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Miksi kysely tehtiin?
● Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuuden tekijät -hanke ja 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. selvittivät 
yhteistyössä, kuinka hankkeen alueen nuorisovaltuustoilla 
menee ja kuinka nuoret pääsevät vaikuttamaan kunnalliseen 
päätöksentekoon.

● Tukea tarvitseville kunnille tarjottiin Nuva ry:n toteuttamia 
koulutuksia, jotta nuorisovaltuustojen toimintaa saataisiin 
tehostettua.



Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hanke 
(16.3.2020 - 31.8.2022)

● Pohjois-Savon liiton toteuttama hanke
● Rahoittajina Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-

Savon kehittämisrahasto
● Hankkeen tarkoitus

○ Selvittää nuorten käsityksiä Pohjois-Savosta, sen tulevaisuudesta ja 
kehittämisestä, ja laatia toimintasuunnitelma, jolla pyritään vastaamaan 
nuorten tarpeisiin ja toiveisiin

○ Edistää matalan kynnyksen kuulemista maakunnan tasolla ja tukea tulevan 
maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä



Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.

● Nuva ry. on nuorten osallisuuden asiantuntija
● Sitoutumaton 1998 perustettu järjestö toimii Suomen 

nuorisovaltuustojen ja vastaavien nuorten 
vaikuttajaryhmien edunvalvonta- palvelu- ja 
yhteistyöjärjestönä

● Nuva ry. parantaa nuorisovaltuustojen asemaa ja edistää 
nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa



Taustatietoa 
selvityksestä



Kuinka kysely toteutettiin?

● Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2022
● Alueen kaikkiin 19 kuntaan lähetettiin nettilomake, johon 

pyydettiin vastauksia kuntien nuorisovaltuustojen ohjaajilta 
(yleensä kuntien nuorisotyöntekijöitä)

● Vastauksia tuli aluksi vain muutama, jonka jälkeen nuva-
ohjaajille soitettiin perään. Näin saatiin jonkin verran 
vastauksia lisää.

● Lopulta vastauksia saatiin 12 kunnasta



Vastaajat
● Kyselyyn tuli 12 vastausta. (Alueella 19 kuntaa, 63 % 

kunnista vastasi)
○ Iisalmi
○ Kaavi
○ Keitele
○ Kiuruvesi
○ Kuopio
○ Lapinlahti

○ Leppävirta
○ Pielavesi
○ Rautalampi
○ Rautavaara
○ Siilinjärvi
○ Tuusniemi



Kyselyn tulokset: Miten 
alueen 
nuorisovaltuustoilla 
menee?



Kuinka monta nuorisovaltuutettua kunnassanne on? 
Kauanko he ovat toimineet nuorisovaltuustossa?

● Pienemmistä kunnissa nuorisovaltuutettuja on noin 8 
● Suurimpia Kuopio 39 ja Leppävirta 15

● Nuvissa mukana sekä uusia että kokeneita nuvalaisia
○ Tuusniemellä kokeneimmat mukana jo viidettä vuotta
○ Lapinlahdella toimintakausi perinteisesti yhden vuoden



Millaiset suhteet teillä on kuntanne päättäjiin? 
(Onko teillä lautakunta- tai hallituspaikkoja? Onko teillä nuva-kummeja?)

● 11 kuntaa vastasi kysymykseen
○ 4 kunnassa nuvakummeja
○ 4 kunnassa lautakuntapaikkoja + 1 erikseen kutsuttaessa
○ 4 kunnassa valtuustopaikkoja
○ 2 kunnassa paikkoja useammassa työryhmässä
○ 1 kunnassa kunnan päättäjiä kutsutaan aina nuvan kokouksiin
○ 1 kunta mainitsi, että heiltä pyydetään lausuntoja nuoriin koskeviin asioihin (tämä 

lienee todellisuudessa totta useammassa kunnassa)
○ 2 kunnassa tänä vuonna tavoitteena lautakunta- ja valtuustopaikat + yhdessä 

kummivaltuutetut



Onko teitä kuunneltu kunnan päätöksenteossa? Onko 
ideoitanne edennyt käytännön totetutukseen asti?

● 10 vastaajaa, joista 8 kunnassa on kuultu ja ideoita 
toteutettu
○ 1 kunnassa ideoita ei ole vielä toteutettu käytännössä, vaikka on kuultu
○ 1 kunnassa nuva ei ole vielä lähtenyt viemään asioita eteenpäin, nuoret 

mainitaan kyllä kokouksissa

● Toteutuneita ideoita
○ Erilaiset lausunnot, osallistava budjetointi, palautteen pyytäminen nuorilta
○ Kesätyön ikärajan lasku (Tuusniemi), uusi nuorisotyöntekijä (Rautalampi)
○ Uimalan peruskorjaus, koirapuisto (hanke kesken Kiuruvedellä), puiston 

perusparannus, uimapaikan hyppytorni (Keitele), työn alla minigolfrata
○ Maksuton ehkäisy (yhteistyöhanke useamman alueen nuvan kanssa)



