
PAREMPI POHJOIS-SAVO NUORILLE
Nuoret pohjoissavolaiset 
tulevaisuudentekijät –hankkeen 
(2020-2022) tulokset ja 
toimenpidesuositukset maakunnan 
kehittämiseksi paremmin nuorten 
toiveisiin ja tarpeisiin vastaavaksi



NUORET POHJOISSAVOLAISET TULEVAISUUDENTEKIJÄT –HANKE

Hankkeen tarkoituksena on
• Selvittää nuorten käsityksiä Pohjois-

Savon alueesta, sen tulevaisuudesta ja 
kehittämisestä

• Tunnistaa ja edistää 
matalankynnyksen toimintoja nuorten 
äänen esille saamiseksi sekä tukea 
tulevan maakunnallisen 
nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä

Hanketta rahoittavat Euroopan 
sosiaalirahasto ESR ja Pohjois-Savon 
kehittämisrahasto

Hankkeen aikana on mm.
• Kuultu nuoria ja heidän kanssaan 

toimivia aikuisia haastatteluilla, 
kyselyllä ja kohtaamisissa

• Pilotoitu erilaisia matalankynnyksen 
toimintatapoja kuulla nuoria

• Järjestetty koulutuksia 
nuorisovaltuutetuille ja Vaikuta! –
teemapäivien toteuttamiseen

• Järjestetty Osallisuuden 
kehittämisprosessi

• Tehty viestintää nuorten näköisesti ja 
palkattu nuoria kesäsomettajia

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)

• Hankkeen Nuorten ryhmää (osallistujia 
hankkeen aikana yhteensä 17)

*) Nuorten haastattelujen ja kyselyn aineisto on 
kuntien ja opinnäytetyön tekijöiden käytössäLue lisää ja tutustu hankkeen tiedonkeruun 

ja muihin materiaaleihin hankkeen 
nettisivuilla (foresavo.fi)

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


NUORET POHJOISSAVOLAISET

Vuoden 2021 lopussa Pohjois-Savossa asui 29 401 iältään 15-
25 –vuotiasta nuorta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 
vastaava luku tulisi olemaan vuonna 2040 enää 23 671, eli 
arviolta noin 19 % pienempi.

Kyselyn perusteella noin puolet nuorista arvioi muuttavansa pois 
Pohjois-Savosta 10 vuoden aikana. Merkittävimmät syyt 
poismuutolle kotikunnasta ja maakunnasta olivat opiskelu- ja 
työmahdollisuudet, mutta monet nuoret kaipasivat myös 
vaihtelua ja mahdollisuutta asua isommalla paikkakunnalla.

Nuoret pitävät Pohjois-Savoa ilmapiiriltään rentona ja 
lämminhenkisenä alueena, joka on turvallinen ja jossa luonto on 
lähellä ja tärkeässä roolissa. Suurin osa palveluista on toteutunut 
melko hyvin. Negatiivisina asioina nuoret pitivät maakunnassa 
palveluiden vähenemistä ja pienempien kuntien tyhjenemistä.

Useimmilla maakunnan nuorilla menee hyvin, mutta nuorten 
hyvinvointi on ammattilaisten arvion mukaan kahtiajakautunut. 
Hyvinvoinnin polarisoituminen ja nuorten pahoinvointi ovat 
lisääntyneet viime vuosina.

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



10 TAPAA TEHDÄ POHJOIS-SAVOSTA PAREMPI 
NUORILLE

Tiedonhankinnan perusteella tähän esitykseen on koottu kymmenen keinoa, joilla nuorten hyvän elämän edellytyksiä, hyvinvointia, 
viihtymistä ja osallistumismahdollisuuksia voitaisiin tukea maakunnassa.

Keinot on jaettu kahteen ryhmään:

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



OPISKELUMAHDOLLISUUKSIEN JA –EDELLYTYSTEN 
KEHITTÄMINEN

Yksi merkittävimmistä syistä Pohjois-Savosta tai omalta 
kotipaikkakunnalta poismuuttamiselle oli (itseä kiinnostavan) 
opiskelupaikan puuttuminen.

Nuoret pitävät erityisesti Kuopion koulutusmahdollisuuksia erittäin 
hyvinä ja opetuksen laatuun oltiin tyytyväisiä esim. monilla 
pienemmillä paikkakunnalla lukiossa sekä korkeakoulujen 
kansainvälisessä opetuksessa.

