
Nuorten Akatemian & HAUSin 
yhteistyökoulutusten sarja

Ääni nuorelle, nuorten 
osallisuuden 
koulutuskokonaisuus 



Kuuluuko työhösi nuorten kuuleminen ja osallistaminen? 

Tuntuuko, että asiaan liittyvää osaamista olisi syytä kehittää?

Nuoret osaavat ja haluavat vaikuttaa itseään koskevissa asioissa. 

Heillä on myös oikeus tulla kuulluksi. Avainasemassa on oikeiden 

menetelmien ja yhteistyön paikkojen hyödyntäminen. 

Nuorten vaikuttamisen mahdollistaminen on lainvalmistelussa 

myös lakisääteinen velvollisuus, mutta kuulemisprosessit voivat 

olla usein resursseja ja aikaa vieviä. Nuorten aito ja 

systemaattinen kuuleminen saattaa olla vielä vähäistä.

Koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on lisätä osallistujien 

osaamista nuorten kuulemiseen liittyvistä kysymyksistä, 

erilaisista toimintatavoista ja menetelmistä. Tavoitteena on, että 

pistemäisyyden sijaan nuorten kuulemisesta tulisi systemaattinen 

osa organisaatioiden toimintaa.

Nuorten osallisuuden 
koulutuskokonaisuusKoulutus 1: Laadukas 

nuorten kuuleminen

3.5.2023 klo  14.30-16.00

Koulutus 2: Toteuttajana 
nuorten kuulemisessa 

23.5.2023 klo 9.30-15.30

Koulutus 3: 
Yhteiskehittäminen 

nuorten kanssa 9.6.2023 
klo 9.30-15.30 ja toinen 
osio 16.6.2023 klo 9-12



Koulutus 1 – Laadukas nuorten kuuleminen

Kuvaus: Koulutuksessa esitellään, mitä laadukas ja onnistunut nuorten kuuleminen vaatii. Käydään läpi konkreettiset tavat tavoittaa nuoria ja mitä yhteistyön 

mahdollisuuksia tavoittamisessa on. Koulutuksessa esitellään myös käytännön case-esimerkkejä, kuinka nuoria on kuultu eri ministeriöissä eri aiheista, 

erilaisin menetelmin.

Ajankohta: 3.5.2023 klo  14.30-16.0

Onnistunut nuorten kuuleminen

• Mitä on huomioitava kuulemisprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa

• Konkreettiset menetelmät, joilla nuoria voidaan kuulla tehokkaasti ja heitä kiinnostavasti

• Konkreettiset tavat ja yhteistyön paikat tavoittaa nuoret 

• Keihin olla yhteydessä, kun nuoria halutaan kuulla ja millaista yhteistyötä vaaditaan

• Case-esimerkit:

• YM, Ilmastolain ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman nuorten kuuleminen 

• Pelillisyys-case: VM, nuorten kuuleminen OECD:n nuorisosuositusten toimeenpanon tukena

• OKM, nuorten kuuleminen valtion nuorisopoliittisen ohjelman valmistelutyössä

Koulutuksen tavoite: Osallistuja osaa johtaa nuorten kuulemista ja hankkia laadukasta nuorten kuulemista. Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee 

onnistuneen nuorten kuulemisen elementit, konkreettiset tavat tavoittaa nuoria ja millaisia kumppaneita käyttää. Osallistuja hallitsee koulutuksen 

jälkeen laadukkaan kuulemisprosessin organisoinnin. 

Toteutus: Etä- tai lähitoteutus. 



Koulutus 2 – Toteuttajana nuorten kuulemisessa

Kuvaus: Koulutus tarjoaa valmiudet nuorten kuulemisen ja osallistamisen toteuttamiseen itsenäisesti. Koulutuksessa esitellään tarkemmin 

nuorten kuulemisen menetelmä(t), ja kuinka sitä voidaan soveltaa omassa työssä. Koulutuksessa esitellään konkreettiset keinot miten 

kuulemisprosessissa rajataan aihe nuorille sopivaksi ja kuinka nuorille viestitään selkokielisesti kuultavissa olevista asioista. 

