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1.1. M
iksi N

uortenideat.fi-palvelu on perustettu? 

N
uortenideat.fi-palvelu on suunniteltu tukem

aan ja täydentä-
m

ään koulujen, oppilaitosten, nuorisotyön sekä m
uiden nuor-

ten kasvua tukevien tahojen työtä osallisuuden ja dem
okra-

tiakasvatuksen edistäm
iseksi. M

aksuttom
an, valtakunnallisen 

vaikuttam
ispalvelun voivat ottaa käyttöönsä nuorten parissa 

toim
ivat organisaatiot.

Palvelun tarkoituksena on tarjota helposti saavutettava väy-
lä nuorten ideoille, ehdotuksille ja m

ielipiteille. Sam
alla se 

toim
ii foorum

ina, jossa nuorten m
ielipiteistä kiinnostuneet 

toim
ijat voivat saada, löytää ja m

yös erikseen pyytää nuorten 
kannanottoja päätöksenteon tueksi. Täm

än lisäksi palvelun 
tarkoituksena on vahvistaa ohjaajien ja opettajien osallisuu-
teen ja vaikuttam

iseen liittyvää osaam
ista ja tarjota käytän-

nönläheisiä työkaluja dem
okratiakasvatukseen.

O
ppaasta ohjaajat ja opettajat¹ saavat:

• 
tietoa nuorten osallisuudesta ja vaikuttam

isesta,

• 
työkaluja nuorten osallisuuden edistäm

iseen, 

• 
vinkkejä nuorten m

otivaation ja kiinnostuksen herättelyyn, 

• 
vinkkejä ideoiden synnyttäm

iseen sekä

• 
keinoja vaikuttam

istaitojen m
onipuoliseen kehittäm

iseen. 

N
uorten osallisuuden edistäm

inen nähdään Suom
essa tär-

keänä ja sen rooli lainsäädännössä vahvistuu entisestään. 
Taustalla vaikuttaa huoli siitä, kuinka nuoret saadaan osallis-
tum

aan, vaikuttam
aan ja kiinnostum

aan politiikasta ja yhteis-
ten asioiden hoitam

isesta ja m
illaiset valm

iudet koko ikäluok-
ka saa aktiiviseen kansalaisuuteen (O

petushallitus 2011, 5). 

N
uorten valm

iuksia yhteiskunnalliseen vaikuttam
iseen sel-

vittänyt kansainvälinen IIC 2009 -tutkim
us² osoittaa, että 

huoli on varsin aiheellinen. Tulosten m
ukaan suom

alaisnuor-
ten tiedot ovat hyvällä tasolla, m

utta asenteissa ja osallistu-
m

isaktiivisuudessa ollaan kansainvälisesti verraten heikoilla. 
Vain kaksi prosenttia suom

alaisista nuorista on hyvin kiin-
nostuneita om

an paikkakunnan poliittisista kysym
yksistä, 

19 prosenttia m
elko kiinnostuneita ja loput ei kovinkaan 

(56 prosenttia) tai ei lainkaan (23 prosenttia) kiinnostuneita. 
(Suoninen, Kuparinen &

 Törm
äkangas 2010.) 

IIC 2009 -tutkim
uksen tulokset eivät ole kovin rohkaisevia, 

m
utta parem

pia voi perustellusti odottaa, kun tutkim
us saa 

jatkoa vuonna 2016. Panostuksia asian tilan korjaam
iseksi 

on ainakin viim
e vuosina huom

attavasti lisätty. M
erkittäväs-

ti lisääntynyt julkinen poliittinen keskustelu on ehkä osal-
taan m

yös herättänyt nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin 
asioihin ja vaikuttam

iseen. Positiivinen kehitys nuorten osal-
lisuuden kokem

uksessa näkyy jo jonkin verran Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen vuosittain toteuttam

an Kouluterveys-
kyselyn tuloksissa³. 

Lasten ja nuorten osallisuuden tilaa Suom
essa 2010-luvun 

alussa on tarkasteltu 24 eri tieteenalan asiantuntijan voi-
m

in teoksessa D
em

okratiaoppitunti (G
retschel &

 Kiilakoski 
2012). Kirjan kirjoittajat jakavat käsityksen siitä, että raken-
teisiin on Suom

essa satsattu ja onnistuneita toim
intam

alle-
ja kehitetty. Puutteita osoitetaan kuitenkin niin rakenteissa 
kuin erityisesti asenteissa ja toim

intakulttuurissa (em
t., 299).

Töitä siis nuorten osallisuuden edistäm
isessä ja vaikutta-

m
isen m

ahdollistam
isessa riittää ja N

uortenideat.fi-palvelu 
pyrkii om

alta osaltaan vastaam
aan tärkeään haasteeseen. 

¹ M
ateriaali on tarkoitettu opettajille, ohjaajille ja kaikille nuorten 

kanssa toim
iville. Jatkossa voidaan puhua pelkästään ohjaajasta, jolla 

tarkoitetaan m
yös opettajia ja m

uita toim
ijoita. Täm

ä on perusteltua, 
sillä osallistavassa prosessissa opettajan roolikin on enem

m
än ohjaava 

kuin opettava. 

² Kyseessä on m
äärävuosina toteutettava kansainvälinen Civic and Ci-

tizenship Education Study -arviointitutkim
us, jonka tavoitteena on sel-

vittää nuorten valm
iuksia toim

ia ja osallistua aktiivisina kansalaisina. 
Tutkim

ukseen osallistui 38 m
aata ja sen perusjoukon m

uodostivat 8. vuo-
siluokan oppilaat. Seuraavan kerran tutkim

us toteutetaan vuonna 2016.  

³ Kouluterveyskyselyn tulokset vuosilta 2004–2015: w
w

w
.thl.fi/fi/tutki-

m
us-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkim

ukset/kouluterveyskysely/tulokset

1.2. D
em

okratiakasvatuksen tavoitteet

Täm
än 

oppaan 
pedagoginen 

perusta 
on 

dem
okratiakas-

vatuksessa. Yhtä hyvin voitaisiin puhua osallistavasta kas-
vatuksesta 

tai 
kansalaiskasvatuksesta 

ja 
sam

ansuuntaisia 
pääm

ääriä voi nähdä m
yös kriittisellä kasvatuksella, sosiaa-

lipedagogiikalla, m
ediakasvatuksella ja jossakin m

äärin m
yös 

yrittäjyyskasvatuksella. Yhteisenä nim
ittäjänä näille kasva-

tuksen suuntauksille on, ettei kasvatusta nähdä autoritääri-
senä ohjeiden, neuvojen ja valm

iiden vastausten antam
isena 

eikä kurin pitäm
isenä, vaan tasavertaiseen vuorovaikutuk-

seen pohjautuvana toim
intana. Tavoitteena on tiedostava, 

vastuullinen ja aktiivinen kansalainen, joka ym
m

ärtää, että 
m

aailm
a on m

uutettavissa ja että asioihin voi vaikuttaa. 

D
em

okratiakasvatus voidaan tiivistää sellaiseksi inhim
illi-

seksi toim
innaksi, jonka tavoitteena on tiedostava, vastuulli-

nen ja yhteistyökykyinen kansalainen, joka

• 
ym

m
ärtää, että m

aailm
a on m

uutettavissa ja että asioihin 
voi vaikuttaa,

• 
ei tottele sokeasti m

itä tahansa auktoriteettia, vaan osaa ja 
uskaltaa puuttua epäkohtiin, kun yleinen etu sitä vaatii,

• 
näkee epäkohtien lisäksi m

yös asioiden m
yönteiset puolet,

• 
tiedostaa, että ei ole olem

assa vain yhtä totuutta vaan  
erilaisia näkökulm

ia ja kokem
uksia,

• 
hankkii tietoa m

onipuolisesti, punnitsee eri näkökulm
ia ja 

pyrkii vaikuttam
aan asioihin rakentavalla tavalla ottaen 

m
yös itse vastuuta niiden kehittäm

isestä,
• 

ei etsi vain vikoja, vaan kiinnittää huom
ionsa ennen  

kaikkea kohtaam
iensa asioiden uusiin puoliin, niiden  

tarjoam
iin m

ahdollisuuksiin,
• 

kykenee kyseenalaistam
aan m

yös om
ia näkem

yksiään ja  
on valm

is oppim
aan uutta,

• 
pyrkii tietoisesti kehittäm

ään vuorovaikutus- ja  
yhteistyötaitojaan ja

• 
välittää sekä itsestä että m

uista.

Sinä olet dem
okratiakasvattaja -opas pyrkii dem

okratiakas-
vatuksen tavoitteisiin kehittäm

ällä:

1. 
nuorten ryhm

ien, kasvuyhteisöjen ja yhteiskunnan  
dem

okraattisia käytänteitä, 
2. 

nuorten osallisuus- ja vaikuttam
istaitoja sekä 

3. 
ohjaajien osallisuuteen ja dem

okratiakasvatukseen  
liittyvää osaam

ista.