Sen sijaan ammatillisen opetuksen laatua kritisoitiin, ja monet 
nuoret useilla eri paikkakunnilla pitivät ongelmana sitä, ettei 
omasta kunnasta löytynyt ammattikoulua.

Etäisyys oppilaitoksiin vaikeutti monien nuorten opiskelua, 
erityisesti Ylä-Savossa
• Nuoret joutuvat turvautumaan vanhempiensa mahdollisuuksiin 

kuljettaa heitä, sillä koulukyydit eivät aina kulkeneet sopivaan 
aikaan.

• Jotkut nuoret taas muuttavat toiselle paikkakunnalle 2. asteen 
opintoihin

• Iisalmessa nuoret kokivat olevan liian vähän opiskelija-
asuntoja. Majoituksen hintaa toivottiin myös laskevan.

• Osa nuorista ei hae opintoihin lainkaan huonojen yhteyksien 
vuoksi.

Nuorten opiskelemista ovat vaikeuttaneet mm. etäopetus, 
ammattikouluissa itsenäisen opiskelun suuri määrä ja taloudellisten 
resurssien puute.

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

Hyvä arki



TYÖPAIKKOJEN JA -MAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN

Nuorten näkökulma
”Yksi merkittävimmistä syistä Pohjois-Savosta tai omalta 
kotipaikkakunnalta poismuuttamiselle oli työmahdollisuuksien 
puute. Tämä koski useita eri paikkakuntia.”

Nuoret kokivat työnhaussa harmilliseksi myös sen, että kaikista 
yrityksistä ei kuulunut mitään hakemuksen jättämisen jälkeen.

Työantajalta nuoret toivoivat kunnollista perehdyttämistä ja 
nuoren työntekijän arvostamista.

Nuorten työllistymistä vaikeuttivat
• Hakijoiden suuri määrä paikkoihin nähden

• Vaikeus löytää työpaikkailmoituksia

• Pitkät työmatkat ja huonot liikenneyhteydet

• Vaatimus (pitkästä) työkokemuksesta

• Vaatimukset esim. valmiiksi suoritetusta hygieniapassista

• Vaatimus suomen puhumisesta

Nuoret toivoivat
• Konkreettista tukea työnhakuun

• Mahdollisuuksia lyhyisiin työsuhteisiin

• Lisää harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja ja ilmoitukset helpommin 
löydettäviksi, esim. omalta sivustoltaan

• Läpinäkyvämpiä rekrytointiprosessia

• Helpommin löydettäviä työpaikkailmoituksia, esim. 
ilmoitustauluille, työpaikkojen ikkunoihin, Duunitoriin ja TE-
palvelujen sivuille

• Tukea asumiseen työskentelypaikkakunnalla

Hyvä arki



TYÖPAIKKOJEN JA -MAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN

Työnantajien näkökulma

Rekrytoinnissa arvostetaan koulutusta, oppimishalua, hakijan tuntemista, 
työyhteisöön sopimista, kiinnostusta työtehtäviä kohtaan sekä hyviä 
vuorovaikutus-, työnhaku- ja työelämätaitoja. Kokemusta työtehtävistä 
arvostettiin ja myös vaadittiin joihin tehtäviin, mutta osaan tehtävistä oli 
mahdollista perehtyä työssä

Yritykset ovat pyrkineet lisäämään houkuttelevuuttaan nuorten silmissä 
panostamalla nuorten huomioimiseen, työhyvinvointiin ja palautteen 
antamiseen ja keräämiseen. Myös nuorten toiveet yrityksen toiminnalle (esim. 
oman osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, keskusteleva ja ihmisläheinen 
toimintakulttuuri, hyvä työilmapiiri, joustavuus ja riittävä perehdytys) on 
tunnistettu.

