
Parempi Pohjois-
Savo nuorille -
seminaari



Seminaarin ohjelma

 16.30–16.45 Aloitussanat Satu Vehreävesa

 16.45–17.15 Nuorten toiveita ja tarpeita Pohjois-Savolle

 17.15–17.30 Heikki Sirviö: Väestönkehitys, työvoimapula ja nuorten odotukset

 17.30–17.45 Keskustelua

 17.45–18.00 Tauko

 18.00–18.25 Nuorten osallistumismahdollisuudet ja niiden tukeminen

 18.25–18.40 Anne Aholainen: Nuorten osallistuminen maakunnassa

 18.40–18.50 Keskustelua

 18.50–19.00 Loppusanat



Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät –
hanke (3/2020-8/2022)

1. Selvittää nuorten (n. 15-25 v) käsityksiä 

• Pohjois-Savon alueesta, sen tulevaisuudesta ja kehittämisestä

• Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista

2. Tunnistaa ja edistää matalankynnyksen toimintoja nuorten äänen esille saamiseksi

3. Tukea tulevan maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä

➢ Hanketta rahoittavat Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Savon 

kehittämisrahasto



Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät –
hanke (3/2020-8/2022)

 Hankkeen aikana on mm.…

1. Haastateltu ja kuultu laajasti mm. maakunnan nuoria, heidän kanssaan työskenteleviä 

aikuisia ja yrityksiä

2. Pilotoitu erilaisia matalankynnyksen toimintatapoja kuulla nuoria ja tuettu nuorten 

osallisuutta kunnissa ja maakunnassa

 Pidetty koulutuksia nuorisovaltuutetuille ja Vaikuta! –teemapäivien toteuttamiseen

 Järjestetty Osallisuuden kehittämisprosessi

 Tuettu Pohjois-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston käynnistämistä

 Järjestetty Mikä v*tuttaa? –iltoja



Mikä vituttaa? -illat

 Yhteistyössä E=mc2 -Nuorten 
osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -
hankkeen, Mikkelin Ohjaamo Olkkarin ja 
Pieksämäen nuorisotoimen sekä Ohjaamon 
kehittämä ja kokeilema matalan kynnyksen 
malli kuulla nuorten kokemuksia.

 Järjestelyissä mukana ja toimintamallia 
esittelemässä Nuoret mukaan! –
kehittämishanke ja MUKANA-hanke –
Tulevaisuuden osallisuusmallit 2025

 Illoissa 100 iältään 13-25 –vuotiasta 
nuorta

 Illat järjestettiin Keiteleellä, Leppävirralla, 
Pielavedellä, Rautalammilla ja Tervossa ja 
Vesannolla06.09. klo 12-14

https://www.mansikkary.fi/fi/hankkeet/nuoret-mukaan!--nuorten-osallisuuden-ja-vaikuttamismahdollisuuksien-kehittamishanke-2021-2022/
https://www.savogrow.fi/tietoa-meista/hankkeet/mukana/


Hankkeen tiedonhankinta

 Hankkeen aikana on kuultu mm. seuraavia tahoja:

 Nuoria haastattelemalla (106 nuorta) ja kyselyn kautta (760 vastaajaa)

 Pohjoissavolaisia yrityksiä (20 yritystä)

 Nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia (45 ammattilaista)

 Pohjoissavolaisia nuorisovaltuustoja ja niiden ohjaajia (12 kuntaa)

 Nuorten osallisuudesta elinvoimaa –tilaisuuksien osallistujia (14 nuorta ja 46 aikuista)

 Koosteet ovat luettavissa hankkeen nettisivuilla

 Tiedonhankinnan tuloksia koottu Parempi Pohjois-Savo nuorille –esitykseen





10 TAPAA TEHDÄ POHJOIS-SAVOSTA 
PAREMPI NUORILLE

Hyvä arki ja sen edellytysten 
tukeminen

 Opiskelumahdollisuuksien ja –
edellytysten kehittäminen

 Työpaikkojen ja -mahdollisuuksien 
lisääminen

 Mielekkääseen vapaa-aikaan 
panostaminen

 Palveluiden kehittäminen 
saavutettavammaksi

 Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja 
pahoinvointiin puuttuminen

 Osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksien vahvistaminen

Alueen vetovoimaisuuden lisääminen:

 Positiivisemman asenneilmapiirin 
rakentaminen ja nuorten kohtaaminen

 Viestinnän ja tiedottamisen 
kehittäminen

 Yhteistyön vahvistaminen maakunnassa

 Työ mielikuvien parantamisen ja 
tulevaisuususkon lisäämisen eteen



NUORTEN HAASTATTELUJEN JA PAREMPI 
POHJOIS-SAVO NUORILLE -KYSELYN KOOSTE

 Mielikuvat Pohjois-Savosta ja omasta kunnasta nuorten näkökulmasta

 Palvelut

 Sosiaali- ja terveyspalvelut

 Koulutus ja työskentely

 Vapaa-aika ja harrastukset

 Kaupat ja muut palvelut

 Asuminen ja liikkuminen

 Ympäristö

 Viestintä ja tiedotus

 Osallistuminen ja vaikuttaminen

 Tulevaisuus Pohjois-Savossa



Kyselyn vastaajat

Ikäjakauma

alle 15 v. 21
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Nuorten mielikuvat Pohjois-Savosta

 Nuoret kuvasivat Pohjois-Savoa 

sanoilla:

 Luonto

 Turvallinen

 Helppo liikkuminen

 Viihtyisyys

 Hyvä elämä

 Lämminhenkinen ja rento

 Tylsä

 Päihteet

64,8

21,7

13,1

Miten tyytyväinen olet

asuinkuntaasi? (%)

Tyytyväinen Ei tyytyväinen tai tyytymätön Tyytymätön



Asenneilmapiirin nuoria kohtaan

 Nuoriin suhtaudutaan ristiriitaisesti tulevaisuuden toivoina ja välillä taas heihin 
kohdistetaan negatiivisia ennakkoasenteita.

 Monet nuoret kokevat, että heitä syyllistetään, heidän mielipiteitä vähätellään ja heihin 
suhtaudutaan alentuvasti. 

 Nuoret toivoivat, että…

 …heitä arvostetaan samanarvoisina ja kohdataan yksilöinä

 …nuoret ja nuoruus nähtäisiin positiivisemmassa valossa

 …heiltä kysyttäisiin, eikä oletettaisi

 …rasistisiin ja ennakkoluuloisiin asenteisiin puututtaisiin

 …erityisesti pienimmillä paikkakunnilla ei olisi niin paljon juoruilua ja kyräilyä

 Positiivisempi ja nuorisoystävällisempi ilmapiiri nähdään tärkeänä viihtyvyystekijänä



Opiskelupaikat

 Yksi merkittävimmistä syistä Pohjois-Savosta tai omalta 
kotipaikkakunnalta poismuuttamiselle oli opiskelupaikan 
puuttuminen. 

 Nuoret pitävät erityisesti Kuopion koulutusmahdollisuuksia 
erittäin hyvinä. Sen sijaan ammatillisen opetuksen laatua 
kritisoitiin.

 Etäisyys oppilaitoksiin vaikeutti monien nuorten opiskelua, 
erityisesti Ylä-Savossa.

 Nuoret kaipaavat lisää tukea opintoihin ja erityisesti 
siirtymävaiheisiin opintojen välillä. Oman alan löytämistä 
toivottiin myös helpotettavan esim. koulutuskokeiluilla.



Työmahdollisuudet

 Nuorten työllistymistä vaikeuttivat 

mm.

 Hakijoiden suuri määrä paikkoihin 

nähden

 Vaikeus löytää työpaikkailmoituksia

 Pitkät työmatkat ja huonot 

liikenneyhteydet

 Vaatimus (pitkästä) työkokemuksesta

 Vaatimus suomen puhumisesta

 Nuoret toivoivat mm.

