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1. Johdanto 
 
Euroopan komissio on julistanut vuoden 2022 virallisesti Euroopan nuorisovuodeksi. 
Kaikki tämä kuvastaa useita asioita samanaikaisesti: COVID-19-pandemian 
aiheuttamia sosiaalisia ja taloudellisia jännitteitä, nuorten kasvavaa sosiaalista ja 
poliittista vieraantumista ja jopa väestönkehityksen vähenemistä. Nyt on selvää, että 
Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden saavuttama demokraattinen edistys on pitkällä 
aikavälillä kestävää vain, jos nuorten yhteiskunnallista osallistumista vahvistetaan ja 
heidän osallistumistaan julkisiin ja tarvittaessa poliittisiin päätöksiin ja prosesseihin 
syvennetään. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että yhteiskunnallisen rinnakkaiselon ja 
demokraattisiin periaatteisiin perustuvan julkisen päätöksenteon perusta turvataan 
tuleville sukupolville ja siten taataan eurooppalaisen elämäntavan säilyminen. 
Tällä asiakirjalla on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin selittää yksityiskohtaisesti tärkeimmät 
syyt eurooppalaisten nuorten vieraantumiseen ja heidän epäluottamukseensa 
poliittisia instituutioita kohtaan, jotta poliittiset päättäjät ja nuorisopoliittiset järjestöt 
ymmärtäisivät paremmin nuorten osallistumiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä. 
Toisena tavoitteena on esitellä hyviä käytäntöjä ja suosituksia, jotka tarjoavat selkeää 
tukea nuorisopolitiikan päättäjille päätösten suunnittelussa ja täytäntöönpanossa tai 
sosiaalisten kumppanuuksien kehittämisessä. 
On myös korostettava, että COHERENT-hankekumppanuuden (A Circle Of youth for 
tHe EuRope wE want) laatiman asiakirjan tulokset perustuvat paitsi poliittisten 
asiakirjojen ja EU:n tilastojen analyysiin, myös sen oman kyselylomaketutkimuksen 
tuloksiin. Konsortio piti tärkeänä sisällyttää asiakirjaan nuorisopolitiikan alalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen mielipiteitä ja pohdintoja. Näin ollen tämän asiakirjan sisältö 
heijastelee 25 vastanneen nuorisojärjestön näkemyksiä kymmenestä EU:n 
jäsenvaltiosta, mikä vahvistaa merkittävästi politiikan työkalupakin tutkimus- ja 
neuvontapotentiaalin relevanssia. 
 
Tämän lisäarvon ansiosta COHERENT-konsortio suosittelee tässä asiakirjassa 
esitettyjen havaintojen ja suositusten käyttöä ja huomioon ottamista, sillä toivomme, 
että ne edistävät nuorisopolitiikan rakentavaa vahvistamista. 
 

--- 
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2. Euroopan nuorisomaailma   
 
Yleisesti ottaen on korostettava, että Euroopan yhdentymisen tulevaisuus riippuu 
pitkälti nuorten sukupolvien asenteista: ratkaisevimmin siitä, miten he suhtautuvat 
demokraattisiin arvoihin, ovatko he halukkaita omaksumaan eurooppalaisen 
identiteetin ja osallistuvatko he aktiivisesti poliittiseen prosessiin. Tämän vuoksi nuoret 
kansalaiset on otettava aktiivisesti mukaan Eurooppa-asioihin ja yhteiskunnalliseen 
vuoropuheluun, jotta he eivät vieraannu kansalaisosallistumisesta ja 
yhteiskunnallisesta/poliittisesta sitoutumisesta Euroopan politiikan kaikilla tasoilla 
(kunnista EU:n toimielimiin). 
Tältä osin EU:n strategisiin tavoitteisiin voidaan lukea nuorten kansalaisten 
demokraattisten asenteiden vahvistaminen kussakin jäsenvaltiossa ja heidän sosiaali- 
ja koulutuspalvelujensa saatavuuden parantaminen sekä koulutusmahdollisuuksien ja 
työllisyysnäkymien parantaminen. EU:n käynnistämässä Erasmus+-ohjelmassa 
keskitytäänkin "parantamaan nuorten taitotasoa, tukemaan heidän osallistumistaan 
demokraattiseen elämään ja työmarkkinoille sekä edistämään aktiivista 
kansalaisuutta, kulttuurienvälistä vuoropuhelua, sosiaalista osallisuutta ja 
solidaarisuutta". Lisäksi Erasmus+-ohjelman puitteissa joulukuussa 2016 perustettu 
Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaa nuorille kansalaisille ainutlaatuisen 
mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistyön ja työnteon kaltaiseen toimintaan omassa 
maassaan ja sen ulkopuolella. Myös Euroscolan ja eurooppalaisen 
nuorisotapahtuman kaltaiset ohjelmat kannustavat opiskelijoita ilmaisemaan 
ajatuksiaan ja käymään keskinäistä vuoropuhelua ammattilaisten ja päättäjien kanssa. 
Vastaavien aloitteiden motivointi on siis strateginen kulmakivi EU:n nuorisopolitiikan 
monimuotoisuudelle, jossa yhdistetään kulttuuri- ja koulutustoimintaa nuorten 
eurooppalaisten taloudellisen ja poliittisen voimaannuttamisen edistämiseksi. 
Myönteisenä palautteena voidaan todeta, että viimeaikaiset tutkimustulokset 
osoittavat, että monet nuoret ovat jo nyt kiinnostuneita ja sitoutuneita EU:n toimintaan 
sekä poliittisesti että kansalaistoiminnassa. Monissa tutkimusasiakirjoissa 
korostetaan, että nuoret sukupolvet osallistuvat aktiivisesti poliittiseen ja 
yhteiskunnalliseen elämään, ovat halukkaita pysymään ajan tasalla ajankohtaisista 
asioista ja valmiita käyttämään aikaa vapaaehtoistyöhön (EP 2021). Lisäksi he ovat 
kaikista sukupolvista koulutetuimpia ja digitaalisesti valveutuneimpia, ja he ovat 
kaikkein motivoituneimpia puuttumaan vakaviin globaaleihin kysymyksiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, joten heillä on potentiaalia vaikuttaa järjestelmään merkittävästi. 
Negatiivisena seikkana samoissa tutkimusasiakirjoissa todetaan kuitenkin, että 
merkittävä osa eurooppalaisista nuorista on edelleen vieraantunut politiikasta tai 
haluton osallistumaan poliittiseen tai yhteiskunnalliseen toimintaan kiinnostuksen, 
ajan, tietoisuuden tai tarkoituksenmukaisuuden puutteen vuoksi. Kuten Euroopan 
parlamentin vuonna 2021 tekemässä nuorisotutkimuksessa todetaan, tällainen 
nuorten vakava sitoutumattomuus on todettu kaikkialla EU:ssa merkittäväksi 
haasteeksi joillekin demokratioille (EP, 2021). 
Kun otetaan huomioon, että nuorison sitouttaminen, yhteyksien luominen ja 
voimaannuttaminen ovat Eurooppa-neuvoston vuonna 2018 hyväksymän EU:n 
nuorisostrategian (2019-2027) kolme kulmakiveä, on välttämätöntä tarttua tähän 
haasteeseen ja edistää sosiaalista ja poliittista osallistumista sekä lisätä samalla 
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nuorempien kansalaisten Eurooppa-tietoisuutta EU:ssa (Sipos, 2020). Ipsosin analyysi 
Z-sukupolven elämästä ja mahdollisuuksista kuitenkin osoittaa, että nuoremmat 
sukupolvet eivät välttämättä ole poliittisesti vähemmän aktiivisia kuin aiemmat 
sukupolvet, mutta niillä on hieman erilaiset sosiaaliset arvot ja huolenaiheet kuin 
vanhemmilla (IPSOS, 2018). Näin ollen on olennaisen tärkeää ymmärtää paremmin 
eurooppalaisten nuorten kiinnostuksen kohteita ja asenteita, kun on kyse politiikasta 
ja yhteiskunnallisesta sitoutumisesta, sekä mahdollisia esteitä, jotka haittaavat 
erilaisten nuorten osallistumista. Tällainen syvällinen ymmärrys on ratkaisevan 
tärkeää, kun muokataan ja tehostetaan poliittisten ja kansalaisyhteiskunnan 
instituutioiden päätöksentekoa, jonka tavoitteena on edistää nuorten aktiivisempaa 
osallistumista Euroopan demokratiaan ja yhteiskuntaan. 