Nuorten rekrytoimista ovat haastaneet
• Koulutettujen hakijoiden vähyys

• Nuorten tavoittamisen ongelmat

• Nuorten hakeutuminen töihin muualle Suomeen ja tiheämmin asutuille 
alueille

• Nuorten sitoutuminen aikaisempaa lyhyemmiksi ajoiksi yritykseen

Rekrytointia tukisivat
• Riittävästi resursoitu ja aktiivisempi oppilaitosyhteistyö ja selkeämpi 

viestintä osapuolten välillä

• Alan ja yrityksien houkuttelevuuden kehittäminen ja mielikuvien 
nykyaikaistaminen

• Asumisen mahdollisuuksien ja liikenneyhteyksien parantaminen

• Harjoittelupaikkojen hakemisen helpottaminen, esim. työnantajille ja 
hakijoille suunnatun portaalin kautta

• Näkyvyyden ja viestinnän lisääminen, esim. sosiaalisen median kautta, 
yritysesittelyt saavutettavasti ja luomalla yrityksen sivuille selkeät 
rekrytointiin keskittyneet sivut

• Yhteistyö eri nuorten kanssa työskentelevien tahojen kanssa nuorten 
tavoittamisessa ja rekrytoimisessa

Nuorten työllistymistä ja jäämistä alueelle tukisivat
 Nuorten yrittäjyyden tukeminen

 Yhteisölliset etätyöskentelytilat ja monipaikkaisuus

 Työpaikkatarjonnan lisääminen yritysten ja julkisen sektorin toimesta

 Yritysten työvoimatarpeita vastaava koulutustarjonta, esim. Iisalmeen 
laajemmin AMK-tasoista koulutusta

Hyvä arki



MIELEKKÄÄSEEN VAPAA-AIKAAN PANOSTAMINEN

Harrastukset

Nuorten kanssa työskentelevien 
ammattilaisten mielestä mielekäs 
vapaa-aika ja vähintään yksi 
harrastus ovat keskeisiä nuoren 
hyvinvoinnille.

Nuorten ja heidän kanssaan 
työskentelevien ammattilaisten 
mukaan tarvittaisiin lisää…

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

• …liikuntaharrastuksia, sekä 
kilpailuun tähtääviä että 
”höntsäryhmiä”

• …panostusta talvi- ja vesiurheilun 
mahdollisuuksiin

• …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

Nuorisotilat ovat tärkeitä nuorille, ja 
monelle paikkakunnalle toivottiin 

lisää nuorisotilatyyppistä toimintaa, 
myös 18-25 –vuotiaille.

Ammattilaiset kokivat, että tilojen 
aukioloajat eivät aina vastaa nuorten 
tarpeisiin, tilat ovat monesti iltaisin ja 

kesäisin kokonaan kiinni.

Vapaa-ajanviettopaikat

Useat nuoret olivat tulleet 
häädetyiksi julkisista tiloista.

Nuoret tarvitsisivat lisää matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkoja ja 
avoimia tiloja myös ilta-aikaan.

Lähes kaikkiin kuntiin nuoret ja 
ammattilaiset toivoivat ns. 

moposuoraa, eli paikkaa ajella 
mopoilla. Nuoret toivoivat myös 

moottorikerhotoimintaa.

Ammattilaisten mukaan vartioita tulisi 
kouluttaa nuorisotyöhön, sillä monet 
nuoret viettävät mielellään aikaa 

esimerkiksi ostoskeskuksissa

Luonto- ja ulkoliikuntakohteiden 
ylläpitäminen ja kaupunkialueiden 
viihtyisyyden lisääminen olisi myös 

tärkeää.

Hyvä arki



PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN SAAVUTETTAVAMMIKSI

Palveluiden saatavuus ja tarjonta nuorelle (ja hänen koko 
perheelleen) ovat merkittävä tekijä alueen houkuttelevuuden ja 
viihtyisyyden kannalta.

Nuoret kokivat, että monet palvelut olivat toteutuneet melko 
hyvin, mutta puutteita nähtiin erityisesti matalan kynnyksen 
palvelujen tarjonnassa ja palvelujen saavutettavuudessa, esim. 
aukioloaikojen, sijainnin, hintatason ja kielimuurin suhteen.

”Nuoret kaipaavat lisää tukea ja neuvontaa eri palveluihin 
hakeutumisessa. Palveluista tarvitaan yleisesti lisää tietoa.”

Eri palveluiden piiriin hakeutumista tulisi myös helpottaa ja 
kynnystä madaltaa ja nopeuttaa. Ammattilaiset näkisivät hyvänä 
ratkaisuna, että palvelut löytyvät yhdestä paikasta, esim. sote-
keskuksesta.

Nuoret ja haastatellut ammattilaiset toivovat, että nuorten kanssa 
työskentelevät aikuiset auttavat ja selvittävät tilannetta nuorta 
tuen tarpeen tunnistaessaan.