 Konkreettista tukea työnhakuun

 Mahdollisuuksia lyhyisiin työsuhteisiin

 Lisää harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja 

 Läpinäkyvämpiä rekrytointiprosessia

 Tukea asumiseen 

työskentelypaikkakunnalla



Alat, jotka nuoria kiinnostavat tulevaisuudessa 
(%)
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 Nuorista 11,2 % vastasi, etteivät he ole kiinnostuneita työskentelemään 

Pohjois-Savossa



Mielekäs vapaa-aika

Harrastukset

Nuorten mukaan 

tarvittaisiin lisää…

• …edullisia ja matalan 
kynnyksen ryhmiä sekä 
mahdollisuuksia kokeilla 
uusia harrastuksia

• …liikuntaharrastuksia, sekä 
kilpailuun tähtääviä että 
”höntsäryhmiä”

• …musiikkiin ja yleisesti 
kulttuuriin liittyviä 
harrastusmahdollisuuksia

Kulttuuri- ja 

tapahtumatarjonta

Nuoret toivoivat lisää 

tapahtumia eri-ikäisille 

nuorille ja myös 

päihteettömästi.

Tapahtumatarjonnassa ja 

harrastuksissa toivottiin 

huomioitavan myös nykyistä 

paremmin 

ulkomaalaistaustaiset ja 

syrjemmällä asuvat nuoret.

Nuorisotilat ja vapaa-

ajanviettopaikat

Nuorisotilat ovat tärkeitä nuorille, ja 

monelle paikkakunnalle toivottiin 

lisää nuorisotilatyyppistä toimintaa, 

myös 18-25 –vuotiaille.

Nuoret tarvitsisivat lisää matalan 

kynnyksen kohtaamispaikkoja ja 

avoimia tiloja myös ilta-aikaan.

Lähes kaikkiin kuntiin toivottiin ns. 

moposuoraa, eli paikkaa ajella 

mopoilla.

Luonto- ja ulkoliikuntakohteiden 

ylläpitäminen ja kaupunkialueiden 

viihtyisyyden lisääminen olisi myös 

tärkeää.



Palveluiden kehittäminen

1. Terveyspalveluiden, erityisesti mielenterveyden palveluiden
piiriin on vaikea päästä

2. Ongelmaksi koettiin julkisen liikenteen toimimattomat
aikataulut ja reitit sekä sen vähäisyys taajamien
ulkopuolella

3. Ylä-Savon ja Leppävirran alueella nuoret kritisoivat teiden
huonoa kuntoa

4. Nuoret pitivät ongelmana (kaupallisten) palvelujen
keskittymistä pienemmiltä paikkakunnilta suuremmille sekä
Kuopiossa Matkukseen ja pois reunaisemmilta alueilta

5. Pienemmillä paikkakunnilla asuntotilannetta ja 
mahdollisuutta asua väljästi pidettiin hyvänä, mutta
useampaan kuntaan toivottiin edullisempia vuokra-asuntoja

 Palveluiden saatavuus ja tarjonta 

nuorelle ovat merkittävä tekijä 

alueen houkuttelevuuden ja 

viihtyisyyden kannalta.

 Nuoret kokivat, että monet palvelut 

olivat toteutuneet melko hyvin

 Puutteita nähtiin kuitenkin 

erityisesti matalan kynnyksen 

palvelujen tarjonnassa

 Palvelujen saavutettavuudessa 

tärkeää olisi huomioida, esim. 

aukioloajat, sijainti, hintataso ja 

kielimuuri.