1.3. Keskeisiä käsitteitä

N
uorten vaikuttam

isella tarkoitetaan toim
intaa, jossa nuoret 

osallistuvat yhteisön tai yhteiskunnan päätöksentekoon si-
ten, että heillä on m

yös todellisia m
ahdollisuuksia vaikuttaa. 

M
ukana olem

inen voi olla m
ielipiteiden ja ideoiden esille 

tuom
ista, päätösten kohteena olevien asioiden pohtim

ista ja 
niistä keskustelem

ista, päätösten tekem
istä, päätösten toi-

m
eenpanem

ista sekä toim
innan arvioim

ista ja kehittäm
istä. 

Lasten ja nuorten vaikuttam
isessa on kyse sekä poliittiseen 

toim
intaan osallistum

isesta että aktiiviseksi kansalaiseksi 
kasvam

isesta ja kasvattam
isesta. 

Käytännön toim
innassa osallisuus liitetään yleensä nuorten 

aktiiviseen 
osallistum

iseen 
ja 

vaikuttam
iseen. 

O
sallisuus 

voidaan nähdä m
yös laaja-alaisena dem

okraattista toim
in-

takulttuuria, yhteisöllisyyttä sekä ihm
isen kokonaisvaltaista 

hyvinvointia tukevana asenteena. O
sallisuustyön tavoittee-

na on välittäm
iseen ja erilaisuuden kunnioittam

iseen perus-

1. Nuortenideat.fi-palvelun lähtökohdat
(Pirjo Junttila-Vitikka)

Lisätietoja tutkim
uksesta Tilastokeskuksen sivuilla: 

http://bit.ly/tilastokeskus-ICCS-tutkim
us
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tuva, dialoginen toim
intakulttuuri, jossa jokainen voi kokea 

tulevansa om
ana itsenään nähdyksi, kuulluksi ja hyväksy-

tyksi, niin ryhm
än, yhteisön kuin yhteiskunnankin tasolla. 

Painopisteenä tässä näkökulm
assa on kasvatuskäytänteiden 

kehittäm
inen sekä olem

assa oleviin rakenteisiin ja nuorten 
ryhm

äsuhteisiin vaikuttam
inen. (K

s. m
yös Kiilakoski 2007, 

13–14; H
anhivaara 2006.)

D
em

okratia tarkoittaa kirjaim
ellisesti käännettynä kansan 

valtaa 
(kreik. 

dem
os=kansa, 

kratos=valta). 
Käytännön 

pu-
heessa dem

okratialla voidaan tarkoittaa arvoa, kansan tai 
sen enem

m
istön tahdon toteutum

ista, yhteiskuntam
allia tai 

m
enettelytapaa päättäjien valitsem

iseksi. Laajim
m

illaan de-
m

okratia ym
m

ärretään arvoksi, jolloin dem
okratia m

erkitsee 
esim

erkiksi yksilönvapautta, kansalaisten poliittisia oikeuk-
sia, sananvapautta, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja niin edel-
leen. (O

takantaa.fi (2015); ks. m
yös D

em
okratia.fi/tietotori)

Erilaisia dem
okratian m

uotoja: edustuksellinen dem
okratia, 

suora dem
okratia, osallistuva dem

okratia, osallistuva de-
liberatiivinen (julkisen harkinnan) dem

okratia sekä vasta-
dem

okratia. Lasten ja nuorten osallisuuden tulisi toteutua 
kaikilla m

ainituilla dem
okratian areenoilla (G

retschel &
 Kii-

lakoski 2012, 40–
44, 300). 

1.4. Lait ja asiakirjat 

Lasten ja nuorten osallisuuden pohja on kansallisella tasol-
la valettu vahvasti lainsäädäntöön (Kiilakoski, G

retschel &
 

N
ivala 2012, 9). N

uorisolaki velvoittaa, että nuorille tulee 
järjestää m

ahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista 
nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn 
ja että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa (N

uori-
solaki 2006/8 §) 5. Lasten ja nuorten osallistum

isoikeudesta 
on säädetty m

yös varsin laajasti eri kouluasteita koskevissa 
lakisäädöksissä sekä lastensuojelulaissa (2007). Lapsia ja 
nuoria koskevat m

yös yleiset, kaikkien kansalaisten kuule-
m

ista ja tasa-arvoista kohtelua turvaavat lait, kuten Suom
en 

perustuslaki (1999), kuntalaki (2015) ja yhdenvertaisuuslaki 
(2014). 

Peruskoulun, lukion ja am
m

atillisen peruskoulutuksen toi-
m

intaa sääteleviä lakeja on päivitetty oppilaiden ja opiske-
lijoiden osallisuuden ja oppilas/opiskelijakunta -toim

intojen 
osalta vuonna 2013. O

petuksen järjestäjiä velvoitetaan m
ai-

nittujen kouluasteiden lakisäädöksissä edistäm
ään kaikkien 

oppilaiden osallisuutta ja huolehtim
aan siitä, että kaikilla 

oppilailla on m
ahdollisuus osallistua koulun toim

intaan ja 
kehittäm

iseen sekä ilm
aista m

ielipiteensä oppilaiden ase-
m

aan liittyvistä asioista. Säädöksissä tähdennetään, että op-
pilaille/opiskelijoille tulee järjestää m

ahdollisuus osallistua 
opetussuunnitelm

an ja siihen liittyvien suunnitelm
ien sekä 

koulun järjestyssäännön valm
isteluun. Lisäksi kouluja ja op-

pilaitoksia koskevat lait m
ääräävät, että jokaisella koululla 

on oltava oppilas-opiskelijakunta. Kouluja ja oppilaitoksia 
koskevat lakitekstit kokonaisuudessaan löytyvät seuraavista 
linkeistä:

5 O
petus- ja kulttuurim

inisteriö on julkaissut 14.10.2015 työryhm
än eh-

dotuksen nuorisolain uudistam
isesta. Lakiehdotuksessa nuorten osalli-

suus ja vaikuttam
inen asem

a vahvistuu entisestään. Laki on tarkoitus 
saattaa voim

aan syksyllä 2016. 

Perusopetuslaki: 
http://bit.ly/perusopetuslaki-osallisuus-oppilaskunta
(Viitattu 18.1.2016)

Lukiolaki: 
http://bit.ly/lukiolaki-osallisuus-opiskelijakunta
(Viitattu 18.1.2016)

Laki am
m

atillisesta peruskoulutuksesta: 
http://bit.ly/laki-am

m
atillisesta-peruskoulutuksesta-

osallisuus-opiskelijakunta
(Viitattu 18.1.2016)
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2.1. O
hjaajan rooli N

uortenideat.fi-palvelussa 
(Pirjo Junttila-Vitikka &

 Virpi Peitso)

N
uortenideat.fi-palvelun lähtökohtana on, että kuka tahansa 

nuori voi vapaasti ja itsenäisesti esitellä johonkin tärkeäksi 
katsom

aansa asiaan liittyvän ideansa. Idean esittelem
inen 

palvelussa ei vielä yksinään takaa nuoren osallisuuden ko-
kem

usta. O
n tärkeää, että ideat otetaan vakavasti ja m

uut 
nuoret ja päättäjät reagoivat niihin. Yhteys päätöksentekoon 
ratkaisee viim

e kädessä sen, m
iten palvelu onnistuu tuke-

m
aan nuorten kokem

usta osallisuudesta ja vaikuttam
isen 

m
ahdollisuudesta. Ideoiden läpim

eno riippuu:

• 
perustelun vakuuttavuudesta, 

• 
kannatuksen laajuudesta, 

• 
toteutuksen vaatim

asta resurssista sekä
• 

siitä, m
iten idea vastaa nuorten ja yhteiskunnan tarpeisiin 

laajem
m

assa m
ittakaavassa. 

M
onet nuoret ovat hyvin tietoisia yhteiskunnallisista epäkoh-

dista ja osaavat sekä m
uodostaa m

ielipiteitä että perustella 
niitä. D

em
okratia kuitenkin edellyttää, että kaikille nuorille 

taataan yhtäläiset m
ahdollisuudet vaikuttam

istaitojen op-
pim

iseen. Siksi on tärkeää, että m
yös N

uortenideat.fi-palve-
lun käyttöä tuetaan siten, että yhä useam

m
at nuoret saavat 

valm
iuksia ideoiden kehittelyyn ja perusteluun ja pystyvät 

olem
aan m

ukana vaikuttam
isessa. N

uorten osallisuuden tu-
lisi toteutua yksilö-, ryhm

ä-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla 
(G

restschel &
 Kiilakoski 2012, 300). 

O
hjaajien tehtävänä on 

• 
levittää tietoa vaikuttam

ispalvelusta ja opastaa nuoria sen 
käyttäm

iseen
• 

kannustaa ja innostaa yksittäisiä nuoria ilm
aisem

aan m
ielipi-

teitään, ideoim
aan sekä hyödyntäm

ään vaikuttam
ispalvelua 

• 
auttaa nuoria perustelem

aan ehdotuksiaan ja ideoitaan 
siten, että niillä on m

ahdollisuuksia saada kannatusta ja 
päästä parem

m
in eteenpäin päätöksenteossa 

• 
toteuttaa osallistavia kehittäm

is- ja ideointiprosesseja, jois-
sa nuoret pääsevät kehittäm

ään vaikuttam
istaitojaan, poh-

tim
aan, keskustelem

aan sekä tuottam
aan perusteltuja ide-

oita yhdessä m
uiden nuorten ja eri-ikäisten ihm

isten kanssa. 