Nuorten näkemyksiä palveluista on luettavissa laajemmin Nuorten 
haastattelujen ja Parempi Pohjois-Savo nuorille –kyselyn koosteessa. 

Keskeisimpiä kehityskohteita:

• Terveyspalveluiden, erityisesti mielenterveyden palveluiden piiriin on 
vaikea päästä

• Julkinen liikenne vaikuttaa nuorten mahdollisuuksiin opiskella, harrastaa 
ja käydä töissä. Ongelmaksi koettiin julkisen liikenteen toimimattomat 
aikataulut ja reitit sekä sen vähäisyys taajamien ulkopuolella.

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

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

• Pienemmillä paikkakunnilla asuntotilannetta ja mahdollisuutta asua 
väljästi pidettiin hyvänä, mutta erityisesti Iisalmeen, Kuopioon ja 
Tervoon toivottiin lisää edullisempia vuokra-asuntoja.

Hyvä arki



NUORTEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA 
PAHOINVOINTIIN PUUTTUMINEN

Ammattilaisten arvioin mukaan nuorten pahoinvointi ja hyvinvoinnin 
erot ovat lisääntyneet.

Ongelmat ovat moninaisia:
• Elämänhallinnan haasteet

• Ahdistus ja yksinäisyys

• Opintoihin liittyvät haasteet

• Asunnottomuus

• Koulukiusaaminen

Nuoret ja ammattilaiset kantavat erityisesti huolta nuorten 

mielenterveyden tilasta ja palveluiden heikosta saatavuudesta

• Nuoret ovat kokeneet mielenterveyspalveluihin pääsyn 
haastavaksi ja hitaaksi prosessiksi

• Nuoret myös kritisoivat sitä, että heidän pitää itse tietää, 
millaisia mielenterveyspalveluja he tarvitsevat. Oman tilanteen 
arvioimiseen ja oikean avun piiriin löytämiseen toivottiin lisää 
neuvontaa ja tukea.

• Lisää toivottiin matalan kynnyksen (eli ilman lääkärin 
lähetettä) palveluja ja ennakoivia tukitoimenpiteitä, 
mielenterveyden tukemista kouluissa sekä resursseja 
terapiapalveluihin.

Päihteiden käyttö ja päihdetyö
• Nuorten mielestä maakunnassa päihteiden käyttö on monin 

paikoin näkyvää ja se lisää turvattomuuden kokemuksia

• Päihdehoitoon voi olla kuukausien jono, ja hoitoon pääsy voi 
vaatia nuorilta suuria ponnisteluja

”Nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät aikuiset kokivat, 
että nuoren tilanteen on kriisiydyttävä, ennen kuin apua saa.”

Hyvinvoinnin tukemiseen tarvittaisiin nuorten ja heidän 
vanhempiensa voimavarojen ja asenteiden tukemista sekä lisää 
resursseja nuorten palveluihin ja erilaisiin tukipalveluihin. 
Ammattilaisten mukaan pulaa on erityisesti 16-18 –vuotiaiden 
palveluista ja ns. välimuotoisista palveluista (=koulutettujen 
ohjaajien vetämään ei tavoitteellista tai harrastustoimintaa).

Hyvä arki



OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN 
MAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMINEN

Alle puolet kyselyyn vastanneista nuorista koki, että heitä 
kuullaan ja heidän mielipiteensä huomioidaan päätöksenteossa. 
Osallistumista vaikeutti eniten tiedonpuute ja motivaatiota 
laskivat aikuisten vähättelevät asenteet nuorten osallistumista 
kohtaan.

Nuoret haluavat vaikuttaa arkeaan koskevista asioista 
(oppilaitos, harrastusmahdollisuudet) ja kunnan päätöksenteosta 
(liikenne, terveyspalvelut) maailmanlaajuisiin ilmiöihin 
(vähemmistöjen oikeudet, ilmastonmuutos) saakka. He haluavat 
tuoda nuorten näkökulmaa esille ja julkiseen keskusteluun. 
Tärkeää on kuitenkin muistaa, etteivät kaikki nuoret halua 
osallistua.

Vaikuttamisväyliä tulee olla erilaisia ja eri asteista sitoutumista vaativia. 