Väestönkehitys, 
työvoimapula ja 
nuorten odotukset





Pohjois-Savon faktat

• 19 kuntaa

• Asukasluku 248 400
• 0–14-vuotiaita 14 %
• 15–64-vuotiaita 60 %
• Yli 65-vuotiaita 26 %

• Suurimmat kunnat
• Kuopio 121 500 asukasta
• Siilinjärvi 21 300 asukasta
• Iisalmi 21 000 asukasta
• Varkaus 20 000 asukasta

• Pinta-ala 21 078 km2



Väestökehityksen ja aluekehityksen suhde

• Nuorten valinnat vaikuttavat merkittävästi aluekehityksen näkymiin

• Väestökehitykseen vaikuttavat työpaikkatarjonta, opiskelutarjonta, 
eri ihmisryhmien tulevaisuudenodotukset ja arvot

➢ Väestökehitys onkin aluekehityksen kannalta paremminkin 
selitettävä kuin selittävä seikka

• Alueen vetovoima nuorisolle vaikuttaa ensisijaisesti alueen 
työvoiman uusiutumiseen, mutta myös julkisten palvelujen 
mitoitukseen

➢ Nuorten valinnat vaikuttavat osaltaan siihen, muodostuuko alueelle 
myönteisen kehityksen vai taantumisen kierre

➢ Kyse olosuhteiden, odotusten ja valintojen vuorovaikutussuhteista



Pohjois-Savon tilanne ja nuorten odotukset?

• Pohjois-Savossa ongelmaksi on muodostunut 
työvoimapula

• Koskee erityisesti teollisuutta, tietotekniikkaa ja alkutuotantoa

• Mistä työvoimapula muodostuu? Mikä osuus on ikäluokkien  
koolla, nuorison muuttohalukkuudella, syrjäytymisellä?

• Koulutustarjonnan ja työmahdollisuuksien 
sovittamiseksi on tehty paljon työtä

• Kohtaavatko nuorten odotukset ja alueen 
mahdollisuudet? Jos eivät niin miksi?

➢ Vaikuttamisen kohteina tulevaisuuden odotukset 

➢Pohjois-Savon tulevaisuuden mahdolliset kytkeytyvät 
esim. vihreään siirtymään, jonka toteutuminen 
merkitsee myös elämäntavan muutosta



Nuoret savolaiset tulevaisuudentekijät-
hankkeen tuottama tieto

• Pohjois-savolaisten nuorten muuttohalukkuus ei ole 
yllättävää tai edes huolestuttavaa 

➢ Oleellisempaa on se, muuttaako Pohjois-Savoon nuoria 
muualta, ja katsovatko pois muuttaneet pystyvänsä 
asettumaan alueelle jossain elämänvaiheessa.

• Mitä ovat palvelut, jotka vaikuttavat 
muuttohalukkuuteen?

• Mikä on maantiede, joka vaikuttaa 
muuttohalukkuuteen?

➢ Elinympäristöä ja luontoa koskevat arvostukset 

➢ Tulevaisuudenodotukset

➢ Elämäntavan ja elinympäristöjen suhteet → 
moninaisuus vahvuutena



Kiitos!

Heikki Sirviö, aluekehitysjohtaja vs.
heikki.sirvio@pohjois-savo.fi, 044 713 2603



Odotellessa mene tietokoneella/mobiililaitteella osoitteeseen 
www.menti.com

Koodi: 2567 3054

Tilaisuus jatkuu 18.00

Tauko!



Mene
osoitteeseen 
www.menti.com
ja syötä koodi
2567 3054

http://www.menti.com/






Mitä nuoret olivat mieltä väittämistä?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Erilaisia osallistumismahdollisuuksia tulisi kehittää

Nuorten mielipiteitä vähätellään

Nuoret huomioidaan päätöksenteossa ja

suunnittelussa

Nuoria arvostetaan tasa-arvoisina kuntalaisina

Kyllä Ei Tyhjä / EOS



Nuorten vaikuttamismahdollisuudet

 Eniten nuorten osallistumista 

vaikeuttivat nuorten kokemuksen 

mukaan:

 Ei tietoa, miten osallistua (32,1 %)

 Nuoria ei oteta vakavasti (31,4 %)

 Vaikuttaminen on liian vaikeaa (28,6 %)

 Ei kiinnosta (27,6 %)

 Aikuisten ennakkoluulot (24,6 %)

25,4

54,3

15,2

Miten hyvin nuoret voivat vaikuttaa 

paikkakuntasi palveluihin ja 

toimintoihin? (%)

Ei lainkaan / vähän Jossain määrin

Melko / erittäin paljon



Nuorten vaikuttamismahdollisuudet

 Nuoret haluavat vaikuttaa arkeaan koskevista asioista ja kunnan päätöksenteosta 
maailmanlaajuisiin ilmiöihin.