Verkossa toim
ivana vaikuttam

ispalveluna N
uortenideat.fi ei 

pysty yksin vastaam
aan tähän haasteeseen, vaan siihen tar-

vitaan m
yös fyysisessä ym

päristössä työskenteleviä, nuorten 
osallisuutta toim

innallaan edistäviä toim
ijoita. Vaikuttam

is-
palvelu olisikin hyvä saada osaksi m

uuta nuorten palvelujär-
jestelm

ää sekä organisaatioiden toim
intakulttuuria. 

2.2. M
iten ohjaaja voi tukea nuoren osallisuutta?

(Pirjo Junttila-Vitikka)

N
uorten osallisuus nähdään Suom

essa tärkeänä arvona ja 
sillä onkin vankka valtion hallinnon tuki: on säädetty lakeja, 
käynnistetty hankkeita ja perustettu virkoja sekä lasten ja 
nuorten vaikuttam

isjärjestelm
iä. Rakenteet eivät kuitenkaan 

yksin pysty takaam
aan sitä, että nuoret kokevat tulevansa 

kuulluiksi ja olevansa varteenotettavia jäseniä ryhm
ässä, 

yhteisössä ja yhteiskunnassa (m
m

. G
retschel &

 Kiilakoski 
2012). Todellinen osallisuuden kokem

us syntyy vuorovaiku-
tuksessa ihm

isten kesken. 

2.2.1. M
iten varm

istaa, että nuori tulee aidosti kuulluksi?

O
sallisuuden kokem

us ei rajoitu vain siihen, että nuori saa 
sanoa m

ielipiteensä. Kyse on m
yös siitä, m

iten nuori ajatuk-
sineen kohdataan ja m

iten häneen asennoidutaan: ovatko 
m

ielipiteen kysyjät ja nuoren arjessa kohtaam
at aikuiset ai-

2.O
sallistavan ideointiprosessin ohjaam

inen
dosti kiinnostuneita nuoresta ja hänen ajatuksistaan? Syn-
tyykö nuorelle tunne, että häntä arvostetaan? 

Yksi konkreettinen osoitus aikuisten arvostuksesta on, että 
nuorten m

ielipiteisiin reagoidaan ja että joitakin heidän 
ehdotuksiaan m

yös perustellusti toteutetaan. N
uoret eivät 

kuitenkaan odota perusteettom
ia kehuja eivätkä kritiikitöntä 

esitysten hyväksym
istä, vaan kannustavaa ja kunnioittavaa 

kohtaam
ista sekä avointa dialogia aikuisten kanssa. Tärkeää 

on, että nuori tulee om
ana itsenään nähdyksi, kuulluksi ja 

arvostetuksi.  

O
hjaaja voi vahvistaa nuorten osallisuuden kokem

usta seu-
raavin keinoin:

• 
varm

istam
alla, että nuorten m

ielipiteillä on m
yös konk-

reettista vaikuttavuutta eli että niihin reagoidaan ja joi-
takin m

yös toteutetaan
• 

keskittym
ällä nuoren kohtaam

iseen olem
alla läsnä tilan-

teessa, katsom
alla silm

iin ja osoittam
alla aitoa kiinnos-

tusta ja arvostusta nuorta ja hänen ajatuksiaan kohtaan
• 

kohtelem
alla nuorta vertaisen lailla, antautuen dialo-

giin, jossa ideoita punnitaan m
yönteisessä valossa niitä 

yhdessä kehittäen 
• 

hyödyntäm
ällä toim

innassa sellaisia pedagogisia m
ene-

telm
iä, jotka edistävät yhteistoim

innallisuutta, m
ahdol-

listavat m
onenlaisia toim

ijan rooleja ja lisäävät puhe- ja 
ilm

aisutilaa nuorille 
• 

hyödyntäm
ällä system

aattisesti ja m
onipuolisesti työta-

poja, joilla kartoitetaan kaikkien ryhm
än jäsenten m

ieli-
piteitä ja ajatuksia tasapuolisesti, esim

erkiksi puhekier-
rokset, nim

ettöm
ät laput sekä asenne- ja m

ielipidejanat 
ja avoim

et kysym
ykset 

• 
huom

ioim
alla erityisesti ujot ja hiljaiset nuoret, jotka 

hyötyvät sellaisista keinoista, joissa m
ielipiteen voi il-

m
aista ilm

an puhetta tai joissa puhum
ista edellytetään 

vain pienryhm
ätasolla; tärkeää on tehdä näkyväksi, että 

puheenvuoron käyttäm
inen on aina vapaaehtoista

• 
rakentam

alla tietoisesti sellaista luottam
uksellista ryh-

m
äilm

apiiriä, jossa m
ielipiteiden ja ajatusten ilm

aise-
m

inen on turvallista; ilm
apiiriä vapauttavia, itseen ja 

m
uihin tutustum

ista edistäviä harjoitteita, ryhm
än peli-

sääntöjen rakentam
ista ja ristiriitojen ratkaisem

ista 
• 

panostam
alla erityisesti erilaisuuden sallim

iseen ja yh-
denvertaisuuden edistäm

iseen.

2.2.2. M
iten vahvistaa nuoren vastuunottoa?

Valta, vapaus ja vastuu kulkevat aina käsi kädessä - tai näin 
ainakin pitäisi olla. Valta ja vapaus ilm

an vastuuta johtavat 
kaaokseen ja toisaalta, todellisen vastuun kantam

inen on 
m

ahdotonta, jos m
uut aina päättävät, m

iten pitää toim
ia. Jos 

tavoitteena pidetään sitä, että nuoret kasvavat vastuuseen, 
heidät tulee ottaa m

ukaan päätöksentekoon. Kun nuoret 
saavat valtaa vaikuttaa esim

erkiksi koulun tai nuorisotilan 
sääntöihin, he ottavat m

yös parem
m

in vastuuta niiden nou-
dattam

isesta.  

Vallasta luopum
inen ei ole aina siihen tottuneille aikuisille 

helppoa. Esteeksi voi m
uodostua epäilys siitä, m

iten nuoret 
saam

aansa valtaa käyttävät. Yleensä huoli siitä, että nuo-
ret eivät osaa käyttää valtaa oikein, osoittautuu turhaksi. Jos 
nuoriin luotetaan, he kasvavat luottam

uksen arvoisiksi. Ja 
vaikka näin ei aina olisikaan, asiat ratkeavat, kun ym

m
ärre-

tään, että vastuu on kuin m
ikä tahansa m

uukin taito, jonka 
oppim

isessa on yksilöllisiä eroja ja joka yleensä kasvaa har-
joituksen m

yötä. 

Vastuukasvatus edellyttää ohjaajalta m
yös luovuutta ja riski-

nottokykyä, sillä viim
e vuosina lisääntyneet turvallisuussää-

dökset korostavat viranom
aisvastuuta ja saattavat osaltaan 

rajoittaa vallan siirtäm
istä nuorille.  

2.2.3. M
iten innostaa ja m

otivoida nuorta?

N
uorten kiinnostus vaikuttam

iseen ei ole itsestään selvää, 
m

utta sitä voi kuitenkin herätellä. Innostam
isen tärkein 

lähtökohta on ohjaajan välittävä, arvostava ja kannustava 
asenne nuoreen. Se, että hän kuuntelee aktiivisesti, katsoo 
rohkaisevasti, antaa vahvistavaa palautetta (sopivasti an-
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nosteltuna m
yös rakentavaa palautetta) ja osoittaa kaikella 

tapaa kiinnostusta nuorta itseään ja hänen esittäm
iään asioi-

ta kohtaan. N
uoren kiinnostuksen herättäm

isessä olennaista 
on m

yös ohjaajan om
a kiinnostus ja innostum

inen. Työstään 
m

otivoinut ohjaaja luo innostusta ym
pärilleen. 

N
uorisotyössä ohjaajan innostajan roolia on kuvattu lauseel-

la: jonkun pitää syttyä, jotta m
uut voivat palaa. Lausetta voi 

pitää hyvänä ohjenuorana kun ottaa huom
ioon, että jatkuva 

syttym
inen ja sytyttäm

inen voi käydä m
yös raskaaksi ja vaa-

rana voi olla ohjaajan uupum
inen. N

uorten innostam
iseen ja 

m
otivaation ylläpitäm

iseen tarvitaan m
yös m

uita keinoja ja 
työkaluja, jotka eivät nojaa yksinom

aan ohjaajan persoonal-
lisuuteen.  