2.1. Tilastot 
 
Varmistaakseen paremman ymmärryksen nuorten sitoutumiseen ja yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen liittyvistä haasteista Euroopan parlamentti teetti vuonna 2021 uuden 
Flash Eurobarometri -tutkimuksen kerätäkseen tietoa nuorten asenteista ja 
käyttäytymisestä poliittista sitoutumista ja EU:ta kohtaan (tarkemmin sanottuna heidän 
yleisestä kiinnostuksestaan politiikkaa kohtaan, demokraattisista arvoista, 
sitoutumisen motiiveista ja tietoisuudesta). 
Euroopan parlamentti julkaisi tutkimuksen tulokset syyskuussa 2021, ja niiden 
perusteella saamme hyvin ajantasaisen ja tarkan kuvan nuorempien sukupolvien 
yhteiskunnallisesta osallistumisesta suhteessa mainittuihin aiheisiin.  Kaiken tämän 
vuoksi tilanteen tehokkaamman tutkimisen kannalta voidaan pitää erittäin 
suositeltavana tämän poliittisen työkalupakin puitteissa tehtyä tutkimusaineiston 
tarkastelua, joka voi suoraan auttaa meitä tunnistamaan tärkeimmät ongelmat ja 
potentiaalit. 
Euroopan parlamentin Flash-tutkimuksen tutkimustulosten perusteella voidaan nostaa 
esiin seuraavat seikat nuorten asenteita koskevina tärkeimpinä päätelminä (EP, 2021):  
 

● Nuoremmat sukupolvet puhuvat yleensä paljon politiikasta, mutta heillä on vain 
vähän tietoa EU:n toiminnasta. 
 

● Heidän mielestään tärkeimpiä aiheita ovat köyhyys/sosiaalinen eriarvoisuus ja 
ilmastonmuutos, joita he pitävät ratkaisevina tulevaisuutensa kannalta. 
 

● Heidän poliittista osallistumistaan voidaan pitää melko heikkona. Vain 46 
prosenttia vastaajista on äänestänyt viimeisissä paikallis-, kansallisissa tai 
eurovaaleissa. 
 

● Heidät voidaan tavoittaa pääasiassa sosiaalisen median kautta, mutta myös 
kansallisilla tiedotusvälineillä on merkittävä vaikutus EU:ta ja poliittisia 
kysymyksiä arvioitaessa. 
 

● Kaiken kaikkiaan 62 prosenttia vastaajista kannattaa yleisesti EU:ta. Toisaalta 
kuitenkin 45 prosenttia katsoo, että heidän tulkintansa EU:sta on pysynyt 
vakaana viime vuosina, kun taas 31 prosentin mielestä se on huonontunut. 
Näin ollen voidaan päätellä, että lähes kolmannes vastaajista suhtautuu 
EU:hun aiempiin vuosiin verrattuna kriittisemmin. 
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Kyselytutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset voidaan selittää ja havainnollistaa 
yksityiskohtaisesti seuraavien kohtien ja kuvioiden avulla aihepiireittäin: 

Politiikan merkitys ja ensisijainen kysymys 
 

● Noin yhdeksän kymmenestä vastaajasta (85 %) puhuu politiikasta tavatessaan 
ystäviä tai sukulaisia (25 % tekee niin "usein" ja 61 % "satunnaisesti"). 
 

● Enemmistö (55 %) vastaajista katsoo, että he eivät ymmärrä EU:sta juuri 
mitään, kun taas 42 % sanoo ymmärtävänsä EU:sta paljon tai melko paljon. 

1. Figure: Knowledge about politics and the EU 

 
Lähde: EP 2021 

 
● Useimmat vastaajat ovat sitä mieltä, että heillä ei ole paljon tai ei lainkaan 

sananvaltaa tärkeisiin päätöksiin, lakeihin ja politiikkoihin, jotka 
vaikuttavat heidän elämäänsä. Tämä tunne on sitä suurempi, mitä 
kauempana hallinnosta on kyse. (53 prosenttia vastaajista kokee, ettei heillä ole 
juurikaan tai lainkaan sananvaltaa päätöksiin, lakeihin ja toimintalinjoihin, jotka 
vaikuttavat heidän paikalliseen alueeseensa, ja 70 prosenttia vastaajista on sitä 
mieltä, että EU:ta koskevat asiat vaikuttavat EU:hun). 
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2. Kuva: Vaikutusmahdollisuuksien tulkinta päätöksenteossa

 
Lähde: EP 2021 

 
● Poliittiset kysymykset, jotka vastaajat haluaisivat asettaa etusijalle, ovat 

köyhyyden ja sosiaalisen eriarvoisuuden torjunta (43 %), ilmastonmuutoksen 
torjunta ja ympäristönsuojelu (39 %) sekä työttömyyden tai työpaikkojen 
puutteen torjunta. 

3. Kuva: Eurooppalaisen nuorison tärkeimmät painopisteet  

Lähde: EP 2021 
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Poliittinen ja yhteiskunnallinen sitoutuminen 
● 87 prosenttia vastaajista on osallistunut vähintään yhteen poliittiseen tai 

yhteiskunnalliseen toimintaan. 46 prosenttia on osallistunut viimeisimpiin 
paikallis-, kansallisiin tai Euroopan parlamentin vaaleihin, ja 42 prosenttia on 
laatinut tai allekirjoittanut vetoomuksen. Noin 25 prosenttia on osallistunut 
muihin, suorempiin toimintamuotoihin, kuten boikotoimiseen tai tiettyjen 
tuotteiden ostamiseen poliittisista, eettisistä tai ympäristöön liittyvistä syistä (25 
prosenttia) ja osallistumiseen katumielenosoituksiin tai mielenosoituksiin (24 
prosenttia). Samansuuruinen osuus on osallistunut myös verkkotoimintaan, 
kuten mielipiteiden julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa poliittisesta tai 
yhteiskunnallisesta kysymyksestä (26 %). 

4. Kuva: Euroopan nuorten poliittinen ja yhteiskunnallinen osallistuminen 

 
Lähde: EP 2021 

 
● Tehokkaimpana keinona saada äänensä kuuluviin piti 41 prosenttia 

vastaajista äänestämistä, seuraavaksi eniten mielenosoituksiin ja 
mielenosoituksiin osallistumista (33 prosenttia) ja vetoomuksen laatimista tai 
allekirjoittamista (30 prosenttia). 

● Osallistujilta, jotka eivät koskaan äänestäneet, kysyttiin, mikä, jos jokin, oli 
estänyt heitä äänestämästä. Useimmat mainitsivat ainakin yhden esteen 
vaaliosallistumiselle: kiinnostuksen puute (15 %), uskomus, että päättäjät 
"eivät kuuntele kaltaisiani ihmisiä" (13 %) ja ymmärryksen puute 
käsiteltävistä asioista (11 %). 
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Tietoa poliittisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä 
 

● Nuorten tärkeimmät tietolähteet poliittisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä 
ovat sosiaalinen media ja uutissivustot, jotka mainitsee 41 prosenttia nuorista. 
 

● Erityiset sosiaalisen median kanavat, joihin vastaajat luottavat, ovat Facebook 
(54 %) ja Instagram (48 %), jonka jälkeen tulevat YouTube (35 %) ja Twitter 
(29 %). 

 
● Luotetuimmat tietolähteet Euroopan asioista ovat kuitenkin kansalliset 

tiedotusvälineet (25 %), ystävät, perhe tai kollegat (23 %), EU:n johtajat (23 %) 
ja kansalliset hallitukset (21 %). 

 

Asenteet EU:ta kohtaan 
 

● 62 prosenttia vastaajista kannattaa yleisesti EU:ta. Tähän osuuteen sisältyy 
kuitenkin myös 34 prosenttia, jotka ovat tyytymättömiä EU:n toimintaan. Lisäksi 
21 prosenttia vastaajista suhtautuu EU:hun melko epäilevästi, mutta voisi 
muuttaa mielipiteensä, jos radikaaleja uudistuksia tehtäisiin, ja viisi prosenttia 
vastustaa EU:ta yleisesti. 
 

● 45 prosenttia vastaajista katsoo, että heidän tulkintansa EU:sta on pysynyt 
vakaana viimeisen vuoden aikana, kun taas 31 prosentin mielestä se on 
huonontunut ja 17 prosentin mielestä se on parantunut. 
 
 

5. Kuva: EU:n muuttuva tulkinta

 
Lähde: EP 2021 
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2.2. Kyselylomakkeet 
 
Kuten johdantoluvussa mainittiin, COHERENT-hankekumppanuus asetti etusijalle 
sen, että nuorten sukupolvien sosiaalista aktiivisuutta arvioidaan tilastojen lisäksi myös 
kansalaisjärjestöiltä verkkohaastattelujen kautta saadun suoran palautteen muodossa. 
Kaikki tämä mahdollisti yksityiskohtaisempien ja perusteellisempien tietojen 
hankkimisen, joten tutkimuksen tilannearvioinnissa voitiin tehdä myös tarkempia 
johtopäätöksiä. 
Tässä luvussa keskitytään yhteenvetoon 25:n vastanneen nuorisoalan 
kansalaisjärjestön vastauksista ja pohdinnoista kyselylomakkeen temaattisten 
ryhmittelyjen mukaisesti, jotka kattavat monia kysymyksiä sosiaalisesta elämästä 
julkiseen koulutukseen ja motivaatioon. 
 

1. Nuorten aktiivisen osallistumisen merkitys yhteiskuntaelämässä: 
 

● Nuoret elävät yhteiskunnissa, ja heillä pitäisi olla sananvaltaa siihen, mitä 
heidän ympärillään tapahtuu. Lisäksi heidän tulisi osallistua demokraattisten 
arvojen vahvistamiseen sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta.  

● He ovat merkittävimpiä sosiaalisen kehityksen ja demokraattisten uudistusten 
edistäjiä. 

