleiskokouksen ja 
puheenjohtajiston lisäksi työryhmiä tai projekteja, ja millä 
edellytyksillä mahdollisiin työryhmiin valitaan jäseniä.
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Kokouksiin osallistuminen
 { Kunnallisen ja maakunnallisen nuorisovaltuuston 

toiminnassa on paljon samaa. Siihen kuuluvat esimerkiksi 
kokouskutsut, esityslistat ja pöytäkirjat.

 { Välimatkat maakunnissa voivat olla pitkiä. Jos 
kokoukseen ei pääse julkisilla kulkuvälineillä, selvitä 
kimppakyytimahdollisuuksia. Joissakin kunnissa myös 
nuoriso-ohjaajat ovat avustaneet nuorten kyyditsemisessä 
kokoukseen.

 { Kokouskutsusta selviää missä, mitä ja milloin. Ota 
selvää, kuinka kokouskutsut toimitetaan ja anna 
kutsujen lähettäjälle ajantasainen sähköpostiosoitteesi ja 
puhelinnumerosi.

 { Esityslista tulisi toimittaa viikkoa ennen varsinaista 
kokousta. Lue se etukäteen, samoin kuin mahdolliset 
kokousliitteet. Jos et ymmärrä jotain asiakohtaa esityslistalla, 
voit kysyä lisätietoja listan laatijalta.

 { Maksetaanko kokouksista palkkio ja korvataanko 
matkakulut? Mikäli korvauksia maksetaan, toimita 
verokorttisi ja muut vaadittavat asiakirjat ohjeiden mukaan.

 { Jos et pääse kokoukseen, ilmoita siitä muille. Seuraavaksi 
tehtävänäsi on järjestää paikalle varajäsen jos sellainen on. 
Ilmoita varajäsenen osallistumisesta manun käytäntöjen 
mukaan ja välitä varajäsenelle myös kokousasiakirjat. 
Jos paikalle pääseminen on este, tarkista onko sovittu 
sähköisestä osallistumisesta.

 { Kokousta johtaa tavallisesti manun puheenjohtaja tai toinen 
varapuheenjohtajista. Kokouksen puheenjohtaja jakaa 
puheenvuorot ja huolehtii kokousetiketin noudattamisesta.

Vaikuttamistyö manussa
 { Seuraa maakunnan/emo-organisaation viestintää, työryhmiä 

ja käsittelyyn tulevia kokousasioita. Tai kysy kaverilta 
manussa, joka on ottanut asiakseen seuraamisen! Kuten 
kunnassa, helpointa on olla vaikuttamassa valmistelussa 
oleviin asioihin, ei jo päätettyihin. 

 { Maakunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita kannattaa 
lähestyä reippaasti mutta kohteliaasti. Kuntia isommissa 
hallintokokonaisuuksissa ei olla välttämättä totuttu 
tekemään pitkäaikaista yhteistyötä nuorten kanssa. Olemalla 
itse aktiivinen muistutat heitä nuorisovaltuuston toiminnasta 
ja yhteistyömahdollisuuksista.

 { Muista, että maakunnallisen nuorisovaltuuston idea on sama 
kuin kunnallisten nuorisovaltuustojen: päätäätte itse, mihin 
alueellisiin asioihin otatte kantaa. Etenkin jos maakuntaliiton 
tai vastaavan hallintoelimen ohjesääntö ei mainitse 
asiasta, ei manua voi kieltää kommentoimasta esimerkiksi 
liikennettä tai maankäyttöä koskevia päätösasioita.

 { Kertokaa tekemisistänne manussa  myös ulkomaailmalle, 
niin somessa kuin esimerkiksi mediayhteistyöllä. Monessa 
paikallismediassa on kiinnostava uutiskulma jo se, että 
nuoret osallistuvat päätöksentekoon aluehallinnossa, joten 
mediatiedotekin saattaa johtaa uutiseen oikein kohdistettuna.

 { Vaikuttamiseen liittyviin kysymyksiin saa tukea esimerkiksi 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitosta tai sen paikallisesta 
piirijärjestöstä!
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Muiden alueen nuorten 
huomiointi maakunnallisessa 
nuorisovaltuustossa

 { Pidä yhteyttä oman kuntasi nuorisovaltuustoon ja kerro siellä 
manussa käsitellyistä asioista!

 { Kun suunnittelette projekteja, pohtikaa tuetaanko myös 
muiden kuin manuihin kuuluvien nuorten mahdollisuutta 
osallistua esimerkiksi työryhmiin? 

 { Kutsukaa muita nuoria manun kokouksiin, jos ne ovat 
avoimia kaikille.

 { Kertokaa manu-toiminnasta kouluissa, seurakunnissa, 
muissa yhdistyksissä ja nuorten tilaisuuksissa.

 { Toiminnalle on hyödyllistä saada tietoon alueen nuorten 
mielipiteitä vaikka siitä, mitkä ovat heistä maakunnassa 
tärkeitä kehityskohteita. Ideoita voi kerätä vaikkapa erilaisin 
kyselyin! EKSTRA päättäjille ja 

viranhaltijoille: mitä manu 
tarvitsee?
Maakunnallisella nuorisovaltuustolla on 
mahdollisuus olla laaja-alaisesti kantaaottava 
ryhmä, jolta monet toimielimet voivat tiedustella 

nuorten mielipiteitä� 
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Maakunnallisen nuorisovaltuuston mielekäs ja 
tehokas toiminta vaatii ainakin seuraavaa:

 { Yhteyshenkilön emo-organisaation hallintoon, jonka 
kanssa on sovittu vastuunjaosta ja käytettävissä olevista 
resursseista.

 { Tukea kokousasioiden valmisteluihin niin, että ne täyttävät 
hyvän hallinnon vaatimukset.

 { Saavutettavat ja esteettömät kokoustilat. 
 { Kokousten matkakulukorvaukset ja välipalaa kokouksiin!
 { Käytännöt sisäisestä viestinnästä: kuinka, kenelle ja missä 

kanavassa ilmoitetaan tapaamisista tai käydään keskustelua. 
Sisältää myös tiedonkulun varmistamisen nuorisovaltuuston 
ja emo-organisaation välillä. Esimerkiksi emo-organisaation 
päätöksenteossa voisi olla vakiopykälä jossa tuodaan tiedoksi 
nuorisovaltuuston toimintaa, tai päättäjät voisivat käydä 
nuorisovaltuuston kokouksissa.

 { Kausikohtaisen oman budjetin, jolla toiminnasta koituneet 
kustannukset katetaan.

 { Perehdytystä toimintaansa ja tarvittaessa 
koulutusta esimerkiksi valmisteilla olevista asioista 
emo-organisaatiossa, johon se voi lausua.

MUISTIINPANOJA



Nuva ry.
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto 

Manu-aali on opas maakunnallisiin 
nuorisovaltuustoihin ja puheenvuoro sen puolesta, 

miksi nuorten ylikunnallisten vaikuttajaryhmien 
edistäminen tulee olemaan ajankohtaista 

2020-luvun Suomessa�

Oppaan sisältö perustuu Suomen 
Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n vuosina  

2017-2020 käynnissä olleen Maakunnallisten 
nuorisovaltuustojen perustamis- ja 

kehittämishankkeen kokemuksiin ja oppeihin� 

Lue ja tutustu!
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