 Vaikuttamisväyliä tulee olla erilaisia ja eri asteista sitoutumista vaativia. Nuoret 
olivat erityisen kiinnostuneita osallistumaan mm.

 Kyselyihin, esim. netissä ja sähköpostitse

 Sosiaalisen median kautta

 Toimimalla yhdessä muiden kanssa esim. järjestöissä, taloyhtiöissä

 Opiskelijakunnan hallituksien toimintaan

 Antamalla palautetta palveluista, esim. palauteboxin kautta

 Avoimiin keskustelutilaisuuksiin, kuten varjovaltuustoihin, Mikä v*tuttaa? –iltoihin ja 
päättäjien kanssa yhteisiin tilaisuuksiin

 Osallistuvan budjetoinnin kautta

 Toimimalla kokemusasiantuntijoina



Osallisuuden ja vaikuttavuuden kokemusta ja 
mahdollisuuksia tukevat monet seikat

1. Aikuisten jalkautuminen nuorten luokse, heidän tiloihinsa ja tapaamisiinsa

2. Mahdollisuus eriasteiseen sitoutumiseen ja anonyymiin osallistumiseen

3. Riittävä tieto osallistumisesta ja erilaisista osallistumisen mahdollisuuksista

4. Nuortennäköiset osallistumiskanavat

5. Nuorten kuuleminen aidosti ja ennen päätöksien tekemistä

6. Nuorten mahdollisuus vaikuttaa konkreettisiin asioihin

7. Lupauksien toteutuminen

8. Liiallisen virallisuuden välttäminen

9. Nuorten vaikuttajien ja heidän näkökulmiensa ottaminen todesta

10. Vaikuttamisen prosesseista tiedottaminen ja sen kertominen, kuinka nuoret vaikuttivat



Nuorten 
osallistuminen
maakunnassa



Nuorten 
osallistuminen 

hyvinvointialueella

Osallistumisen ohjelma ja nuorten 

osallistumisen edistäminen

34



Osallisuus

Osallisuudella tarkoitetaan ihmisen 
mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä ja sen 
suuntaan sekä yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon, osallistua palvelujen 
suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin, 
mahdollisuutta olla aktiivinen toimija ja yhteisön 
jäsen. 

Osallistuakseen ihminen tarvitsee tietoa omaan 
elämään vaikuttavista asioista sekä saavutettavissa 
olevia osallistumisen väyliä. Osallisuuden keinoja 
tarvitsevat asukkaat, asiakkaat, työntekijät 
hyvinvointialueella sekä erilaiset sidosryhmät.
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Osallistumisen ohjelma valmistuu syksyllä 2022

Osallisuusohjelman tarkoitus on kuvata Pohjois-Savon hyvinvointialueen 

osallisuuskanavat sekä linjata Pohjois-Savon hyvinvointialueen osallisuuden 

edistämisen kehittämistyötä.

Osallisuuden edistämiseksi hyvinvointialueen päätöksenteossa

• Vahvistamaan eri-ikäisten ja -taustaisten asukkaiden ja palvelun käyttäjien sekä henkilöstön 

vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteossa

• Tuottamaan tietoa hyvinvointialueen päättäjille ja virkamiehille osallisuudesta, osallisuuden 

edistämisestä ja sen hyödyistä.

Osallisuuden edistämiseksi palveluissa ja palvelujen kehittämisessä

• Vahvistamaan palvelun käyttäjien vaikuttamismahdollisuuksia oman elämänsä 

päätöksenteossa sekä omien palvelujensa kehittämisessä.