● Rakentaminen on aina aloitettava alhaalta, joten on tärkeää, että nuoret ottavat 
aktiivisen roolin paikallisyhteisöissä. Valitettavasti aktiivisen osallistumisen 
puute vaikuttaa hyvin paljon paikallisyhteisöjen vahingoittumiseen ja 
hajoamiseen. Siksi on tärkeää kannustaa nuoria osallistumaan aktiivisesti 
yhteisöjen elämään.  

● Nuoret ovat yhteiskuntiemme tulevaisuus, ja heidän osallistumisensa voi 
edistää heidän kehitystään ymmärtämällä heidän tarpeitaan. 

● Kun nuoret äänestävät ja osallistuvat kansalaistoimintaan, he voivat tuoda 
arvokkaita näkökulmia julkisiin asioihin ja osallistua aktiivisesti tulevaisuutensa 
muokkaamiseen. 

● Nuoret vaativat muutosta. Joillekin heistä ilmastonmuutoksen torjunta on 
kiireellistä, ja nämä toimet ovat tavallaan vastaus heidän vaatimuksiinsa. Ne 
rikastuttavat nuorten elämää ja ovat sosiaalisesti hyödyllisiä yhteisölle, ja nuoret 
tulevat tietoisiksi yhteiskunnallisesta ja ympäristökriisistä. Esimerkiksi 
vapaaehtoistyö on yksi kansalaistoiminnan muoto, joka sisältyy 
kansalaistoiminnan ja kansalaissitoumuksen perustamiseen. 

● Osallistuminen kansalaistoimintaan voi myös auttaa nuoria saamaan 
enemmän tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Sen avulla he voivat antaa 
myönteisen panoksen kehittämällä tietoja ja kokemuksia, joita he tarvitsevat 
oikeuksiensa vaatimiseen ja vastuunsa ymmärtämiseen. 

● Nuorten on oltava yhteiskuntiensa todellisia päähenkilöitä ja tunnettava, 
että he voivat vaikuttaa ja muuttaa paikkoja, joissa he elävät, ja he voivat olla 
se pieni "pisara", joka yhdessä muiden "pisaroiden" kanssa täyttää tyhjyyden 
"mikään ei muutu tai muutu paremmaksi". 
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2. Vahvistetaan päätöksentekijöiden ja yhteiskunnallisten toimijoiden 

osallistumista nuorempien sukupolvien päätöksentekoprosesseihin, jotka 
vaikuttavat heihin: 
 

● Poliitikkojen ja päättäjien olisi ennen kaikkea oltava roolimalleja nuorille. 
Poliitikkojen olisi edistettävä avoimuutta ja viestintää nuorten kanssa ja 
autettava heitä ymmärtämään, että heillä on samat tavoitteet ja arvot, ja 
pyrittävä yhteistyöhön, kuuntelemaan ja auttamaan. 

● Kutsumalla heitä erilaisiin kokouksiin ja tapahtumiin sekä tarjoamalla 
harjoittelupaikkoja julkisissa laitoksissa ja elimissä, joilla on julkista 
päätösvaltaa. 

● Luomalla tai vahvistamalla nuorisoneuvostoja, jotka tuovat yhteen päättäjät ja 
nuoret (esim. keskustelut, suositukset), jotta päättäjät ja yhteiskunnallisista 
asioista vastaavat tahot voivat todella kuulla nuorten äänen ja ryhtyä toimiin. 

● Ratkaisevaa on ottaa käyttöön mahdollisimman monia 
yhteispäätösmekanismeja virallisissa oppilaitoksissa (esimerkiksi 
osallistuva budjetointi kouluissa, erilaiset muut pohdintaprosessit), ottaa 
nuoret mukaan kunnallisiin edustajakokouksiin, edistää osuuskuntia ja 
vahvistaa lähiyhteisöjä tai kaupunginosayhteisöjä toimivaltuuksien 
hajauttamisen myötä. 

3. Nuorten kiinnostuksen väheneminen julkista elämää kohtaan ja sen syyt: 
 

● Merkittävin kielteinen vaikutus on luottamuksen puute poliitikkoja ja päättäjiä 
kohtaan. Epäluottamus siirtyy sukupolvelta toiselle, eikä nuoria oteta kunnolla 
mukaan päätöksentekoprosessiin. Sekä nuorisokasvatus että avoin 
vuoropuhelu poliitikkojen kanssa voivat auttaa luomaan tätä. 

● Vähäinen osallistuminen julkiseen ja sosiaaliseen elämään johtuu tiedon 
puutteesta ja vaikeuksista sovittaa epävirallinen sosiaalinen toiminta yhteen 
työn tai opiskelun kanssa. 

● Kouluympäristössä he eivät saa tietoa siitä, miten julkinen elämä / 
politiikka toimii, mutta sosiaalinen media ja jokapäiväinen elämä 
stimuloivat heitä niin paljon näistä aiheista, että useimmat heistä eivät 
ymmärrä eivätkä siksi halua käsitellä niitä. Näin ollen he jäävät usein 
kansalaisjärjestöjen tarjoamien oppimismahdollisuuksien ulkopuolelle, koska 
he kokevat, että julkinen elämä / politiikka on huonoa ja liian monimutkaista. 
Negatiivinen tekijä on se, että jos he pääsevät mukaan johonkin asiaan, he 
voivat tehdä sen vain suurella vaivalla. Monilla heistä ei ole edes tarvetta liittyä 
tai aloittaa hyviä asioita. 

● Kyse on myös julkisesta valistuksesta. Koulu ei yleensä kouluta nuoria 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja osallistumiseen julkiseen elämään. 

● He ovat masentuneita, he kärsivät pandemiaolosuhteista, 
ilmastonmuutosongelmista, talouskriisistä, Ukrainan sodasta - he eivät näe 
tulevaisuutta itselleen, he eivät tiedä, mitä tehdä elämässään. 

● COVID-19: llä oli valtava vaikutus siihen, miten nuoret suhtautuvat nykyään 
sosiaaliseen elämään. Pandemian jälkeen on tapahtunut muutos: 
henkilökohtaisesta läsnäolosta on siirrytty verkkoon, fyysisen läsnäolon 
arvostamisesta verkkovuorovaikutukseen, jossa jokainen voi luoda 
ystäväpiirejä oman tahtonsa ja tarpeidensa mukaan. 



 

11 
 

● Osa heistä on oikeutetusti pettynyt viralliseen politiikkaan ja 
edustukselliseen demokratiaan, koska se ei saa aikaan muutoksia 
(esimerkiksi ympäristönsuojelussa), jotka hyödyttäisivät koko yhteiskuntaa. He 
myös useimmiten kohdistuvat kuluttajina pikemminkin omasta tahdostaan kuin 
yhteiskunnallisten ja poliittisten toimijoiden toimesta. 
 

4. Motivoivat arvot, tietoinen sosiaalinen käyttäytyminen, 
alakulttuuristuminen: 
 

● Nuoret ovat erityisen kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta. He ostavat ja 
kuluttavat tietoisemmin ja ovat tietoisia näiden toimien ympäristövaikutuksista. 
Mutta vaikka he ovat tietoisia tästä, heillä ei ole keinoja tehdä siitä säännöllistä 
käytäntöä. Myös solidaarisuus on yksi tärkeistä arvoista, joita pitäisi vaalia. 
Koska nuoret ovat syntyneet itsenäisissä maissa, he eivät kuitenkaan täysin 
ymmärrä vapauden arvoa ja pitävät demokratian, ihmisoikeuksien, 
sananvapauden jne. kaltaisia arvoja itsestäänselvyyksinä, joita ei tarvitse 
vaalia. 

● Hyvät työnäkymät, tulevaisuus ilman taloudellista stressiä, paikkoja, 
joissa he voivat pitää hauskaa. Joillakin nuorilla on ajatuksia 
yhteiskunnallisista kysymyksistä, mutta tämä on pieni vähemmistö. 

● Nuorten kiinnostuksen kohteet ovat hyvin erilaisia, mutta yksi asia on kaikille 
yhteistä: yhteisöllisyyden merkitys. Se, miten ryhmät saavuttavat tämän 
tavoitteen, voi myös vaihdella suuresti ympäristönsuojelusta sosiaalisen 
herkkyyden kautta luotonannon vahvistamiseen, mutta joka kerta pääpaino on 
ryhmien muodostamisessa ja niiden myöhemmässä kehittämisessä ja 
ylläpitämisessä.  

● Teknologia on luonut aivan uusia uskomuksia, pelkoja ja toiveita. Työ ja talous 
ovat kaksi tärkeintä nuorisoa askarruttavaa asiaa. Monet kärsivät sosiaalisten 
verkostojen kielteisistä vaikutuksista, kun he haluavat kuuluisuutta, jotta muut 
näkisivät ja tunnustaisivat heidät. 

● Kiinnostus politiikkaa ja uskontoa kohtaan on vähentynyt jyrkästi, mikä johtuu 
ehkä poliitikkojen ja kirkon karisman ja uskottavuuden puutteesta. Nuoret, joilla 
on korkeampi akateeminen taso, antavat enemmän merkitystä prososiaalisille 
ja postmaterialistisille arvoille, kun taas nuoret, joilla on matalampi akateeminen 
taso, antavat enemmän merkitystä hyvinvointiin ja henkilökohtaiseen 
tyydytykseen liittyville arvoille. 