H
yviä tuloksia on saavutettu ryhm

äm
uotoisia, nuorten kes-

kinäiseen vuorovaikutukseen pohjautuvia, osallistavia pro-
sesseja hyödyntäen. Pelkästään se, että nuoret pääsevät 
jakam

aan ajatuksiaan keskenään, virittää positiivista energi-
aa ja lisää m

ielenkiintoa ym
päristöä ja käsiteltävää teem

aa 
kohtaan 

ja 
opettaa 

sam
alla 

m
uodostam

aan 
m

ielipiteitä. 
Varteenotettava keino m

otivaation herättäm
iseen on läh-

teä liikkeelle nuorten m
erkitysm

aailm
asta: siitä m

aailm
asta, 

jonka he parhaiten tuntevat ja josta heillä on jo m
uodos-

tunut ajatuksia ja m
ielipiteitä. O

tetaan selvää, m
itä nuorten 

m
ielessä liikkuu: m

ikä heitä juuri tällä hetkellä haastaa tai 
m

istä he unelm
oivat. D

em
okratian toteutum

isen lähtökoh-
tana on se, m

illä tavoin ihm
iset eläm

änsä kokevat. O
n siis 

tärkeää vahvistaa jokaisen kosketusta om
iin kokem

uksiin, 
tunteisiin ja ajatuksiin sekä jokaisen luottam

usta siihen, että 
om

at kokem
ukset ovat varteen otettavia ja tärkeitä (Vesi-

kansa 2002).

N
uorten m

erkitysm
aailm

asta ohjautuva polku ei välttäm
ättä 

ole ohjaajalle helppo, sillä se johdattaa prosessia suuntaan, 
johon ei voi ennalta varautua. Joskus se voi viedä vaikeiden-
kin kysym

ysten äärelle, kuten esim
erkiksi seurustelu, kiusaa-

m
inen, päihteet, eläm

än tarkoitus ja niin edelleen. O
sallista-

vassa prosessissa ohjaajan tehtävänä ei kuitenkaan ole antaa 
valm

iita vastauksia, vaan hallita prosessia niin, että nuoret 
pääsevät pohtim

aan kysym
yksiä ja että erilaiset näkem

yk-

set pääsevät keskusteluun m
ukaan. Täm

ä onnistuu dialogi-
suutta edistävien kysym

ysten avulla. O
hjaaja voi suunnata 

työskentelyä haluam
aansa suuntaan, esim

erkiksi niin, että 
nuoret pohtivat, m

illä keinoin palveluja pitäisi kehittää, jotta 
nuorten esiin nostam

iin ongelm
iin voitaisiin vastata. 

N
uorten m

erkitysm
aailm

an äärelle voidaan päästä m
onen 

reitin kautta ja tärkeintä on, että yhteys siihen löydetään, 
olipa 

prosessin 
lähtökohta 

m
ikä 

tahansa. 
Jos 

esim
erkik-

si halutaan kartoittaa nuorten m
ielipiteitä lähiym

päristön 
kehittäm

isestä, tehtävää voidaan lähestyä niin, että nuoret 
saadaan katsom

aan tuttua ym
päristöä uusin silm

in ja poh-
tim

aan siihen liittyviä henkilökohtaisia m
erkityksiä tavalla, 

jota he eivät ole aiem
m

in tulleet ajatelleeksi. 

Tehtäväksi voidaan esim
erkiksi antaa etsiä lähiym

päristös-
tä paikkoja, joihin liittyy erityisiä m

uistoja, hyviä tai huono-
ja. N

uoret voivat valokuvata valitsem
ansa m

erkitykselliset 
paikat ja kuvia voidaan tarkastella ryhm

ässä keskustellen. 
Kuvista voi koota näyttelyn ja niihin voi yhdistää kannanot-
toja kuvatusta ym

päristöstä. N
äin syntyneitä ideoita voidaan 

julkaista N
uortenideat.fi-palvelussa. Tällaisten luovien, ajat-

telua herättävien ja inspiroivien keinojen valikoim
a on laaja. 

O
sallistavia m

enetelm
iä ja harjoitteita löytyy m

uun m
uassa 

oppaan osiosta 4. H
arjaantunut ohjaaja kehittää m

enetelm
iä 

itse lisää. 

D
ialogisuutta edistäviä kysym

yksiä 

Prosessin vetäjä voi vaikuttaa ryhm
än jäsenten osallisuuden 

kokem
ukseen kiinnittäm

ällä huom
iota kysym

ysten m
uotoi-

luun. M
itä enem

m
än kysym

ykset jättävät tilaa erilaisille vas-
tausvaihtoehdoille –

 eli m
itä avoim

em
pia kysym

ykset ovat 
–

 sitä parem
m

in ne kehittävät osallistujien kykyä ajatella 
itsenäisesti, hyväksyä erilaisia m

ielipiteitä, m
uodostaa ja pe-

rustella m
ielipiteitä sekä tehdä yhteistyötä ja oppia m

uilta. 
O

heisessa taulukossa on vertailtu dialogisuutta rajoittavia 
sekä sitä edistäviä kysym

yksiä (m
ukaillen M

urto 2001).

D
ialogisuutta rajoittavia kysym

yksiä:
D
ialogisuutta edistäviä kysym

yksiä:
O

letko sam
aa m

ieltä?

Tuntuuko m
uista sam

alta?

Ym
m

ärrätkö, m
itä yritän sanoa?

Teitkö sen X:n vai Y:n vuoksi?

Uskotko todella tehneesi täm
än hyvin? 

M
iksi et voisi kokeilla tätä, m

itä ehdotin?

M
iksi et puhunut siitä m

inulle?

M
itä sinä ajattelet? O

letko eri m
ieltä?

M
iltä teistä tuntuu?

M
itä ajattelet siitä, m

itä sanoin?

M
ikä sai sinut toim

im
aan noin?

M
inua huolettaa se, kuinka hoidit täm

än tehtävän. 
Haluan kertoa, m

istä olen huolissani ja kuulla sen 
jälkeen sinun m

ielipiteesi.

M
ikä sinua epäilyttää siinä, m

itä ehdotin?

M
ikä sinua epäilyttää siinä, m

itä ehdotin? 
Teinkö tai sanoinko jotain, m

ikä teki sen vaikeaksi?

Kari M
urto (2001) puhuu oppim

isesta ja listaa m
yös oppim

ista laajentavia ja syventäviä kysym
yksiä sekä kysym

yksiä, jotka 
auttavat selviäm

ään um
pikujasta. N

äitä kysym
ys-esim

erkkejä hyödyntäm
ällä luodaan m

yös tilaa dialogisuudelle. 

Laajentavia kysym
yksiä: 

• M
ikä on m

uiden näkem
ys?

• M
uita näkökulm

ia tai ajatuksia?

• Onko m
uilla eri näkem

ys tai  
m

uuta tietoa?

• M
itä täm

ä lähestym
istapa tai  

tarkastelukulm
a jättää  

 
huom

iotta?

Syventäviä kysym
yksiä:

• M
itä m

ahtaisi tapahtua,  
jos toteutam

m
e X:n?  

... toim
isim

m
e tällä tavoin?

• M
ikä sai sinut ajattelem

aan  
tuolla tavalla? 

• M
ikä estäisi sinua tekem

ästä X:n?

• M
itä vaihtoehtoja sinulla olisi?

• Onko sinulla esim
erkki siitä,  

m
itä ehdotat?

Kysym
yksiä um

pikujasta 
selviytym

iseen:
• Onko näkem

yksesi takana huoli 
jostakin?

• M
itä jos teem

m
e Y:n? M

itä  
huolenaiheita m

eillä silloin olisi?

• Kuinka voisim
m

e m
enetellä  

parem
m

in, jotta siitä olisi apua  
huolestum

iseesi?

• M
iten m

inun toim
intani liittyy 

ongelm
aan?

• Näm
ä tiedot m

uuttaisivat m
inun 

m
ielipiteeni. M

itä olisivat ne tiedot, 
jotka m

uuttaisivat sinun  
m

ielipiteesi?
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2.3. Vinkkejä osallistavan ideointiprosessin 
ohjaam

iseen
(Pirjo Junttila-Vitikka &

 Virpi Peitso) 

N
uorten ideointia tukevaa ryhm

äprosessia nim
itetään tässä 

osallistavaksi ideointiprosessiksi. Sillä tarkoitetaan tavoit-
teellista, toim

innallista tapahtum
aketjua, jossa ryhm

ä työs-
kentelee ajatuksia ja kokem

uksia jakaen ja jonka tuloksena 
syntyy yhdessä jaettuja m

ielipiteitä, kannanottoja, ideoita 
ja 

esityksiä. 
O

hjaajat 
voivat 

toteuttaa 
ideointiprosesseja 

valm
iita m

enetelm
äm

alleja hyödyntäen, niitä tarkoituksen-
m

ukaisesti soveltaen tai uusia kehittäen. Tässä osiossa osal-
listavaa ideointiprosessia tarkastellaan vähän yleisem

m
ällä 

tasolla kiinnittäen huom
iota prosessin eri vaiheisiin. Tarkoi-

tuksena on auttaa ohjaajia soveltam
aan ja kehittäm

ään om
ia 

m
enetelm

äm
alleja sekä antaa vinkkejä osallistavan proses-

sin ohjaam
iseen. 