Millaista toimintaa nuvassanne on?
● 12 vastausta, 11 aktiivista nuvaa ja 1 ei niin aktiivinen ja innostuva nuva
● 7 mainitsi järjestävänsä erilaisia tapahtumia / retkiä nuorille (esim. discot, 

elokuvaillat, bänditapahtuma)
○ 3 kuntaa kertoi nuvan osallistuvan erilaisiin tapahtumiin

● 4 kertoi tekevänsä somekampanjoita / lehtijuttuja / nuva näkyväksi 
tekeminen muille

● 3 kuntaa mainitsi erityisesti kunnallisen vaikuttamisen (lausunnot, 
kannanotot, aloitteet)

● Kiusaamisen vastainen toiminta, koulukahvit, nuuska-agenttitoiminta, 
nuvan budjetin jakaminen nuorten hankkeisiin, hygieniapassikoulutus, 
kyselyjä kunnan nuorille



Miten nuorisovaltuuston kokoukset sujuvat?
● Vastanneissa kunnissa nuvan kokoukset sijuvat pääasiassa hyvin
● Mikä menee hyvin

○ Osallistavat kokoukset
○ Hyviä keskusteluja
○ Asiallisia ja rentoja kokouksia, leppoisia kokouksia
○ Esim. Tuusniemellä aina välipalaa, yhteinen retki / tekeminen kauden päätteeksi. 

Kiuruvedellä kunnan päättäjiä mukana kutsuttuina

● Joitakin haasteita
○ Vain puolet nuvasta innokkaita, toinen puolikas ei aina jaksa osallistua
○ Uudet jäsenet ei aina tunne kokouskäytänteitä
○ Kokoukset usein venyvät
○ Jotkut valittavat kokousten pituudesta



Mikä nuorisovaltuustossanne on parasta? Millaiset 
asiat teillä toimii hyvin?
● Laaja ikäjakauma, sitoutuminen
● Aktiiviset nuoret, avoimuus, innokkuus
● Eri ikäisten kanssa työskentely, nuoret eri kouluista - alueellinen kattavuus
● Hyvä yhteishenki, avoimuus, kokoukset, ruoka
● Hyviä ideoita, tiivis ryhmähenki, innokkuus järjestää toimintaa
● Yhteinen tekemisen meininki, avoimuus, rehellisyys, nuoret innokkaita oppimaan 

uutta ja kehittymään
● Kivat ja fiksut nuoret
● Osa nuorista innokkaita, etenkin pj, some-vastaava päivittää somea tarpeen 

tullen
● Monipuolinen nuorten ryhmä, eri ikäisiä nuoria, yhteen hiileen puhaltaminen
● Aktiivisuus, ryhmähenki, idearikkaus



Mikä nuorisovaltuustossanne vaatisi kehittämistä? 
Mikä tuottaa haasteita?
● Jatkuvuuden takaaminen
● Työtehtävät jakautuvat epätasaisesti, osan passiivisuus
● Uudet nuvalaiset + uusi ohjaaja - haastavaa saada nuvan toiminta tutuksi
● Liiallinen virallisuus, kehnot ohjeet kaupungilta virallisista menetelmistä (esim. 

pöytäkirjoja korjaillaan jälkikäteen)
● Nuorten aktivoituminen, ryhmähenki, osa todella ujoja (ei tuo omaa ääntään 

kuuluviin)
● Innokkaita tekemään, mutta h-hetkellä usein jättäytyy pois jos jonkinlaisesta 

syystä, nuvan markkinointi ja mainostus
● Nuvan sitoutuminen ja epäselvät odotukset
● 3 x ei kehitettävää / vaikea sanoa



Alueen 
nuorisovaltuustoille 
tarjotut koulutukset



Kaipaisiko nuorisovaltuustonne koulutusta?

● 4 kuntaa vastasi kyllä, joista 3 saatiin järjestettyä koulutus + 
kyselyn jälkeen yhteen alueen kuntaan, josta ei tullut 
vastausta kyselyyn

● 8 ei kaivannut koulutusta, vaikka koulutukset olisivat menneet 
hankkeen piikkiin

● Jäimme pohtimaan miksi koulutusta ei kaivattu
○ Ehkä koulutus koettiin tarpeettomaksi?
○ Kenties aikataulu ei sopinut?
○ Ymmärsikö kaikki kunnat, että koulutukset ovat heille maksuttomia?



Millaista koulutusta tarjotaan?

● 3 - 4 tunnin mittaisia etäkoulutuksia
● Rautalampi - toukokuu

○ Viestintäkoulutus, motivaatiokoulutus

● Lapinlahti - elokuu
○ Nuvatoiminnan perusteet; kunnallinen vaikuttaminen; viestintäkoulutus

● Siilinjärvi - elokuu
○ Nuorisovaltuustotoiminnan perusteet; motivaatiokoulutus

● Sonkajärvi
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