● He uskovat vahvasti, että teknologiakoulutus antaa heille menestystä 
tulevaisuudessa. Nuoremmat sukupolvet uskovat myös, että teknologia 
ratkaisee useimmat ympäristöongelmat pian. 

● Useammat nuoret osoittavat aktiivisempaa asennetta, ovat aktiivisempia tai 
halukkaampia osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Osa näistä nuorista 
kyseenalaistaa vallitsevan tilanteen ja kannattaa yhteiskunnallista muutosta. 
Sitä vastoin on havaittavissa myös huomattava suuntaus kohti 
konservatiivisempia kantoja, joissa puolustetaan perinteistä moraalia, arvoja ja 
hyveellisyyttä. 
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5. Vastuu vahvistaa nuorten kykyä tunnistaa erilaisia manipulointitekniikoita 
ja harjoittaa tietoista ja kriittistä mediakulutusta: 
 

● Koska nuoret alkavat käyttää älyteknologiaa ja internetiä hyvin varhaisessa 
iässä, on tärkeää, että kriittistä ajattelua kehitetään hyvin nuoresta iästä lähtien. 
On tietenkin tärkeää, että lapset ymmärtävät kriittisen ajattelun perusteet 
perheessä, mutta yhtä tärkeää on myös perheen ulkopuolinen koulutus. 
 
Kun he kasvavat ja viettävät yhä enemmän aikaa perheen ulkopuolella, he 
altistuvat erilaisille mielipiteille ja asenteille tietoa kohtaan. Sen vuoksi on 
tarpeen edistää kriittistä ajattelua jatkuvasti erilaisin toimin sekä virallisessa että 
epävirallisessa koulutuksessa. 

● Ensinnäkin vastuu on valtiolla (koulutuspolitiikalla), jonka olisi edistettävä 
kriittistä ajattelua kouluissa median manipuloinnin edessä. Tätä varten on 
varattava varoja koulun ulkopuoliseen ja monialaiseen toimintaan, jotta nuoret 
voivat kehittää näitä taitoja ja valmiuksia. Perheet ovat myös vastuussa, mutta 
vanhemmilta puuttuu paljon tietoa siitä, miten käsitellä näitä asioita. Siksi 
kriittistä ajattelua on kehitettävä jo alakoulusta lähtien ikätasolle sopivin 
menetelmin. 

● Manipulaation torjuminen on kuitenkin aluksi myös vanhempien vastuulla. 
Mediaa kulutetaan syntymästä lähtien, joten kriittisen ajattelun taitoja on 
kehitettävä yhdessä vanhempien kanssa elämänkaaren alkuvaiheessa. Lisäksi 
se on sisällytettävä opetukseen aina päiväkodista lähtien lapsen ikä ja 
ymmärrys huomioon ottaen. 

 
6. Julkisen koulutuksen rooli ja haasteet nuorten kasvattamisessa tietoisiksi, 

aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi: 
 

● Julkisen koulutuksen rooli nuorten voimaannuttamisessa tietoisemmiksi, 
aktiivisemmiksi ja kriittisemmiksi kansalaisiksi on ratkaisevan tärkeä. Kun 
oppilaita aletaan tukea jo ensimmäisistä kouluvuosista lähtien, heitä voidaan 
motivoida tiedostamaan paremmin, mikä merkitys heillä on kansalaisina ja 
miten heidän on ajateltava ja suhtauduttava elämään sen kaikissa yleisissä osa-
alueissa.  

● Monissa EU:n jäsenvaltioissa kansalaiskasvatukseen kiinnitetään kuitenkin liian 
vähän huomiota virallisessa koulutusjärjestelmässä. Oppilaat pitävät sitä 
tylsänä ja joskus teoreettista sisältöä on vaikea ymmärtää, minkä vuoksi on 
erityisen tärkeää kouluttaa heitä ottamalla oppilaat mukaan käytännön 
toimintaan. 

● Asianmukaisen koulutuksen varmistaminen nuoresta iästä lähtien on 
olennaisen tärkeää. On myös tärkeää kehittää houkuttelevia koulutusmuotoja, 
jotka sitouttavat nuoria.  

● Julkisessa koulutuksessa olisi siirryttävä tietopainotteisuudesta 
henkilökohtaiseen kehitykseen ja sosiaalisten taitojen opettamiseen sekä niihin 
liittyvään tietoisuuden lisäämiseen. 

● Vuonna 2022 median ja sen käytön pitäisi jo olla erillinen oppitunti eikä piilossa 
toisessa opetussuunnitelmassa. 
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7. Työnantajien motivoiminen kiinnostumaan vastavalmistuneiden 
palkkaamisesta: 

 
● Nykytilanne osoittaa, että työnantajat etsivät nuoria työntekijöitä, mutta tarjoavat 

heille harjoittelupaikkoja tai matalapalkkaisia työpaikkoja. Tästä syystä nuoret 
etsivät työmahdollisuuksia ulkomailta (pääasiassa paremmin palkatuista Länsi-
Euroopan maista), jossa heidän pätevyyttään arvostettaisiin paljon enemmän. 
Tilanteen korjaamiseksi hallitukset voisivat luoda kannustimia nuoria 
työllistäville yrityksille ja edistää heidän integroitumistaan kansallisille 
työmarkkinoille. 

● Nuorten houkuttelemiseksi työnantajien olisi mahdollisuuksien mukaan 
tarjottava joustavia työaikoja, jotka sopivat heidän opintoihinsa tai 
vaatimuksiinsa. On myös tärkeää, että pätevyys- ja kokemusvaatimukset ovat 
realistisia ja että tarjolla on kilpailukykyinen palkka. 

● Olisi suuri etu, jos yritykset voisivat raportoida sosiaaliseen vastuuseen 
liittyvistä menoista, jotka aiheutuvat vastavalmistuneiden palkkaamisesta, tai 
jos vastavalmistuneiden palkkaamisesta maksettaisiin korvaus sen jälkeen, kun 
he ovat olleet töissä yhdestä kolmeen vuotta, mikä tekisi siitä vieläkin 
houkuttelevamman. 

● Useimmat yritykset pitävät erittäin tärkeänä, että tuoreilla tutkinnon suorittaneilla 
on aiempaa työkokemusta, jotta heidät voidaan palkata, ja ne arvostavat 
erityisesti työkokemusta toisessa maassa. Tämä ei kuitenkaan ole kaikkien 
nuorten ulottuvilla. Monia taitoja ja valmiuksia, jotka nuorten on hankittava 
työmarkkinoille pääsemiseksi, ei opeteta yliopistoissa. Tällaisen 
ennakkokokemuksen hankkimiseksi olisi edistettävä maksullista harjoittelua 
yrityksissä. Monet yritykset kuitenkin käyttävät nuorten työtä hyväkseen hyvin 
pienellä palkalla. 

● Työnantajien tukeminen verohelpotuksilla. Vaikka on myös ratkaisevan tärkeää 
parantaa käytännönläheistä koulutusta kaikilla koulutusasteilla, mikä vähentää 
kuilua vastavalmistuneiden ja vanhemman, kokeneemman työntekijän välillä. 

● Youthpassin käyttö laajemmassa mittakaavassa Erasmus+-ohjelman kautta 
olisi hyvä vaihtoehto työnantajille. Mutta valitettavasti he eivät yleensä tiedä 
siitä. Youthpassin avulla työnantajat voisivat myös saada selville useita nuoren 
henkilön taitoja ja tietoja, joita he eivät muuten tietäisi. Youthpass on kuitenkin 
vain kansalaisyhteiskunnan tiedossa, joten epävirallisen oppimisen 
muodollinen tunnustaminen työnantajien toimesta voisi todella edistää 
kehitystä tällä alalla.   
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3. Demokraattisen nuorisopolitiikan peruskäsite ja parhaat 
käytännöt   
3.1. Tehokkaan nuorisopolitiikan tulkinta - "osallistumisen tikkaat". 
 