O
sallistavat ideointiprosessit voivat olla kestoltaan, m

ene-
telm

iltään ja toteutukseltaan hyvinkin erilaisia, m
utta niistä 

voi erottaa neljä osavaihetta, jotka ovat 1) virittäytym
inen, 

2) suunnittelu, 3) ideoiden tuottam
inen, 4) ideoiden esittä-

m
inen ja julkaisem

inen sekä 5) ideoiden eteenpäin viem
inen 

ja seuraam
inen. Ideointiprosessi voi edetä vaiheittain alkaen 

virittäytym
isestä ja päätyen idean eteenpäin viem

iseen ja 
seuraam

iseen. A
siat voivat tapahtua osin m

yös yhtäaikaises-
ti, jolloin vaiheita ei voi niin selkeästi erottaa toisistaan. 

Eri osavaiheet m
uotoutuvat ideoivan yksilön, ryhm

än, oh-
jaajan, ym

päristön, käsiteltävien aiheiden sekä yhdessä so-
vittujen tavoitteiden m

ukaan. O
hjaajan rooli on keskeinen ja 

tärkein taito osallistavan prosessin hallinta. O
hjaajan tehtä-

vänä on pitää langat käsissä ja huolehtia siitä, että nuorten 
osallisuus toteutuu jollakin tasolla prosessin eri vaiheissa. 
Parhaim

m
illaan ohjaaja on innostava inspiroija, ryhm

ähen-
gen luoja ja turvallisuuden rakentaja, joka vaikuttaa jokaisen 
osallisuuden kokem

ukseen ja lopulta tekee itsensä tarpeet-
tom

aksi luoden tilaa nuorten ideoille. 

M
enetelm

än valintaan vaikuttavat ryhm
än jäsenten kokoon-

pano (ryhm
än koko, ikä jne.), toiveet, tarpeet sekä taitotaso, 

ohjaajan taidot, kokem
us ja kiinnostus sekä käsiteltävä tee-

m
a ja yhdessä sovitut tavoitteet. Luonnollisesti m

yös käytet-
tävissä oleva tila, välineet, aika ja paikka vaikuttavat siihen, 
m

illainen m
enetelm

ä tai työskentelytapa valitaan. Ideoiden 
eteenpäin 

viem
inen ja 

seuraa-
m
inen

5.

Ideoiden 
esittäm

inen ja 
julkaise-
m
inen

4.

Ideoiden 
tuottam

inen

3.

Suunnittelu

2.

Virittäyty-
m
inen

1.O
hjaajan 
taidot, 

kiinnostus ja 
kokem

us

Yhdessä 
sovitut 

tavoitteet
Tila, 

aika ja 
paikka

M
enetelm

än 
valinta

Ryhm
än 

toiveet, 
tarpeet jne.

Käsiteltävä 
teem

a
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2.3.1. Virittäytym
inen

Virittäytym
isvaihe luo pohjan yhdessä tekem

iselle ja teem
an 

käsittelylle. Sen voi nähdä ryhm
än jäsenten m

ielen ja kehon vi-
reystilan sekä ryhm

än kokonaisenergian virittäm
isenä sellai  - 

selle taajuudelle, joka tukee yhdessä ajattelem
ista ja toim

i-
m

ista. H
yvä virittäytym

inen herättää keskinäistä luottam
us-

ta, avaa aisteja, luo innostusta ja vahvistaa ryhm
än toim

in-
takykyä. 

Ryhm
än virittäm

isessä voi hyödyntää m
onenlaisia keinoja ja 

työkalun valinta riippuu siitä, m
inkälaista virettä työskentely 

jatkossa osallistujilta vaatii: tarvitaanko esim
erkiksi luovaa 

heittäytym
istä vai erityistä keskittym

istä. M
erkitystä on m

yös  
ryhm

än kehitysvaiheella. Alussa, kun ryhm
än jäsenet eivät 

vielä tunne toisiaan, on syytä aloittaa tutustum
isella ja kon-

taktia helpottavilla harjoitteilla. Kun ryhm
än jäsenet ovat jo 

tuttuja keskenään, tutustum
ista voidaan syventää tai keskit-

tyä m
yös m

uutoin luottam
uksellisen ilm

apiirin rakentam
i-

seen erilaisin itsetuntem
usta ja vuorovaikutusta edistävien 

sekä ilm
apiiriä vapauttavien harjoitteiden avulla. Virittäyty-

m
inen voidaan toteuttaa m

yös teem
aan orientoitum

isena ja 
jatkotyöskentelyyn keskittym

isenä, jolloin erillistä suunnit-
teluvaihetta ei välttäm

ättä tarvita.  

2.3.2. Suunnittelu

Suunnitteluvaihe voidaan toteuttaa osana osallistavaa ryh-
m

äprosessia, 
jos 

nuorten 
aktiivinen 

rooli 
suunnittelussa 

näh dään kokonaistavoitteen näkökulm
asta tarkoituksenm

u-
kaisena ja jos siihen on käytettävissä riittävästi aikaa. Täm

ä 
ei kuitenkaan ole välttäm

ätöntä, vaan suunnittelu voi olla 
m

yös ohjaajalähtöinen, kun prosessi m
uutoin m

ahdollistaa 
nuorten osallisuuden toteutum

isen. 

Suunnitteluvaiheessa voidaan keskittyä käsiteltävän teem
an 

valintaan, tavoitteen m
äärittelyyn sekä prosessin toteutuksen  

suunnitteluun. Tässä vaiheessa voidaan m
yös sopia ryhm

än 
pelisäännöistä ja m

uista m
ahdollisista toim

intaan vaikutta-
vista seikoista. Erillistä suunnitteluvaihetta ei kuitenkaan 
tarvita, jos asioista on jo sovittu ennalta. N

äin esim
erkiksi, 

jos ryhm
ä on nim

enom
aan koottu arvioim

aan ja kehittäm
ään 

jotakin nuorille suunnattua toim
intaa tai palvelua. Tavoit-

teen m
äärittelystä tai sen tarkentam

isesta on kuitenkin hyvä 
sopia yhdessä nuorten kanssa. Vähintäänkin on hyvä varm

is-
taa, että osallistujat hyväksyvät ennalta annetun tavoitteen. 
O

hjaaja voi m
yös om

aan asiantuntem
ukseensa nojaten vali-

ta etukäteen m
enetelm

än, jota system
aattisesti noudattaa. 

M
yös teem

a voi olla ohjaajan valinta, kunhan se on riittävän 
väljä ja jättää tilaa nuorten näkem

yksille. O
lennaisinta tee-

m
an valinnassa on, että se voidaan kytkeä nuorten kokem

us-
m

aailm
aan. O

hjaajan läsnäolo ja kuuntelem
isen taito, herk-

kyys ja tietoisuus vaikuttavat m
erkittävästi käsiteltävään 

teem
aan. O

hjaajan joustavuus ja rohkeus ilm
enee kyvyssä 

antautua käsittelem
ään nuoria puhuttelevaa yllättävääkin 

teem
aa. O

hjaajalla tulisikin olla elefantin korvat, etanan 
tuntosarvet ja suurensuuri sydän. 

Teem
an valintaa voidaan ohjata esim

. seuraavin virikkein:

• 
lehtiartikkelit, joissa kriteereinä ajankohtaisuus ja  
tarttum

apinta nuoriin

• 
sosiaalisen m

edian päivitys, esim
. tw

iitti, Facebook- 
päivitys tai W

hatsApp-viesti

• 
elokuvat, joissa kriteereinä m

yös ajankohtaisuus ja  
tarttum

apinta nuoriin, esim
. Leijonasydän, Aavikon kukka,  

8-pallo, Kerron sinulle kaiken, Tum
m

an veden päällä, 
Tum

m
ien perhosten koti, Betoniyö, Päin seinää jne.

• 
TV-sarja tai -ajankohtaisohjelm

a, dokum
entti

• 
m

usiikki, m
elodia &

 sanat

• 
kuvat

• 
vierailu esim

. kunnanvaltuuston ja yhdistysten  
kokouksiin, vastaanottokeskuksiin, vanhainkoteihin,  
päiväkoteihin, kaatopaikalle, harrasteisiin,  
lähiym

päristöön jne.

•  ks. virittäytym
isharjoitteita s. 25–

27

• 
luonto

• 
kirjallisuus 

• 
konsertit

• 
teatteri

• 
N

uortenideat.fi-palvelun idea

• 
poliittinen päätös/kannanotto.

2.3.3 Ideoiden tuottam
inen

Ideoita voidaan tuottaa m
onin eri tavoin ja vaihe voidaan 

jakaa m
yös erillisiin osavaiheisiin. N

äin esim
erkiksi proses-

seissa, joissa tähdätään toim
innan tai ym

päristön kehittäm
i-

seen. Ideoiden tuottam
iseen tähtäävä vaihe voidaan aloittaa 

nykytilanteen kartoittam
isella ja edetä siitä luovaan ideointiin 

sekä ideoiden jalostam
iseen. 

