
Osallisuuden osaamiskeskuksen työpajat
nuorille

Osallisuuden Osaamiskeskus on yksi kuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamis-
keskuksesta. Tavoitteenamme on kehittää nuorten osallisuutta vahvistamalla nuorten taitoja ja mahdollisuuksia
vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä. Yksi keino tähän ovat 13-20 vuotiaille suunnatut työpajat, joissa
pohditaan nuorten kanssa yhdessä, mihin yhteiskunnallisiin ja alueellisiin asioihin nuoret haluavat vaikuttaa
sekä ideoimalla ongelmiin ratkaisuehdotuksia.

Tutustu osaamiskeskuksen toimintaan täällä.

Työpaja tai työpajat sovitaan yhdessä tilaajan kanssa. Työpajojen kesto voi olla yhdestä tunnista useampaan
tuntiin ja tapaamiskertaan. Työpajat ovat tilaajalle maksuttomia. Me huolehdimme myös mahdollisista matka-
ja majoituskuluistamme itse. Tilaajan vastuulla on hankkia tila, sekä työpajan markkinointi. Työpajat on
tarkoitettu noin 13-20-vuotiaille nuorille. Tällä hetkellä meillä on valmius pitää työpajoja suomeksi, sekä
englanniksi.

Erilaisia työpajamuotoja

Nuorten 
vaikuttamistyöpaja

Mitä vaikuttaminen on?
Osallistujien kokemuksia
vaikuttamisesta
Työpajan jälkeen osallistujat
tietävät enemmän
vaikuttamisesta ja omista
vaikutusmahdollisuuksistaan

Työpajan tavoitteena on
parantaa nuorten
vaikuttamistaitoja. Työpajassa
voidaan käsitellä tiettyä
vaikuttamisen tapaa (esimerkiksi
vaalit ja äänestäminen,
sosiaalinen media tai
kuntapolitiikka) tai vaikuttamista
yleisesti.

Esimerkki työpajan
toteutuksesta:

Nuorten ja päättäjien
yhteistyön parantaminen

ideointityöpaja nuorille

nuorten ja päättäjien
kohtaaminen ja tutustuminen,
keskustelu ideointityöpajan
pohjalta
Lopputuotoksena nuorten
ideoimia ideoita, joita
päättäjät tahoillaan voivat
edistää

Työpajan tavoitteena on
tutustuttaa nuoret ja päättäjät
toisiinsa. Työpajassa pyritään
etsimään aiheita, joita nuoret
haluaisivat kehittää ja tuodaan
ne päättäjoen tietoon. Tämä
työpaja sopii parhaiten
toteutettavaksi useammassa
osassa

Esimerkki työpajan
toteutuksesta:
1. tapaaminen

2. tapaaminen

Nuorten 
ideointityöpaja

Ideointi-kiihdyttämö, jossa
ideoidaan vapaasti alkuun
ja ideoita karsitaan, kunnes
jäljellä ovat parhaat ideat
Nuorten kuuleminen tietystä
aiheesta, esimerkiksi koulun
kehittäminen tai vaikka
nuorten mielipiteiden
saaminen
asemakaavaehdotukseen
Lopputuotoksena
toteuttamiskelpoiset ja hiotut
ideat tilaajan käyttöön

Työpajan tavoitteena on saada
nuorilta ideoita tilaajan
käyttöön. Työpaja suunnitellaan
rakentumaan teeman tai
teemojen ympärille, joista
nuorten ideoita ja mielipiteitä
halutaan kuulla.

Esimerkki työpajan
toteutuksesta:

http://www.nuoretjaosallisuus.fi/


Esimerkkejä toteutetuista työpajoista

Ideointityöpaja kunnan kehittämisen tukena
Osana Joroisten nuorten osallisuuden prosessia pidimme työpajan, jossa kuultiin nuoria ja nuorten
ajatuksia Joroisten kehittämisestä. Mukaan osallistui oppilaita ja opiskelijoita peruskoulusta ja Joroisten
lukiosta. Osallistujien kanssa käytiin läpi se, miksi on tärkeää kuulla nuoria ja nuorten ideoita. Sen jälkeen
nuoret saivat ensin ideoida vapaasti ryhmissä asioita, joihin he toivoisivat muutosta ja kehitystä Joroisissa.
Ideoita jalostettiin ja hahmoteltiin eri teemojen ympärille. Teemoista nousi muun muassa
harrastusmahdollisuuksien kehittäminen, kouluruokailun ja välituntien kehittäminen sekä ideoita lukion
kehittämiseen. 
Näitä ideoita hyödynnettiin prosessin seuraavassa vaiheessa, jossa oli nuorten lisäksi kunnan päättäjiä ja
viranhaltijoita. 

Naantalin prosessi

Ensimmäisen työpajan aiheena oli nuorten ideatyöpaja, jonka avulla kerättiin nuorten ideoita
Naantalin kehittämiseksi. 
Toisessa työpajassa kerättyjä ideoita pohdittiin yhdessä valtuutettujen kanssa ja valtuutetut saivat
ideoita siitä, miten Naantalia tulisi kehittää nuorten näkökulmasta. Samalla valtuutetut myös
tutustuivat nuoriin ja näin madallettiin kynnystä olla yhteydessä puolin ja toisin. 
Kolmannen työpajan aiheena oli nuorten omien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Nuorten
kanssa käytiin läpi erilaisia tapoja vaikuttaa ja pohdittiin sitä, mihin ja miten he haluavat itse
vaikuttaa. 
Neljännen työpajan teemana oli valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaminen. Nuorten kanssa
käytiin läpi erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa Suomessa tai kansainvälisesti ja luoda kontakteja
muiden maiden nuorten kanssa. Työpajassa kuultiin myös puheenvuoro Eurooppanuorten edustajalta,
jolla oli jo omaa kokemusta kansainvälisestä vaikuttamisesta. 

Naantalissa järjestettiin yhteistyössä Naantalin kirjaston Nuoret äänessä!- hankkeen kanssa neljä
työpajaa. 

Työpajaprosessin eteneminen
> Tarve tai toive työpajasta
> Yhteydenotto 
> Työpajan käytännön järjestelyistä sopiminen
(aika, paikka, kohderyhmä ja työpajan teema)
> Osallisuuden Osaamiskeskuksen suunnitelma
työpajan rakenteesta ja sisällöistä
> Tarvittaessa muutosten teko tilaajan toiveiden
pohjalta
> Työpaja/työpajat
> Mahdolliset jälkityöt, esimerkiksi päättäjille
toimitettava raportti 
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Ota yhteyttä

Nuoret ja osallisuus
1000 ratkaisua

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry

Lisätietoja

Työpajoja on mahdollista toteuttaa myös esiteltyjen kokonaisuuksien ulkopuolelta.
Räätälöimme mielellämme juuri teidän tarpeisiin ja toiveisiin sopivan työpajakokonaisuuden!

https://nuoretjaosallisuus.fi/
https://nuoretjaosallisuus.fi/1000-ratkaisua/?jarjestys=latest
http://www.nuva.fi/