Kun nuorten poliittista ja yhteiskunnallista sitoutumista Euroopassa on tarkasteltu ja 
arvioitu, tässä poliittisessa työkalupakissa keskitytään nuorisopolitiikan ihanteellisen 
suunnittelun edellytysten määrittelyyn ja hyvien käytäntöjen esittelyyn. Näin 
COHERENT-hankekonsortio pyrkii esittelemään esimerkkejä, jotka voivat inspiroida 
päätöksentekijöitä ja nuorisotoimintaan osallistuvien järjestöjen työtä. 
Tämä on erityisen tärkeää, koska termi "nuorisopolitiikka" voi tarkoittaa eri toimijoille ja 
EU:n jäsenvaltioille erilaisia täytäntöönpanomuotoja. Siksi on tarpeen määritellä 
tehokkaan ja todellista yhteiskunnallista lisäarvoa tuottavan nuorisopolitiikan 
perusperiaatteet ja tarjota näin yhteinen tulkintapohja tämän politiikan alan 
muotoiluun osallistuville toimijoille. 
Jotta ymmärrettäisiin paremmin, miten nuorisopolitiikkaa voidaan parantaa, on 
olennaista selventää, mitä sosiaalisia tasoja nuorten osallistumisessa tunnetaan ja 
mihin niistä kannattaa kohdistaa toimia myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi. 
Tässä tulkinnassa tukeudumme sosiologi Roger Hartin tieteelliseen työhön, joka 
kirjoitti UNICEFille vuonna 1997 kirjan "Children's Participation: The Theory and 
Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental 
Care" (Hart, 1997). Kirjassaan Hart loi pyramidimallin, jota kutsutaan "osallistumisen 
tikapuiksi" ja joka symboloi nuorten osallistumisen kahdeksaa tasoa erottelemalla ne 
toisistaan sen perusteella, missä määrin nuoret osallistuvat päätöksentekoon 
sosiaalisesti ja poliittisesti. Näin Hart loi kehyksen, joka ulottuu nuorten osallistumisen 
heikoimmalta tasolta vahvimmalle tasolle, joten voimme selvästi tunnistaa nuorison 
voimaannuttamisen hyödyllisimmät muodot ja väärät, manipulointiin ja symboliseen 
osallistumiseen pyrkivät kannustimet. 
Teoreettisen käsitteen mukaan "osallistumisen tikkaat" voidaan havainnollistaa ja 
kuvata seuraavalla kuviolla ja pisteillä: 
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6. Kuva: “osallistumisen tikkaat" 

 

 
 

Lähde: Dillon, 2018 
 

1. Manipulointi: Tässä tapauksessa aikuiset käyttävät nuoria tukemaan asioita ja 
teeskentelevät, että nuoret ovat innoittaneet heitä. 

2. Koristelu: Puhumme tästä skenaariosta, kun nuoria käytetään "tukemaan" ja 
auttamaan asioita suhteellisen epäsuorasti. Aikuiset eivät edes teeskentele, 
että asia on nuorten innoittama. 

3. Tokenismi: Tässä tapauksessa nuorilla näyttää olevan mahdollisuus ilmaista 
näkemyksensä, mutta todellisuudessa heillä on vain vähän tai ei lainkaan 
vaikutusvaltaa siihen, mitä he tekevät tai miten he osallistuvat. 

4. Määrätty mutta informoitu nuoriso: Nuoret valitaan erityistehtäviin ja heille 
annetaan tietoa siitä, miten ja miksi he ovat mukana. 

5. Nuorten kuuleminen ja heille tiedottaminen: Tämä on tilanne, jossa nuoria 
kuullaan aikuisten suunnittelemista ja toteuttamista hankkeista tai ohjelmista. 
Nuorille kerrotaan, miten heidän panostaan käytetään, ja aikuiset tekevät 
lopullisen päätöksen tuloksista. 

6. Aikuisten aloitteesta tehtävät yhteispäätökset lasten kanssa: Puhutaan 
tästä vaihtoehdosta, kun aikuiset ovat aloitteentekijöitä hankkeissa tai 



 

16 
 

ohjelmissa, mutta päätöksentekoprosessit toteutetaan yhdessä nuorten 
kanssa. 

 
7. Lapsen aloitteesta tehdyt ja ohjaamat aloitteet: Tämä on vaihe, jossa 

nuoret tekevät aloitteen ja johtavat hanketta tai ohjelmaa. Aikuiset ovat 
läsnä vain tukijoina. 
 

8. Lapsen aloitteesta tehtävät yhteiset päätökset aikuisten kanssa: Tämä voi 
olla tilanne, jossa hankkeet ja ohjelmat ovat nuorten aloitteesta ja nuoret 
osallistuvat päätöksentekoprosessiin yhdessä aikuisten kanssa. Toisaalta 
tällaiset hankkeet antavat nuorille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti, ja 
toisaalta aikuiset voivat saada kokemusta. 

3.2. Parhaat käytännöt 
 
Jotta voitaisiin paremmin havainnollistaa, miten ihanteelliset nuorisopoliittiset aloitteet 
toimivat, COHERENT-kumppanuus on yksilöinyt muutamia eurooppalaisia parhaita 
käytäntöjä. Tähän poliittiseen työkalupakkiin valittiin kolme erityisen merkittävää ja 
edistyksellistä parasta käytäntöä, jotka esitellään hyviksi esimerkeiksi, joita 
päätöksentekijät ja nuorisopolitiikan sidosryhmät voivat seurata poliittisia kannustimia 
muotoillessaan. Seuraavissa alaluvuissa esitellään toimien ja ohjelmien perusmalleja, 
jotka voivat tukea nuorten sukupolvien yhteiskunnallisen osallistumisen ja 
aktiivisuuden vahvistamista. 

3.2.1. Suomi - Nuorisokeskukset 
Suomen tapauksessa nuorten sosiaalisen osallisuuden ja suomalaisen nuorisotyön 
hallinnon näkökulmasta kansallista osaamiskeskusten verkostoa - institutionaalisena 
taustana - voidaan pitää esimerkillisenä hyvänä käytäntönä. Suomen 
nuorisoasiainkeskuksia valvoo ja tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.  
Nuorisokeskusverkoston nuorisotyön kehittämisessä noudatetaan voimassa olevaa 
nuorisolakia ja Kansallista nuorisotyötä ja nuorisopoliittista ohjelmaa. 
Osaamiskeskusten operatiivinen vastuu koostuu pitkälti nuorisotyön laadun 
kehittämisestä valtakunnallisesti koulutustoiminnan sekä asiantuntijuuden ja 
tiedon voimaannuttamisen kautta. 
 
Asiantuntijakeskukset tukevat toiminnallaan myös laadukkaan alueellisen ja 
paikallisen nuorisotyön kehittämistä mahdollistamalla parhaiden käytäntöjen 
jakamisen ja osallistumalla kuntien ja yhteiskunnallisten järjestöjen 
nuorisostrategiaprosesseihin. Lisäksi nuorisokeskusverkosto tarjoaa turvallisen ja 
vastuullisen ympäristön monille leiri-, kurssi-, toiminta-, koulutus- ja muille tapahtumille 
ympäri vuoden. Koska kokemuksellinen oppiminen on kokemuksen kautta tapahtuvaa 
oppimista, tarkemmin sanottuna "tekemisen kautta tapahtuvaa oppimista", 
nuorisokeskukset kiinnittävät erityistä huomiota sellaisten taitojen, tietojen ja 
kokemusten parantamiseen, jotka voidaan hankkia paremmin perinteisen 
akateemisen luokkahuoneen ulkopuolella. 
Kokemuksellisessa oppimisessa keskitytään yksilön oppimisprosessiin, joka perustuu 
neljään pääelementtiin, jotka toimivat jatkuvassa syklissä oppimiskokemuksen aikana: 

● Konkreettinen kokemus 
● Reflektiivinen havainnointi 
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● Abstrakti käsitteellistäminen 
● Aktiivinen kokeilu 

Tässä konseptissa kaikki Suomen nuorisokeskukset sijaitsevat erinomaisella paikalla 
inspiroivaa ulkoilua varten. Nuorisokeskukset tarjoavat turvalliset ja houkuttelevat tilat 
koululaisten leiriryhmille. Näissä erityisissä ja rentouttavissa olosuhteissa lapset voivat 
oppia paljon suomalaisesta kulttuurista, elämäntavasta ja luonnosta sekä parantaa 
oppimista, ryhmätyöskentelyä, itsereflektiota ja sosiaalisia taitojaan, mikä auttaa heitä 
etenemään yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sitoutumisessa luottavaisin mielin 
ja edistää näin myös heikommassa asemassa olevien nuorten sosiaalista osallisuutta 
Suomessa.  
Kaikissa nuorisokeskuksissa toteutettavissa ohjelmissa noudatetaan non-
informaaliopetuksen menetelmää, joka tukee suomalaista opetussuunnitelmaa 
ja lasten aktiivista oppimista suunnittelemalla ja toteuttamalla huolellisesti 
kouluympäristön ulkopuolisia aktiviteetteja. Keskuksissa on valmiita ohjelmia, 
jotka nojaavat suomalaisiin arvoihin ja kasvatukseen ja joissa otetaan huomioon myös 
kunkin ryhmän sosiaalinen tausta. Näin ollen nuorisokeskusten tarjoamista 
leiritoiminnoista tai koulutuksista lapset palaavat kotiin kokonaisvaltaisempien 
oppimiskykyjen, kauniiden muistojen ja hyödyllisten kokemusten kera, joita he vaalivat 
koko elämänsä ajan. Näin ollen suomalaisia nuorisokeskuksia voidaan nykyään pitää 
yhtenä menestyksekkäimmistä nuorison voimaannuttamisen käytännöistä Suomessa, 
joten tätä esimerkkiä on edistettävä myös kansainvälisellä tasolla uusien ideoiden ja 
motivaation herättämiseksi myös muissa kansallisissa tukijärjestelmissä. 