• Vahvistamaan työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työssään.

• Vahvistamaan osallisuuden johtamisen taitoja.

36



Nuorten osallistuminen vuodesta 2023 eteenpäin
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Tiedon saamiseen, 

tuottamiseen 

ideointiin ja  

aloitteisiin

Asiakas näkemyksen 

ja ymmärryksen 

kokoamiseen 

Päätöksentekoon 

osallistuminen

Yhteisöihin kuulumisen 

tukeminen 

sidosryhmäyhteistyö

Sähköiset palaute ja  

ideointikanavat

Kuntien 

nuorisovaltuustot

VAIKUTA! –

teemapäivät / esim. 

viikko 44

Hyvinvointialuealoite

POHJOIS-SAVON 

MANUVA

Nuorten digiraati

Sähköinen 

perhekeskus sekä 

pshyvinvointialue.fi

Järjestöjen ja 

seurakuntien toiminta

Kuntien nuorisotoimi ja 

verkostotyö

Muu 

asiakasymmärryksen 

kokoaminen 

hyvinvointialueella



MANUVA

❖ 25 jäseninen Pohjois-Savon hyvinvointialueen lakisääteinen vaikuttamistoimielin 13-25 –

vuotiaille nuorille

❖19 jäsentä kuntien nuvista ja 6 vapaalla haulla 

❖Mikäli kunnasta ei tule nuva-edustajaa, kunnan paikka haetaan vapaalla haulla

❖Toiminta-aika 1 vuosi. 

❖ Aluehallituksen alainen toiminta, aluehallituksen edustaja nuorisovaltuustoon

❖Manuva nimeää edustajansa perhe- ja vammaispalvelujen lautakuntaan, aluevaltuustoon sekä 

tarvittaessa muihin ryhmiin

❖Kokouspalkkio ja matkakustannukset maksetaan osallistumisesta kokouksiin

❖Ohjaajaresurssi on luvattu – tarvitaan ensi vuoden alkuun
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DIGIRAATI
Vaikuta! -teemapäivät

• Haku Digiraatiin menossa ja päättyy 9.9. INNOSTUSTA!

• Tavoitteena tehdä julkilausuma hyvinvointialueen tulevaisuuden suunnasta sekä nuorten palveluista.

• Alusta on oikeusministeriön Digiraati.fi –sovellus!

• Raatipäivät 12.9.-18.9. päivinä

• Vaikuta! –teemapäivät

• Tavoitteena antaa ja koota tietoa hyvinvointialueesta ja nuorten palveluista.

• 5 lähipäivää pohjoissavolaisilla kouluilla sekä itsenäisesti luokissa pelattava hyvinvointia! –peli

• Suunnittelu on kovassa vauhdissa

Kohti nuorten hyvinvointialueita –hanke, Nuorten Akatemia, Nuorten Suomi ry sekä Suomen 

nuorisovaltuustojen liitto 39



Tulevaisuus Pohjois-Savossa

 Nuoret kantavat huolta 

kotipaikkakuntiensa tulevaisuudesta, 

monet eivät näe alueelle jäämistä 

mahdollisuutena

 Pohjois-Savon ja sen kuntien 

vahvuuksia tulisi korostaa ja 

markkinoida niitä nuorille 

aikaisempaa enemmän. Näin voidaan 

tukea ajatusta, että alueelle 

kannattaa jäädä toteuttamaan omia 

unelmia.

15 %

31 %

18 %

36 %

Arvio miten todennäköisesti tulet 

muuttamaan pois Pohjois-Savosta 

seuraavan 10 vuoden aikana.

En aio muuttaa

Varmasti muutan

Muutan, mutta

haluaisin palata

joskus takaisin

En tiedä



Lue lisää hankkeesta ja tutustu materiaaleihin

foresavo.fi/nuorisohanke-info/!

Kiitos!

https://foresavo.fi/nuorisohanke-info/