Nuoret olivat erityisen kiinnostuneita osallistumaan…

 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

 Äänestämällä nuorten asiaa ajavia ehdokkaita vaaleissa tai ryhtymällä 
itse ehdokkaiksi

Hyvä arki



OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN 
MAHDOLLISUUKSIEN VAHVISTAMINEN

Nuorisovaltuustotoiminta kiinnosti myös monia nuoria ja niiden 
toimintaan oltiin melko tyytyväisiä. Niiden toimintaa toivottiin 
kuitenkin kehitettävän kunnissa, esim. lisäämällä valtuustojen 
näkyvyyttä ja markkinointia (esim. sosiaaliseen median kautta), 
ottamalla kummivaltuutettu tukemaan toimintaan, takaamalla 
toiminnan jatkuvuus, vähentämällä liiallista virallisuutta sekä 
perehdyttämällä ja aktivoimalla nuoria.

Nuorisovaltuutettujen kuulemisen lisäksi tulee kuulla myös muita ja 
kaikenikäisiä nuoria. Valtuustot voisivat itse olla mukana 
tukemassa muiden nuorten kuulemista.

”Mahdollisuus vaikuttaa kunnissa tukee nuorten mukaan 
myös halua jäädä kuntaan asumaan.”

Osallisuuden ja vaikuttavuuden kokemusta ja mahdollisuuksia tukevat

• Aikuisten jalkautuminen nuorten luokse, heidän tiloihinsa ja tapaamisiinsa

• Mahdollisuus eriasteiseen sitoutumiseen ja anonyymiin osallistumiseen

• Riittävä tieto osallistumisesta ja erilaisista osallistumisen mahdollisuuksista

• Nuortennäköiset osallistumiskanavat

• Nuorten kuuleminen aidosti ja ennen päätöksien tekemistä

• Nuorten mahdollisuus vaikuttaa konkreettisiin asioihin

• Yhteinen ja kohtaava keskustelu nuorten ja aikuisten välillä

• Lupauksien toteutuminen

• Liiallisen virallisuuden välttäminen

• Nuorten vaikuttajien ja heidän näkökulmiensa ottaminen todesta

• Vaikuttamisen prosesseista tiedottaminen ja sen kertominen, kuinka nuoret 
vaikuttivat

Hyvä arki



Alueen vetovoimaisuuden 

lisääminen

POSITIIVISEMMAN ASENNEILMAPIIRIN 
RAKENTAMINEN JA NUORTEN KOHTAAMINEN

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.”

Koulutusta nuorten kohtaamiseen, kuulemiseen ja 
monimuotoisuuden huomioimiseen tarvitaan nuorten kanssa 
työskenteleville aikuisille ja päättäjille.

Kaikki, jotka kohtaavat nuoria voivat tukea heidän osallisuuden 
kokemustaan.

Hyvä arki



VIESTINNÄN JA TIEDOTTAMISEN KEHITTÄMINEN

Kaikkien palveluiden viestinnän kehittäminen ja tiedotuksen 

parantaminen koettiin erittäin tärkeäksi.
• Erityisesti ongelmia oli löytää tietoa mielenterveyspalveluista, 

harrastusmahdollisuuksista ja tapahtumista.

• Osallistumisen mahdollisuuksista ja tavoista oli myös huonosti 
tietoa, ja juuri tiedonpuute tunnistettiin suurimmaksi nuorten 
osallistumista estäväksi tekijäksi.

Nuoret ehdottivat, että muuttaville uusille asukkaille voitaisiin 
lähettää suoraan kotiin tietopaketti nuorille suunnatuista 
palveluista.

Keinot toimivampaan viestintään

• Tiedot helposti saatavilla (paikka ja muoto)

• Kootusti yhdessä paikassa (esim. applikaatiossa, yhdellä 
nettisivustolla)

• Ymmärrettävä ja selkeä kieli

• Suomen lisäksi englanniksi

• Yhteystiedot ajantasaiset ja helposti löydettävissä

• Monikanavaisuus

• Nuorten jo valmiiksi käyttämien kanavien, kuten sosiaalisen median ja 
Wilman hyödyntäminen. Myös kouluissa ja nuorten jo käyttämien 
palveluiden kautta voitaisiin viestiä ja tiedottaa enemmän.