3.2.2. Saksa - Berliinin nuorisodemokratiarahasto   
Saksassa Berliinin nuorisodemokratiarahasto on yksi parhaista institutionaalisista 
esimerkeistä, joilla voidaan tehokkaasti edistää kansalaisvaikuttamista ja sosiaalista 
vaikutusvaltaa.  Järjestön tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa suora taloudellinen 
tuki demokraattisten rakenteiden ja osallistumisen laajentamiseen sekä äärioikeiston, 
rasismin ja antisemitismin vastaiseen työhön Berliinissä. Tarkoituksena on rohkaista 
ja tukea nuorten kansalaisten, nuorisojärjestöjen ja poliittisesti riippumattomien 
yhteiskunnallisten sidosryhmien uusia hankeideoita ja -hankkeita. Tätä tarkoitusta 
varten rahasto ylläpitää kolmenlaisia apurahoja (joiden enimmäispalkkio on 15 000 
euroa, 3 000 euroa tai 1 000 euroa), joilla tuetaan vapaaehtoistyötä, kannustetaan 
nuorten osallistumista ja edistetään suvaitsevaisuutta kansalaiskasvatuksen ja 
valistustapahtumien avulla.  
Arvioinnin ja rahoituspäätöksen tekee Berliinin nuorisolautakunta (rahaston 
päätöksentekoelin), mikä antaa nuorille ja heidän järjestöilleen mahdollisuuden 
toteuttaa hankkeitaan käytännössä. Arviointikriteerien mukaan tukea voidaan myöntää 
vain itsehallinnollisille tai itseorganisoituneille nuorisoaloitteille, joiden sisällöllä ja 
tavoitteilla on paikallistasoa laajempi vaikutus ja joita ne järjestävät itsenäisesti. 
Tarvittaessa tai jos hankkeen toteuttamisessa ilmenee ongelmia, teknistä ja 
ammatillista tukea voidaan saada rahaston tarjoamilta asiantuntijoilta. Järjestön 
tavoitteiden osalta hanke-ehdotuksissa on keskityttävä seuraaviin avainalueisiin 
nuorten aktivismin ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi: 
 

● Osallistumisympäristöjen laajentaminen (horisontti) 
● Vapaaehtoistyön edistäminen 
● Uusien osallistumismuotojen kehittäminen (sähköinen osallistuminen). 
● Moninaisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen 
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● Poliittis-historiallinen (kansalais-)kasvatus. 
Berliinin nuorisodemokratiarahaston rahoitusohjelmien ansiosta tuetut lapset ja nuoret 
voivat saada lisää kokemusta aktiivisesta kansalaisuudesta ja demokratian 
muokkaamisesta. Oman ja suoran osallistumisensa kautta he oppivat ja syventävät 
taitojaan elää demokratiaa ja muokata yhteiskuntaa aktiivisesti. Tämän sitoutumisen 
tukemiseksi rahasto on perustamisestaan vuonna 2013 lähtien myöntänyt tukea tähän 
mennessä noin 70 000 lapselle ja nuorelle, ja rahoituksen kokonaismäärä on 2,8 
miljoonaa euroa. Hankkeiden laajuuden osalta tärkeimmät kohderyhmät olivat 
riippumattomat julkiset organisaatiot, yhdistykset ja kansalaisyhteiskunnan aloitteet 
nuorisotyön, nuorisoyhdistystyön ja nuorten sosiaalityön aloilla, joilla on paikallista tai 
valtakunnallista merkitystä. Berliinin nuorisodemokratiarahasto on näin ollen Saksan 
pääkaupungin merkittävin ja esimerkillisin tukiorganisaatio nuorisopolitiikan ja 
nuorisotoiminnan alalla. 

3.2.3. Itävalta - Aha Plus   
Samanlainen nuorisotukijärjestelmä on käytössä myös Länsi-Itävallassa 
sijaitsevassa Vorarlbergin osavaltiossa, kuten Saksassa. Tässä tapauksessa 
nuorisotukijärjestelmä on nimeltään Aha Plus, joka on virallinen sovellus (tietty 
digitaalinen alusta tunnustamisjärjestelmänä), jota 12-24-vuotiaat nuoret kansalaiset 
voivat käyttää aktiivisesti vapaaehtoistyössä oman kunnan järjestöissä tai 
paikallisessa aloitteessa.  Sovelluksen avulla nuoret kansalaiset voivat käynnistää ja 
toteuttaa hyödyllistä vapaaehtoistoimintaa - nuorisotyötä - Aha plus -verkostoon 
osallistuvien paikallisten järjestöjen auttamiseksi. Vapaaehtoiset voivat näin ollen 
kerätä sovelluksessa pisteitä, jotka voidaan myöhemmin vaihtaa virallisesti erilaisiin 
palkintoihin, kuten konserttilippuihin, tapaamisiin kuuluisien henkilöiden kanssa tai 
nuorisotyön saamiseen paikallisessa yrityksessä. Näin Aha Plus tarjoaa nuorille 
jäsenille todennetun "sosiaalisen ansioluettelon", joka vahvistaa heidän 
työmahdollisuuksiaan urallaan. 
 
Sen lisäksi, että aha plus tarjoaa mahdollisuuksia nuorille, jotka ovat jo aktiivisia 
yhdistystoimijoita, se auttaa myös vapaaehtoistyötä haluavia nuoria löytämään sopivia 
tehtäviä muiden auttamiseksi. Tätä varten sovellus tarjoaa paikallisille järjestöille 
mahdollisuuden mainostaa toimintaansa nuorten keskuudessa. Sovelluksen 
menestyksekkään käyttöönoton ansiosta Aha Plus -sovelluksesta tuli merkittävin 
nuorten vapaaehtoistyön foorumi (noin 200–250 osallistuvaa järjestöä ja useita 
tuhansia vapaaehtoisia vuosittain), joka antaa nuorille mahdollisuuksia 
yhteiskunnalliseen aktivismiin ja osallisuuteen, joten Aha Plus on kansainvälisesti 
merkittävä esimerkki, jota nuorisopolitiikan sidosryhmät voivat seurata. 
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4. Perusperiaatteet ja suositukset 
Edellä kuvattujen tutkimuskokemusten perusteella COHERENT-hankekumppanuus 
on kehittänyt EU:n nuorisostrategian ja neuvoston päätöslauselmien mukaisesti 
monitahoisen ehdotusten rakenteen, jonka tarkoituksena on antaa ohjeita päättäjille ja 
ammatillisille järjestöille, jotka pyrkivät vahvistamaan nuorten yhteiskunnallista 
osallistumista Euroopan ja kansallisella tasolla periaatteiden ja toimintalinjojen 
muotoilun avulla (CE, 2018). 
Kumppanuuden esittämä ehdotuspaketti koostuu seuraavista osista: 
 

PERUSPERIAATTEET 
1. Osallistuminen: tukemaan nuorten edustuselinten perustamista paikallisella, 

alueellisella ja kansallisella tasolla, nuorten oikeutta osallistua ja järjestäytyä 
sekä edistämään nuorten edustuksellisten rakenteiden tunnustamista ja 
osallistumista paikallisten, alueellisten, kansallisten ja eurooppalaisten 
viranomaisten toimintaan. 
 

2. Jatkuva vuoropuhelu ja voimaannuttaminen: Tuetaan ja edistetään EU:n 
nuorisodialogia, jotta nuorten erilaiset näkemykset otetaan huomioon 
päätöksentekoprosesseissa kaikilla tasoilla ja edistetään kansalaisvalmiuksien 
kehittämistä kansalaiskasvatuksen ja oppimisstrategioiden avulla: 
 
 

a. tehdä osallistumistoiminnasta kiinnostavaa ja auttaa nuoria valmistautumaan 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja osallistumaan siihen, mikä tarjoaa 
mahdollisuuden "oppia osallistumaan" ja tukee tätä oppimista. 

b. tutkitaan ja kannustetaan innovatiivisia ja vaihtoehtoisia demokraattisen 
osallistumisen muotoja. 

c.  sähköiseen demokratiaan liittyvät välineet, esimerkiksi 
d. käyttää ja helpottaa niiden käyttöä, jotta voidaan tukea nuorten osallistumista 

demokraattiseen elämään ja ottaa heidät mukaan osallistavalla tavalla, mutta 
myös pitäen mielessä, että joillakin nuorilla ei ole mahdollisuutta käyttää 
Internetiä ja digitaalitekniikkaa tai heillä ei ole tarvittavia taitoja siihen liittyen 
 

3. Kannustetaan nuorten liikkuvuutta: Poistetaan nykyiset esteet ja toteutetaan 
tukitoimia, joissa kiinnitetään erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin 
nuoriin, jotta kaikki nuoret ja nuorisotyöntekijät voivat osallistua rajatylittävään 
liikkuvuuteen, myös vapaaehtoistyöhön kansalaisyhteiskunnan sektorilla: 
 

a. Kannustetaan nuoria osallistumaan solidaarisuustoimintaan ja edistetään tätä 
varten asiaankuuluvia tukijärjestelmiä sekä etsitään ja täydennetään EU:n 
rahoitusvälineiden ja kansallisten, alueellisten ja paikallisten järjestelmien 
välistä synergiaa. 

b.  ottaa nuoret ja nuorisojärjestöt aktiivisesti mukaan asiaankuuluvien EU:n 
tukiohjelmien suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja arviointiin. 

c.  jakamaan hyviä käytäntöjä epävirallisen ja arkioppimisen alalla. 
d.  muun muassa solidaarisuus- ja vapaaehtoistoiminta 
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e. työstämään ja kehittämään edelleen tehokkaita järjestelmiä epävirallisen ja 
arkioppimisen kautta hankittujen taitojen ja pätevyyksien validointia ja 
tunnustamista varten. 