Ajankohta: 23.5.2023 klo 9.30-15.30

Valitun nuorten osallistamisen ja kuulemisen menetelmän tarkempi läpikäyminen

• Jargon-vapaa kuulemiskieli: Selkokielisyys ja viestintä kuulemisessa

• Koulutetaan periaatteet, joilla haastavista sisällöistä luodaan ikätasoisesti nuorille helppoja ja kiinnostavia

• Case-työskentely

• Valitaan case, jota pienryhmissä lähdetään demoamaan: Miten nuorten mukaan ottaminen käytännössä toteutettaisiin

• Pelillisyys kuulemisessa: Case-esimerkki ja miten hyödyntäisit omassa työssäsi

Toteutus: Etä- tai lähitoteutus. Työpajamainen työskentely. Ennen koulutusta suositellaan käymään Koulutus 1 – Laadukas nuorten kuuleminen 

(linkki koulutus 1:een)

Koulutuksen tavoite: Koulutuksessa osallistuja oppii menetelmän, jota voi soveltaa omassa käytännön työssään ja kykenee itse toteuttamaan 

kuulemisen opittuja menetelmiä hyödyntäen.



Koulutus 3 – Yhteiskehittäminen nuorten kanssa

Kuvaus: Koulutuksessa pureudutaan nuorilähtöisyyteen ja nuorten kanssa yhteiskehittämiseen. Nuoret nähdään aktiivisina toimijoina ja muutoksen 
moottorina. Koulutuksen ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi menetelmä(t) ja laaditaan kokeilusuunnitelma nuorten kanssa yhteiskehittämiseen. 
Tapaamisten välissä osallistujat toteuttavat itsenäisesti yhteiskehittämiskokeilun nuorten kanssa. Toisessa vaiheessa puretaan kokeilun opit ja laaditaan 
askeleet jatkoa varten. 

Ajankohta: 9.6.2023 klo 9.30-15.30 ja toinen osio 16.6.2023 klo 9-12

Nuorilähtöisyys ja yhteiskehittäminen

• Syvemmät osallisuuden tasot ja nuorilähtöisyys

• Nuori kehittäjänä

• Yhteiskehittämisen menetelmä

• Nuoret kehityksen lähtökohtana ja yhteiskehittäminen nuorten kanssa

• Kokeilun suunnittelu

• Tunnistetaan kohderyhmän nuoret ja case, jonka parissa yhteisesti työskennellään em. nuorten kanssa

• Kokeilun purku; opit, johtopäätökset ja seuraavat askeleet

Toteutus: Etä- tai lähitoteutus. Työpajamainen työskentely 6 + 3h. Kokeilun aikana on saatavilla tukea. Ennen koulutusta suositellaan käymään vähintään 
Koulutus 1 – Laadukas nuorten kuuleminen 

Koulutuksen tavoite: Koulutus auttaa ajattelutavan muuttamisessa nuorilähtöiseksi ja antaa käytännön valmiudet työskennellä nuorten kanssa 
tasavertaisesti yhteiskehittäen.



Referenssit

• STM, riitautuneiden eroperheiden nuorten kokemukset

• OM, nuorten mielipiteet äänioikeusikärajasta sekä kansalaisaloitteesta

• SM, nuorten käsitykset radikaalista ekstremismistä

• OKM, nuorten käsitykset tasa-arvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta: https://nuoretjaosallisuus.fi/yhdenvertainen-

koulu-kuulemistyopajat/

• YM, Ilmastolain kuuleminen ja Ilmastolain toimenpideohjelman (KAISU) kuuleminen https://ym.fi/-/nuorten-

osallistaminen-ilmastoa-koskeviin-paatoksiin-vaatii-kuulemistapojen-tuuletusta

• VM, nuorten käsitykset yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, luottamuksesta ja sukupolvien välisestä yhteistyöstä 

https://vm.fi/-/nuoret-uskovat-etta-yhteiskunnalliset-haasteet-voidaan-ratkoa-demokraattisin-menetelmin

• MMM, nuorten kuuleminen kouluruokaohjelman kehittämistyössä

• OKM, nuorten kuuleminen seuraavan VANUPOn valmistelutyössä https://nuoretjaosallisuus.fi/nuorten-kuuleminen-

valtioneuvoston-nuorisopoliittisen-ohjelman-valmistelutyossa/
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