N
ykytilanteen kartoittam

isen voi toteuttaa ongelm
a- tai 

voim
avaralähtöisesti tai m

olem
pia tapoja yhdistäen. O

ngel-
m

alähtöisissä toim
intam

alleissa lähdetään liikkeelle nosta-
m

alla esiin teem
aan liittyviä ongelm

ia tai haasteita. O
ngel-

m
ien kartoittam

isessa on se hyöty, että osallistujat saavat 
m

ahdollisuuden purkaa tyytym
ättöm

yyttään ja että se virit-
tää luovuutta ja auttaa löytäm

ään hedelm
ällisiä ratkaisuja 

koettuihin ongelm
iin. O

ngelm
ien esiin nostam

inen voi toki 
nostaa pintaan m

yös negatiivista henkeä ja vastakkainaset-
telua nuorten ja aikuisten välille. Etenkin, jos tavoitteena on 
arvioida fyysisen ym

päristön lisäksi m
yös ihm

isten toim
in-

taa. O
ngelm

ien kartoittam
inen on tärkeää, m

utta ongelm
iin 

ei kannata juuttua vaan edetä heti ideointivaiheeseen. 

Voim
avaralähtöiset m

allit painottavat toim
innan vahvuuksia 

ja niissä voidaan lähteä liikkeelle unelm
a- tai tavoitekuvan 

luom
isesta. Voim

avaroihin ja m
ahdollisuuksiin keskittym

i-
nen tukee positiivisen ilm

apiirin rakentum
ista ja yhteisöl-

lisyyden tunnetta. Lähtökohtana voi olla m
yös m

ainittujen 
lähestym

istapojen yhdistelm
ä, jossa voidaan kartoittaa sekä 

vahvuuksia että kehittäm
iskohtia. 

O
sallisuuden toteutum

isen ja tuotosten laadunkin näkökul-

m
asta on tärkeää, että luova ideointi tähtää vain ja ainoas-

taan ideoiden tuottam
iseen, ei niiden arvioim

iseen. Tällöin on 
tarkoituksenm

ukaista ruokkia ja ylläpitää vapaata, luovuutta 
edistävää ilm

apiiriä, pidättäytyä arvostelusta ja hyväksyä 
kaikki esiin nousevat, hulluim

m
atkin ideat. Ideoiden arvioin-

tia ja niiden toteuttam
isen m

ahdollisuuksia käsitellään vasta 
kun kaikki iduillaan olevat ideatkin on saatu talteen. 

Ideoiden jalostam
inen on hyvä toteuttaa pienryhm

issä, jois-
sa jokainen osallistuja tulee kuulluksi. Ryhm

ät voivat valita 
ideoiden joukosta sen, jota haluavat ryhtyä edelleen kehittä-
m

ään, m
uut ideat voivat jäädä resurssipankkiin m

yöhem
m

in 
hyödynnettäväksi. 

Valituista 
ideoista 

keskustellaan 
pien-

ryhm
issä dialogisessa hengessä nostaen esiin niissä piileviä 

m
ahdollisuuksia ja riskejä. Tärkeää on, että keskustelussa 

pyritään 
tuom

aan 
esille 

m
ahdollisim

m
an 

paljon 
erilaisia 

m
ielipiteitä ja näkökulm

ia. Ideoista jalostetaan konkreetti-
sia, toteuttam

iskelpoisia ja perusteltuja ehdotuksia. Ideoiden 
edelleen kehittäm

inen voidaan toteuttaa m
yös luovia ilm

ai-
sukeinoja käyttäen, jolloin lopullisen tuotoksen ei tarvitse 
olla sellaisenaan toteutettava vaan ajattelua ja keskustelua 
herättävä.  

Ideoiden tuottam
isessa voidaan hyödyntää erilaisia työkalu-

ja, kuten ryhm
äkeskustelua, fläppi-työskentelyä, draam

ailm
ai-

sua, kuvatyöskentelyä, m
usiikkia tai digitarinaa.

2.3.4. Ideoiden esittäm
inen ja julkaisem

inen 
N

uortenideat.fi-palvelussa

Prosessin kuluessa syntyneet ideat voidaan esittää N
uorten-

ideat.fi-palvelussa 
hyvin 

perusteltuina 
ja 

havainnollistet-
tuina kirjoituksina, videoituina draam

atuotoksina, kuvina, 
m

usiikkina, digitarinoina ja niin edelleen. Ideoilla voidaan 
m

yös ottaa kantaa olem
assa oleviin ideoihin ja vastata kan-

nanottopyyntöihin. O
hjeet ideoiden kirjoittam

iseen löytyvät 
Tietoa palvelusta -sivulta osoitteesta w

w
w

.nuortenideat.fi. 

N
uortenideat.fi on vaikuttam

ispalvelu nuorille ja nuorten 
parissa 

toim
iville. 

N
uoret 

tekevät 
om

ia 
ehdotuksia 

sekä 
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kom
m

entoivat ja kannattavat m
uiden ideoita palvelussa. 

Ideoista m
uodostuu aloitteita, jotka etenevät Kuntalaisaloi-

te.fi-palveluun tai käsittelyyn m
uuta kautta. 

Ideoiden m
uotoilua, kuvien liittäm

istä tai videoiden upotta-
m

ista on m
ahdollista harjoitella om

alla sivustollaan. H
arjoi-

tusym
päristössä voidaan testata ideointia, kom

m
entointia ja 

kannattam
ista.

2.3.5. Ideoiden eteenpäin viem
inen ja seuraam

inen 
N

uortenideat.fi-palvelussa

O
rganisaatioiden 

yhteyshenkilöt 
tukevat 

nuoria 
palvelun 

käytössä. Aikuisen tukea tarvitaan erityisesti kun selvitetään, 
kenelle idea kuuluu käsittelyyn. Julkaistu idea etenee käsit-
telyyn joko nuoren itsensä tai organisaation yhteyshenkilön 
lähettäm

änä.

O
hjaaja auttaa nuorta toim

ittam
aan idean oikealle taholle 

käsittelyyn ja huolehtii, että siihen saadaan vastaus. Idean 
seuraam

isen kannalta on tärkeä päivittää idean tietoihin, 
m

iten sen käsittely etenee ja m
ikä on päätös asiaan. Tällä 

havainnollistetaan päätöksentekoprosessia ja sitä, kenelle 
asiat m

enevät käsittelyyn. Vastaus tai päätös asiaan toim
i-

tetaan joko nuorelle tai ideaan liittyvän organisaation yhte-
yshenkilölle.

Vaikuttam
ispalvelua hyödyntävillä organisaatioilla olisi tär-

keä olla om
a organisaatiosivunsa palvelussa. Tällöin heil-

le osoitetut ideat löytyvät helposti yhdestä paikasta. N
äin 

varm
istetaan m

yös nuorten saam
a tuki palvelun käyttöön. 

Vaikuttam
ispalvelun voivat ottaa käyttöönsä m

uun m
uassa 

kunnat ja kuntien eri yksiköt, koulut ja oppilaitokset, järjes-
töt sekä nuorten vaikuttajaryhm

ät. M
yös valtakunnalliset 

toim
ijat voivat hyödyntää palvelua. 

2.4. Vaikuttam
istoim

innasta kiinnostuneen 
nuoren ohjaus

Jos ohjaaja havaitsee nuoren, joka on erityisen kiinnostunut 
yhteiskunnallisista kysym

yksistä ja vaikuttam
isesta, hänet 

kannattaa ohjata etsim
ään tietoja nuorisopalvelujen ja om

an 
oppilaitoksen nettisivuilta sekä asioista perillä olevilta työn-
tekijöiltä. Vaihtoehtoja ovat m

uun m
uassa nuorisovaltuusto, 

oppilaskunta, tukioppilastoim
inta sekä erilaiset poliittiset, 

eettiset tai yleensä jonkin asian puolesta toim
ivat järjestöt. 

Lähes jokaisesta Suom
en kunnasta löytyy nuorisovaltuusto, 

tai jollakin m
uulla nim

ellä kutsuttu nuorten edustajisto, joka 
on huhtikuussa 2015 astuneen kuntalain m

yötä m
uuttunut 

kunnille lakisääteiseksi (Kuntalaki 2015/ § 26). N
uorisoval-

tuustolla on siis virallinen asem
a kunnan nuoria edustava-

na elim
enä. Jäsenet edustajistoon valitaan vaaleilla, joten 

m
ukaan pääsy ei ole itsestään selvää. Kannattaa kuitenkin 

ottaa yhteyttä edustajiston puheenjohtajaan tai toim
innasta 

vastaavaan viranom
aiseen, sillä he tietävät parhaiten, m

iten 
asiassa kannattaa edetä.