 
4. Asialistan laatiminen: Kehitetään ja pannaan täytäntöön eurooppalainen 

nuorisotyön toimintasuunnitelma, joka sisältää nuorisotyön laatuun, innovointiin 
ja tunnustamiseen liittyvät näkökohdat. On tärkeää yhdistää nuorisoa 
edustavien elinten, nuorisojärjestöjen, nuorisotyöntekijöiden ja tutkijoiden 
asiantuntemus, sillä näin he voivat hyödyntää koko potentiaalinsa. Synergiaa 
Euroopan neuvoston tämän alan työn kanssa olisi edistettävä: 

 
a. tukemaan nuorisotyön laadukasta kehittämistä paikallisella, alueellisella, 

kansallisella ja Euroopan tasolla, mukaan lukien alan politiikkojen kehittäminen, 
nuorisotyöntekijöiden kouluttaminen, oikeudellisen kehyksen luominen ja 
riittävien resurssien tarjoaminen. 

 
5. Edistetään sosiaalista sitoutumista: Tuetaan nuorisotyön toimintaa kaikilla 

tasoilla, myös paikallistasolla, ja tunnustetaan nuorisojärjestöjen rooli 
osaamisen kehittämisen ja sosiaalisen osallisuuden varmistamisessa 
nuorisotyön ja epävirallisen koulutuksen alalla toteutetun toiminnan avulla 
kunnioittaen samalla nuorisojärjestöjen roolia tällä alalla. toteutettuihin 
kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin toimiin: 
 

a. perustetaan ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan edelleen helposti    
    saavutettavia yhteyspisteitä nuorille, jotka tarjoavat monenlaisia palveluja ja/tai   
    tietoja, myös taloudellista ohjausta, urasta, terveydestä ja ihmissuhteista sekä  
    koulutuksesta, tarjoavat ohjausta ja tukea kulttuuri- ja  
    työllistymismahdollisuuksia varten. 

 
POLITIIKKASUOSITUKSET 

 
1. Tutkimukseen perustuva nuorisopolitiikka ja tietämyksen lisääminen: EU:n ja 
kansallisen tason nuorisopolitiikan on perustuttava tutkimustuloksiin ja nuorten 
todellisiin tarpeisiin ja tilanteeseen. Tämä edellyttää jatkuvaa tutkimusta ja tietämyksen 
kehittämistä sekä jatkuvaa yhteydenpitoa nuoriin ja nuorisojärjestöihin (vahvistamalla 
akateemista - lähinnä sosiologista - tutkimusta ja alan aloitteita). Nuoria koskevien 
tietojen kerääminen eri näkökohtien mukaan jaoteltuna on erityisen tärkeää, jotta 
voidaan paremmin ymmärtää tiettyjen, erityisesti heikommassa asemassa olevien 
nuorten ryhmien tarpeita. Tutkimustuloksiin perustuvia poliittisia päätöksiä olisi tehtävä 
nuorisowikin ja nuorisotutkimusverkostojen tuella yhteistyössä kansainvälisten 
järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, OECD:n ja muiden elinten, myös 
nuorisojärjestöjen, kanssa. 
 
2. Oppiminen toisiltaan ja tulosten levittäminen: Jäsenvaltioiden, Euroopan 
komission ja sidosryhmien olisi opittava toisiltaan ja käytettävä tätä välineenä 
nuorisopolitiikan edistämiseksi sekä keskeisillä että monialaisilla aloilla (edistämällä 
kansainvälistä tiedonvaihtoa ja kokemusten jakamista). EU:n nuorisostrategian 
yleisten painopisteiden mukaisesti ja kolmivuotisten työsuunnitelmien puitteissa 
asiantuntijaryhmät jatkavat poliittisten suuntaviivojen ja käytännön välineiden 
kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen jakamista; tämä strategia tarjoaa uusia välineitä 
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toisiltaan oppimiseen, kuten vertaisarviointi, kumppanien neuvonta, korkean tason 
foorumit, analyysit ja tutkimukset. Tämä väline perustuu olemassa oleviin verkostoihin, 
ja siinä otetaan systemaattisempi lähestymistapa laadukkaan tiedon, tiedotuksen ja 
tiedon levittämisen tarjoamiseen nuorille. 
 
3. Osallistuva hallinto: Jotta voidaan tunnustaa, että nuoret ovat oman elämänsä 
asiantuntijoita, on tärkeää varmistaa, että nuoret ja heitä edustavat järjestöt osallistuvat 
EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanon eri vaiheisiin. Osallistuminen tekee nuorista 
ja heidän ongelmistaan näkyvämpiä, mutta myös tekee nuoret tietoisemmiksi 
nuorisopolitiikan päättäjistä (esimerkiksi perustamalla nuorisoparlamentti, jolla on 
tukea kunnassa, tai ottamalla nuoret teknisesti mukaan kunnalliseen/kansalliseen 
päätöksentekomekanismiin). Osallistumisella pyritään myös lisäämään 
nuorisopolitiikan legitimiteettiä ja hyväksyntää. EU:n nuorisostrategiafoorumilla 
pyritään helpottamaan osallistavaa hallintoa ja koordinointia strategian 
täytäntöönpanossa, tarjoamaan hyvä perusta säännölliselle yhteiskunnalliselle 
vuoropuhelulle, antamaan sidosryhmille entistä suurempi rooli strategian 
täytäntöönpanon koordinoinnissa ja tarjoamaan mahdollisuuksia toimintaan ja 
toimintaan. vaihtaa tietoja tuloksista. Komissiota pyydetään järjestämään 
kohdennettuja kokouksia, joihin osallistuu tarpeen mukaan EU:n toimielinten, 
jäsenvaltioiden, Erasmus+- ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansallisten 
toimistojen ja nuorisojärjestöjen edustajia sekä muita sidosryhmiä ja paikallis- ja 
alueviranomaisia.  
 
4. EU:n ohjelmien ja varojen käyttöönotto: Jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen 
on otettava käyttöön EU:n ohjelmia ja varoja, kuten Erasmus+, Euroopan 
solidaarisuusneuvosto, Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Horisontti 2020 -
puiteohjelma, mukaan lukien Marie Skłodowska Curie -toimet, ja Luova Eurooppa, ja 
kannustetaan jatko-ohjelmien tehokasta käyttöä. Jäsenvaltioita, kansallisia virastoja ja 
nuorisoalan sidosryhmiä kehotetaan tutkimaan yhdessä EU:n, kansallisen, alueellisen 
ja paikallisen tason rahoituslähteiden välisiä synergioita, jotta voidaan laatia ja panna 
täytäntöön huippuluokan hankkeita nuorisoaloitteiden tukemiseksi. 
 
5. Taloudelliset kannustimet työnantajille: Nuorten työllisyystilanteen 
parantamiseksi olisi harkittava sellaisten verokannustimien ja rahoitustukijärjestelmien 
käyttöönottoa kansallisvaltioiden tasolla, jotka saavat yritykset kiinnostumaan nuorten 
tutkinnon suorittaneiden työllistämisestä ja näin kompensoimaan vastavalmistuneiden 
heikompia työtaitoja ja kokemustaustaa. (esimerkiksi verovähennykset tai nuorten 
työllistämiseen perustuvat etuudet). 
 
6. Kansalaiskasvatuksen vahvistaminen kouluissa: Vahvempien 
kansalaisasenteiden kehittämiseksi on tärkeää painottaa julkisissa 
koulutusjärjestelmissä enemmän kansalaisvaistojen kehittämistä jo nuorena sekä 
tietoiselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle välttämätöntä tietoisuuden lisäämistä 
(lähinnä kohdennetumpien "kansalaiskulttuurin" kurssien muodossa). Kouluttajien 
lisäksi tarvitaan aktiivisempaa demokraattisiin arvoihin sitoutuneiden riippumattomien 
kansalaisjärjestöjen osallistumista kouluissa. 
 
7. Opettajankoulutusta on painotettava enemmän: Opettajien tietoisempi 
kouluttaminen on olennaista kansalaiskasvatuksen kehittämiseksi kouluissa. Siksi 
jäsenvaltioiden on kansallisen toimivallan puitteissa pyrittävä siihen, että lisäämään 
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opettajien mahdollisuuksia saada opettajankoulutusjärjestelmissä epävirallisen 
opetuksen metodologista tietämystä ja demokraattisten asenteiden opettamiseen 
tarvittavaa teoreettista tietämystä. 
 