• Koordinointi ja suunnittelu

• Nuoriin vetoavaa viestintää ja nuoret mukaan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen

Alueen vetovoimaisuuden 

lisääminen



Alueen vetovoimaisuuden 

lisääminen

YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN MAAKUNNASSA

Nuorten kanssa toimivat ammattilaiset pitävät yhteistyön kannalta 
alueen kokoa vahvuutena. Monet ammattilaiset tuntevat jo 
toisensa. 

Ammattilaiset toivoivat kuitenkin lisää kunta- ja seutukuntarajoja 
ylittävää yhteistyötä nuoriso- ja osallisuustyöhön eri toimijoiden 
kesken.

Myös yritykset korostivat tarvetta vahvistaa yhteistyötä yritysten, 
kuntapäättäjien ja muiden toimijoiden, kuten koulujen ja 
nuorisotoimien kesken.

Yhteistyö nuorten kanssa ja heidän huomioimisensa tulisi olla 
perusperiaate päätöksenteossa ja alueen kehittämisessä.

• Nuorten edustuksen vahvistamista toivottiinkin lautakuntiin, 
valtuustoihin ja työryhmiin.

• Nuoria voisi ja tulisi ottaa mukaan esim. heitä koskevan 
toiminnan, viestinnän ja hankkeiden suunnitteluun ja 
toteutukseen sekä rekrytointiprosesseihin (esim. opettajien ja 
nuorisotyöntekijöiden rekrytointiin)

• Kehittämistyössä tulisi hyödyntää myös nykyistä enemmän 
olemassa olemia työkaluja (esim. lapsivaikutusten 
ennakkoarviointia).

”Hankkeessa tehdyn kyselyn perusteella vain kolmasosa 
nuorista koki, että heitä arvostetaan tasavertaisina 
kuntalaisina.”



TYÖ MIELIKUVIEN PARANTAMISEN JA 
TULEVAISUUSUSKON LISÄÄMISEN ETEEN

Markkinoinnilla voidaan vaikuttaa myös alueeseen liittyviin 
mielikuviin. Kunnissa olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, 
onko erilaisuudelle tilaa. Nuorille tärkeitä asioita ovat esim. 
kunnan Pride-liputus ja ennakkoasenteisiin puuttuminen.

Pandemia on vaikuttanut ammattilaisten arvion mukaan nuorten 
tulevaisuususkoon negatiivisesti, kaikki poikkeusajan vaikutukset 
eivät ole vielä näkyvissä.

Pohjois-Savon ja sen kuntien vahvuuksia tulisi korostaa ja 
markkinoida niitä nuorille aikaisempaa enemmän. Näin voidaan 
luoda tulevaisuudenuskoa, että alueelle kannattaa jäädä 
toteuttamaan omia unelmia.

”Nuoret kantavat huolta kotipaikkakuntiensa tulevaisuudesta, 
monet eivät näe alueelle jäämistä mahdollisuutena.”

Alueen vetovoimaisuuden 

lisääminen



YHTEENVETO

Nuorten haluun ja kykyyn 

jäädä asumaan Pohjois-

Savoon vaikuttavat eniten 

heitä kiinnostavat opiskelu-

ja työskentelymahdollisuudet.

Mielekäs vapaa-aika sekä 

saavutettavat ja toimivat 

palvelut ovat tärkeitä nuorten 

arjen ja viihtymisen kannalta. 

Nuorille kohdistettuihin 

palveluihin tarvitaan myös 

lisää resursseja.

Nuoret näkevät positiivisemman 

ja nuorisoystävällisemmän 

Ilmapiirin viihtyvyystekijänä. 

Muutosta julkiseen puheeseen 

nuorista ja alueen tulevaisuudesta 

sekä koulutusta nuorten 

kohtaamiseen tarvitaan.

Nuorten hyvinvoinnin 

polarisoitumiseen tulisi puuttua. 

Tähän nähtiin keinona esim. 

matalan kynnyksen palvelut, 

ennakoiva tuki ja avun 

saamisen nopeuttaminen.

Nuorten osallistuminen 

tulisi mahdollistaa 

laajasti ja heidät 

huomioida kaikessa 

kehittämistyössä.

Aluetta ja sen mahdollisuuksia 

nyt ja tulevaisuudessa tulisi 

markkinoida nuorille. Myös 

nuorille kohdennettuun 

tiedotukseen ja viestintää 

panostaa..

Lue lisää Nuoret 
pohjoissavolaiset 
tulevaisuudentekijät –
hankkeen sivuilta 
(foresavo.fi)

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