Jos nuori on peruskoulussa tai jossakin oppilaitoksessa, hän 
voi kysyä m

yös m
ahdollisuutta osallistua oppilaskunta- tai tu-

kioppilastoim
intaan. O

ppilaskunnan toim
innasta vastaa hal  - 

litus, joka voidaan valita vaaleilla, m
utta johon saattaa pääs-

tä m
yös ilm

oittautum
alla vapaaehtoiseksi. Tukioppilastoi-

m
intaan pääsyä kannattaa kysyä siitä vastaavalta koulun 

työntekijältä. Kansalaisjärjestöt ottavat yleensä m
ielellään 

uusia, asiasta kiinnostuneita jäseniä m
ukaan ja niissä voi 

m
yös tarjoutua m

onenlaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa. 

Vaikuttajan reittikartta: 
http://reittikartta.valtikka.fi 

N
uortenideat.fi-harjoitusym

päristö:
https://test.nuortenideat.fi/

O
ta Nuortenideat.fi

 käyttöön 

Kannusta nuoria vaikuttam
aan ja ym

m
ärtäm

ään 
osallistum

isen m
erkitys sekä dem

okratian keinot 
m

aksuttom
an N

uortenideat.fi-palvelun avulla. 

N
uoret voivat ideoida ja ilm

aista m
ielipiteensä 

haluam
istaan asioista: 

 
 

 
    - ideoim

alla 

 
 

 
    - kom

m
entoim

alla 
 

 
 

 
 

 
    - kannattam

alla

Aikuinen on nuorten tukena: 

 
 

 - idean eteenpäin viem
isessä 

 
 

 - ideaan saadun päätöksen  
 

 
   lisääm

isessä palveluun

O
m

an organisaatiosivunsa vaikuttam
ispalveluun 

voivat avata esim
erkiksi kunnat, koulut, järjestöt 

tai nuorten vaikuttajaryhm
ät. O

m
a sivu varm

istaa, 
että nuorten esittäm

ät ideat voidaan koota sam
an 

organisaatiosivun alle, jolloin ne löytyvät helpos-
ti. O

m
alla sivullaan organisaation yhteyshenkilöt 

voivat m
yös esittää ideoita ja kysym

yksiä, joihin 
haluavat nuorten m

ielipiteitä ja kannanottoja. 

Tutustu käyttöehtoihin ja ota 
vaikuttam

ispalvelu käyttöösi osoitteessa: 
w

w
w

.nuortenideat.fi
/tietoapalvelusta
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O
sallisuus sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen vaikutta-

m
inen edellyttävät hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, 

niin suullisia kuin kirjallisiakin. Jotta nuoret voivat aidos-
ti vaikuttaa, tulevat kuulluiksi ja päättäjät todella ottavat 
nuoret huom

ioon päätöksenteossa, on tärkeää kyetä vai-
kuttam

aan tarkoituksenm
ukaisella tavalla ja perustelem

aan 
kantansa hyvin sekä löytää oikeat kanavat viestin viem

iseksi 
päättäjille.

H
yvien, kehittävien ideoiden luom

inen yhdessä ja dem
o-

kraattisten päätösten tekem
inen edellyttää dialogisuutta 

eli vuorovaikutusta, jossa osapuolet tutkivat m
onim

utkaista 
ilm

iötä sekä ilm
aisevat itseään vapaasti ja toisiaan kuunnel-

len ja kunnioittaen. D
ialogista vuorovaikutusta puolestaan 

tukee assertiivinen viestintätyyli, joka m
erkitsee taitoa vies-

tiä siten, että viestijä arvostaa itseään tasavertaisesti m
ui-

den kanssa. A
ssertiivinen viestijä ilm

aisee itseään avoim
esti, 

asiallisesti ja perustellen. H
än osaa ilm

aista reilusti m
yös 

eriäviä m
ielipiteitään. Sekä dialoginen vuorovaikutus että 

assertiivinen viestintätyyli perustuvat sanattom
an ja sanal-

lisen viestinnän osatekijöihin ja -taitoihin, joita on tärkeää 
tiedostaa ja harjoitella, jotta vaikuttam

isesta niin suullisin, 
kirjallisin kuin taiteellisinkin keinoin tulisi m

ahdollisim
m

an 
tehokasta. 

3.1. Dialogisten taitojen kehittäm
inen

D
ialogisuuden ytim

en m
uodostavat eri taidot: taito kuun-

nella aidosti, ilm
aista itseään suoraan, hyväksyä erilaisia 

m
ielipiteitä sekä kunnioittaa m

uita. Seuraavassa esitellään 
harjoitteita näiden taitojen kehittäm

iseen. 

Taito kuunnella aidosti
Aidosti kuunteleva henkilö on läsnä viestintätilanteessa ja yrit-
tää ym

m
ärtää puhujan näkökulm

aa, vaikka ei hyväksyisikään 
puhujan näkem

ystä sellaisenaan.

K
uuntelutaidon harjoitus:

Läsnä olevaa kuuntelua voidaan harjoittaa esim
erkiksi aset-

tum
alla parin kanssa seisom

aan vastakkain ja luettelem
alla 

vuorotellen num
erot: 1, 2 ja 3. Kun lukujen luettelem

inen 
onnistuu vaivatta, vaihdetaan luvun 2 tilalle taputus eli 
harjoitus etenee: 1 –

 taputus ja 3. Kun täm
ä vaihe onnistuu 

vaivatta, siirrytään vaiheeseen, jossa luku 3 vaihtuu polkai-
suksi. H

arjoitus etenee siis: 1 –
 taputus –

 polkaisu. M
ikäli 

harjoitusta tehdään ryhm
ässä, on hyvä kokeilla kuuntele-

m
ista ja läsnäoloa useam

m
an parin kanssa. Kuuntelutaidon 

harjoitusta voidaan käyttää m
illoin tahansa ryhm

än virittäy-
tym

isharjoituksena.

Taito ilm
aista itseään suoraan

Suora puhe on dialogisuuden haasteellisin tehtävä ja se edel-
lyttää hyvää itsetuntem

usta, itsensä arvostam
ista ja rohkeutta. 

Suora puhe ei tarkoita toisten tunteista piittaam
atonta asioiden 

töksäyttäm
istä, vaan tiedostavaa, aitoa, avointa ja totuudellista 

vuorovaikutusta. Kyse on oikeastaan ilm
aisusta, jossa vältetään 

m
onitulkintaisia kiertoilm

aisuja ja piiloviestejä ja erotetaan toi-
sistaan tosiasiat (m

itä faktisesti on tapahtunut), tulkinnat (m
iten 

tulkitsen tilannetta) sekä tunteet (m
itä tunteita asia herättää). 

3. M
iten vaikuttaa ja viestiä taitavasti?

(Virpi Peitso)

Epävarm
uuden näyttäm

inen on osa aitoa ja totuudellista vuo-
rovaikutusta. Joskus epävarm

uus voi kuitenkin kääntyä puhujaa 
vastaan, etenkin tilanteessa, jossa viesti toistam

iseen torjutaan. 
Sekä liiallinen kiltteys että liiallinen aggressiivisuus voivat hai-
tata viestin perille m

enem
istä ja erilaiset ihm

iset hyötyvät jäm
ä-

kän tahdon ilm
aisun harjoittelem

isesta. 

Tahdon ilm
aisun harjoitus

O
hjaaja pyytää osallistujia asettum

aan pareittain vastakkain, 
noin 4–5 m

etrin etäisyydelle toisistaan. Tehtävänä on kuvitel-
la tilanne, jossa henkilö A on jo pitkään käyttänyt hyväkseen 
henkilön B kiltteyttä ja lähestyy häntä jälleen kerran pyytä-
m

ällä jotakin palvelusta. H
enkilö A siis kävelee puhe-etäisyy-

delle henkilö B:tä ja esittää pyyntönsä. H
enkilön B tulee kiel-

täytyä jäm
äkästi sanom

alla esim
erkiksi, että ”kiitos kun kysyit, 

m
utta valitettavasti en voi suostua.” Tärkeää on, ettei B ryhdy 

selittelem
ään, vaan toistaa sanom

ansa silm
iin katsoen, m

ah-
dollisim

m
an vakuuttavasti. H

enkilön A tehtävänä on puhua B 
ym

päri ja sam
alla arvioida hänen viestinsä vakuuttavuutta. 

A palaa om
alle paikalleen vasta, kun tuntee viestin riittävän 

tehokkaaksi. Rooleja vaihdetaan ja lopuksi jaetaan kokem
uk-

sia harjoituksesta: m
iltä palveluksen pyytäm

inen ja siitä kiel-
täytym

inen tuntuivat? M
ikä tuntui vaikealta/helpolta? M

itkä 
seikat äänensävyssä, ilm

eissä ja m
uussa kehon kielessä saivat 

toisen osapuolen ottam
aan viestin todesta?   

Taito hyväksyä erilaisia m
ielipiteitä

D
ialogisuus edellyttää käsiteltävien asioiden eteen pysähtym

is-
tä, pohtim

ista ja om
ien ajatusten reflektointia sekä luutuneiden 

käsitysten purkam
ista.