8. Taistelu manipulointia ja verkkoväkivaltaa vastaan: Sosiaalisessa mediassa 
laajalle levinneen manipuloinnin ja verkkoväkivallan vähentämistä voidaan pitää 
ensisijaisena tavoitteena sekä kansallisten että nuorisopoliittisten arvojen ja etujen 
mukaisesti (lähinnä oikeuslaitoksen ja lainvalvontaviranomaisten tehokkaampien 
toimien tuloksena). Jäsenvaltioiden olisi kansallisen toimivaltansa puitteissa pyrittävä 
toteuttamaan mahdollisimman tehokkaita oikeudellisia ja turvallisuuteen liittyviä toimia 
vihapuheita vastaan ja toimimaan hätäpalveluiden avulla, jotka auttavat 
verkkoväkivallan uhreiksi joutuneita nuoria ja joihin kansalaisyhteiskunnan toimijat 
osallistuvat. 
 
9. EU:n nuorisostrategiasta tiedottaminen: EU:n nuorisostrategian tarkoituksesta ja 
sisällöstä olisi tiedotettava kattavasti ja nuorekkaasti ottaen huomioon nuorisoa 
koskevaan päätöksentekoon osallistuvat eri sidosryhmät (esimerkiksi nuorisopäivien, 
offline road show -kampanjoiden, EU-päivien, festivaalien jne. muodossa). EU:n 
nuorisostrategia ja eurooppalaiset nuorisotavoitteet voivat antaa nuorisopolitiikan 
muotoiluun läheisesti osallistuville ja alan ulkopuolisille tahoille suunnan, jonka avulla 
voidaan lähettää uusia ja myönteisiä viestejä EU:n nuorisopolitiikasta ja 
eurooppalaisesta nuorisotyöstä. 
 
10. Suunnittelijan käyttäminen tulevassa kansallisessa toiminnassa: Planner for 
Future National Activities -verkkoalustan käytön tarkoituksena on, että jäsenvaltiot 
voivat vapaaehtoisesti jakaa EU:n nuorisostrategian mukaisia painopisteitään. Sen 
tavoitteena on lisätä nuorisopolitiikan täytäntöönpanon avoimuutta alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla. Tämän odotetaan auttavan löytämään oikeat kumppanit, 
joiden avulla voidaan oppia toisiltaan kunkin jäsenvaltion erityistarpeiden pohjalta. 
Hallinnollisen lisätaakan välttämiseksi tulevien kansallisten toimien suunnittelijan olisi 
nojauduttava nykyisiin kansallisiin nuorisopoliittisiin puitteisiin / kansallisiin 
nuorisostrategioihin. 
 
11. EU:n nuorisodialogi: Aiempien tulosten pohjalta EU:ssa olisi perustettava uusi 
kansallinen nuorisodialogi (esimerkiksi nuorisokeskusten järjestäminä vuosittain 
järjestettävinä avoimina keskusteluina poliittisten päättäjien ja nuorten välillä), jolla olisi 
oltava tarvittavat välineet, jotta useammat päättäjät ja nuoret voisivat osallistua 
päätöksentekoprosesseihin ja jotta heidän osallistumistaan ja poliittista 
osallistumistaan yhteiskunnallisiin asioihin voitaisiin lisätä yleisesti. Lisäksi EU:n 
nuorisodialogin kansallisten työryhmien ja Euroopan komission välistä 
säännöllisempää näkemystenvaihtoa olisi edistettävä. 
 
12. EU:n nuorisokoordinaattori: EU:n nuorisokoordinaattorin nimittäminen vuonna 
2021 Euroopan komission yhteyteen vahvistamaan monialaista yhteistyötä ja 
lisäämään tietoisuutta ja ymmärrystä nuorisoasioista on suuri edistysaskel todellisessa 
poliittisessa toiminnassa. Tämän seurauksena jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen 
on tehtävä tiivistä yhteistyötä koordinaattorin kanssa, jotta voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus nuorille suunnatussa viestinnässä ja käynnistää paremmin uusia 
ohjelmia ja kannustimia, jotka kohdistuvat nuorten voimaannuttamiseen ja 
sitoutumiseen. 
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13. Nuorille suunnattu tiedotus ja tuki: Jotta nuoret sukupolvet saadaan paremmin 
mukaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään, on tärkeää tarjota nuorille 
laadukasta tietoa palveluista, nuorisotyömahdollisuuksista, aloitteista ja 
vapaaehtoisohjelmista. Euroopan nuorisoportaalia tai tulevan kansallisen toiminnan 
suunnittelijaa voidaan pitää hyödyllisenä esimerkkinä, jota jäsenvaltioiden ja 
kansallisten nuorisotoimistojen tulisi seurata, jotta nuorille suunnattua tiedonkulkua 
voitaisiin ylläpitää tehokkaasti. Nuorisotyöntekijät ja -ohjaajat voivat osallistua tähän 
toimintaan tukijoina, joten paikallisten tai valtiollisten päättäjien on arvostettava ja 
tuettava heidän työtään ja aktiivista osallistumistaan.  
 
14Luodaan "nuorisokeskuksia" kunnallisella/paikallisella tasolla: Hankkeista 
saatujen kokemusten perusteella nuoret tarvitsevat vapaan sisäisen luovan tilan, jossa 
he voisivat kokoontua yhteen ja luoda yhdessä hankkeita, pelata pelejä, katsoa 
elokuvia ja laatia sosiaalisia aloitteita (esimerkki: kulttuurihautomo). Näin ollen 
Euroopan kunnilla on tässä suhteessa merkittävä vastuu tällaisten sosiaalisten 
"turvatilojen" tarjoamisesta nuorten kansalaisten sosiaalisen aktiivisuuden 
edistämiseksi. Lisäksi nuorisokeskukset voivat toimia paikallisten nuorten ja muiden 
kansalaisjärjestöjen kohtaamispaikkoina, joten ne voivat myös varmistaa 
asianmukaisen epävirallisen oppimisen ja kulttuurin toimintaympäristön työpajoja 
varten, jotta nuorempien sukupolvien sosiaalisia taitoja ja paikallista identiteettiä 
voidaan vahvistaa.  
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5. Päätelmät 
 
Yleisesti ottaen on tärkeää, että politiikan kohderyhmällä on sananvaltaa itseään 
koskevissa asioissa. Nuorilla pitäisi olla oikeus, keinot, tuki, mahdollisuus ja kumppani 
osallistua nuorisopolitiikkaan ja siihen liittyviin päätöksentekotoimenpiteisiin: antaa 
neuvoja tai olla mukana päättämässä sen suunnittelusta, tarjota palveluja, seurata ja 
arvioida politiikan vaikutuksia, eikä vain olla palvelujen vastaanottajia. Kun nuoret ovat 
mukana, he kokevat tekevänsä omia päätöksiä, ja suuremmat palvelut pystyvät 
paremmin vastaamaan heidän ajatuksiaan tai oikeuksiaan. Tällaisen politiikan 
onnistumisen mahdollisuudet ovat näin suuret. 
 
EU:n nuorisostrategiassa (2019-2027) keskitytään kolmeen osa-alueeseen: 
osallistuminen, yhteydet ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Strategiassa 
kannustetaan nuorten osallistumista demokraattiseen elämään (osallistuminen), 
edistetään vapaaehtoistyötä, oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, solidaarisuutta ja 
kulttuurienvälistä oppimista (yhdistäminen) ja tuetaan nuorten vastuunottoa 
tunnustamalla laatua, innovointia ja nuorisotyötä (voimaannuttaminen). Strategian 
tavoitteena on tavoittaa kaikki nuoret ja saada heikommassa asemassa olevat nuoret 
mukaan EU:n ohjelmiin. Strategiassa otetaan huomioon nuorten kanssa käydyn 
vuoropuhelun tulokset, joiden pohjalta on laadittu 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta. 
 
Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa erityisillä nuoriso-ohjelmilla, kuten Erasmus + -
ohjelmalla ja Euroopan solidaarisuusneuvostolla. Strategia perustuu myös 
tehokkaaseen, johdonmukaiseen ja yhteiseen alakohtaiseen täytäntöönpanoon 
ottamalla käyttöön enemmän EU:n ohjelmia ja rahoituslähteitä sekä kannustamalla 
monialaiseen yhteistyöhön kaikilla tasoilla. Lisäksi EU:n nuorisostrategiaan sisältyy 
jäsenvaltioiden keskinäistä oppimista edistäviä toimia ja yhteisiä toimia, tiedonvaihtoa 
kansallisella tasolla, EU:n nuorisodialogia ja muita nuorten osallistumisen muotoja 
poliittiseen päätöksentekoon, EU:n nuorisostrategiafoorumi sekä näyttöön perustuvia 
välineitä. Tältä osin jäsenvaltioilla ja kansallisilla viranomaisilla on merkittävä rooli ja 
vaikutus nuorisopoliittisten toimenpiteiden muotoilussa ja parantamisessa, ja niissä 
keskitytään osallistumiseen, yhteenkytkentään ja voimaannuttamiseen. Tätä varten 
tämä poliittinen työkalupakki ja sen suositukset tarjoavat päätöksentekijöille ja 
poliittisille sidosryhmille hyödyllistä teknistä opastusta, jonka avulla he voivat 
paremmin tulkita nykytilannetta ja muotoilla tehokkaasti toimiaan nuorten aktiivisuuden 
lisäämiseksi.  
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