Luutuneen käsityksen purkam
isen harjoitus

Ryhm
ä tai ohjaaja valitsee aiheen, joista kukin kirjaa yksilölli-

set ajatuksensa ja m
ielipiteensä. H

yvä aihe luutuneen käsityk-
sen purkam

iseen on tunteita herättävä, sillä usein tunteisiin 
kytkeytyvät asiat ovat luutuneita ja vaikuttavat m

eissä syväs-
ti. Yksilötyöskentelyn jälkeen jakaudutaan kolm

en hengen  
ryhm

iin, jossa kuunnellaan toisten ajatuksia aiheesta ja yri-
tetään yhdessä löytää m

ahdollisim
m

an m
onia puolia, aja-

tuksia ja m
ielipiteitä käsiteltävästä aiheesta. Aihe voidaan 

nähdä kuutiona, jonka sivuja kuvaavat aiheen eri puolet. 
Luutuneen käsityksen purkam

inen on erinom
ainen harjoitus 

m
yös argum

entointia eli perustelutaitoa harjoitellessa. 

Taito kunnioittaa m
uita 

Toisen ihm
isen kunnioittam

inen edellyttää kaikkien, itsensä ja 
toisten, ajatuksien pitäm

istä arvokkaina. Lähtökohtana toim
ii 

om
an rajallisuuden ym

m
ärtäm

inen ja sen oivaltam
inen, että 

m
uilta voi oppia, jos on m

alttia kuunnella.

K
unnioittam

isen harjoitus
Aktiivista 

kunnioitusta 
ja 

kuuntelem
isen 

taitoa 
voidaan 

harjoitella 
kokeilem

alla 
esiintym

istä 
erilaisille 

yleisöille. 
Yksi ryhm

ästä asettuu ryhm
än eteen ja yrittää kertoa edel-

lisestä kesälom
astaan tai m

uusta hyvin helposta aiheesta. 
Aluksi ryhm

ä on huono yleisö eli se ei kuuntele eikä kun-
nioita ja keksii kaikkia m

ahdollisia tapoja osoittaa sekä sa-
nattom

in että sanallisin viestein epäkunnioitustaan. Puhuja 
yrittää parhaansa m

ukaan jatkaa. O
hjaajan pyynnöstä yleisö 

m
uuttuu kunnioittavaksi ja kuuntelevaksi ja viestii siitä sa-

nattom
in ja sanallisin keinoin. Esityksen jälkeen tunnelm

ia 
puretaan: m

iltä esiintyjästä tuntui? M
iltä yleisöstä tuntui? 

U
seam

pi ryhm
ästä voi kokeilla roolia esiintyjänä. 

H
arjoituksessa voidaan pohtia m

yös sanatonta viestintää. 
M

iten m
onin tavoin, ilm

ein, elein, liikkein, äänenpainoin ja 
-sävyin viestim

m
e kunnioitusta tai epäkunnioitusta? 

3.2. Viestintätyylillä on väliä

A
ssertiivinen viestintätyyli tarkoittaa tahtoa ja taitoa viestiä 

siten, että sekä om
at että toisten oikeudet toteutuvat. A

sser-
tiivinen viestintä perustuu tasapuolisuuteen ja vuorovaikut-
teisuuteen eli periaatteisiin, jotka ovat dem

okratiakasvatuk-
sen ja osallistavan kasvatuksen ytim

essä.

A
ssertiivisen viestinnän vastakohta on aggressiivinen viestin-

tä, jossa tiedostaen tai tiedostam
atta jätetään huom

ioim
at-

ta toisten oikeudet ja m
ielipiteet. Ilm

aisu on m
ustavalkoista;  
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asiat ovat oikein tai väärin. Epäassertiivisella viestintätyy-
lillä tarkoitetaan puolestaan tapaa, joka ilm

enee vaikeutena 
pitää om

ia puoliaan tai ilm
aista om

ia ajatuksiaan edes sil-
loin, kun niillä olisi todella m

erkitystä. U
sein epäassertiivi-

suuden taustalla on huono itsetunto tai puutteelliset vies-
tintätaidot. (H

uhtinen 2013)

Tyylikolm
io-harjoitus – 

m
illainen on sinun viestintätyylisi?

O
hjaaja avaa käsitteet: m

itä tarkoittavat näm
ä kolm

e tyyliä? 
Laaditaan 

tilaan, 
esim

erkiksi 
m

aalarinteippiä 
tai 

tuoleja 
hyväksi käyttäen, kolm

io, jonka kulm
at ovat: assertiivinen 

viestijä, aggressiivinen viestijä ja epäassertiivinen viestijä. 
Kolm

ion kärjet ilm
aisevat voim

akasta suuntautum
ista kysei-

seen tyyliin ja kolm
ion keskustaan m

entäessä tyyli neutrali-
soituu. N

uoret asettuvat kolm
ioon sille kohdalle, johon tun-

tevat viestijöinä sopivansa ja pohtivat, m
iksi asettuvat juuri 

valitsem
aansa kohtaan. Sijainnit ja niiden m

erkitys puretaan 
yhteisesti keskustellen. O

hjaaja kysyy: m
iksi valitsit juuri tä-

m
än kulm

an?

Pohdittavaa ryhm
ässä: m

iten viestintätyyli vaikuttaa osallisuu-
den kokem

iseen?

3.3. M
iten vaikuttaa taitavasti sanattom

in ja 
sanallisin keinoin?

3.3.1. Sanattom
an viestinnän taidot

Suurin osa vuorovaikutuksestam
m

e ja viestinnästäm
m

e on 
sanatonta ilm

aisua. Sanaton viestintä on totuudellisem
paa, 

m
erkityksellisem

pää ja usein m
yös vaikeam

m
in m

uokatta-
vam

paa ja kehitettäväm
pää kuin sanallinen ilm

aisu. Sanat-
tom

an viestinnän piirteiden tiedostam
inen onkin ensisijaista 

sekä om
aa ilm

aisua ja vaikuttam
isen kykyä kehitettäessä 

kuin toisten ilm
aisutapaa tutkittaessa.

Tunnistatko sanattom
at viestit? 

Sanattom
ien viestien tunnistam

ista ja tiedostam
ista voi ke-

hittää viestinnän ja vaikuttam
isen harjoitteiden avulla. Sa-

m
alla harjoitteet toim

ivat m
yös ryhm

ätoim
intaa ja ideointi-

prosessia virittävinä harjoituksina.

M
inä

Assertiivinen 
viestijä

Aggressiivinen 
viestijä

Epäassertiivinen 
viestijä

3.3.2. Sanallisen viestinnän taidot

Vaikka 
sanattom

an 
viestinnän 

osuus 
vuorovaikutuksessa 

onkin sanatonta suurem
pi, on sanallisella viestinnällä m

er-
kittävä osa. Taitava sanankäyttäjä kykenee vaikuttam

aan 
ym

päröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan tehokkaasti niin 
suullisin kuin kirjallisinkin keinoin. Taidokasta ja vaikuttavaa 
sanallista ilm

aisua tarvitaan sekä ideointiprosessin vuoro-
vaikutustilanteissa että ideoiden viim

eistelyssä ja m
uok-

kauksessa.

Perustelem
inen eli argum

entointi liittyy niin kirjalliseen kuin 
suulliseenkin ilm

aisuun ja se on vaikuttam
isen m

erkittävin 
väline. H

yvässä perustelutaidossa yhdistyvät järki, tunne ja 
tahto. Kattaviin perusteluihin tukeutuva argum

entointi, us-
kottava esiintym

inen ja taitava kirjallinen esittäm
inen on 

tehokkainta vaikuttam
ista. 

Argum
entointi rakentuu väitteen tai idean ym

pärille. H
yväs-

tä argum
entoinnista perussanom

a selviää vaivattom
asti. Yti-

m
ekkäitä perusteluja ovat esim

erkiksi:

• 
käytännön esim

erkit

• 
tavat ja tottum

ukset

• 
arvot ja toim

intaperiaatteet

• 
hyöty, vastaavat tapaukset ja ilm

iön ja ongelm
an tunnettuus

• 
asiantuntijan m

ielipide, tilasto ja tutkim
ustieto

• 
syyn ja seurauksen kuvaus

• 
värikäs kieli: sanonnat, lainaukset, vertaukset jne.

Argum
entointia kannattaa m

yös havainnollistaa tehokkaalla 
ja tarkoituksenm

ukaisella sanattom
alla viestinnällä, värik-

käällä, yksinkertaisella ja johdonm
ukaisella kielenilm

aisulla 
ja apuvälineillä, joita ovat m

uun m
uassa video, kuva, kartta, 

esite, m
oniste ja juliste. N

uortenideat.fi-palvelu m
ahdollis-

taa idean digitaalisen havainnollistam
isen; kuva tai video 

voidaan liittää idean havainnolliseksi tueksi.

M
iten esiintyä ja neuvotella taitavasti? 

Sanallisen viestinnän taitoja tarvitaan niin vapaassa keskus-
telussa kuin m

yös neuvoteltaessa ja esiinnyttäessä. Kuuntelu-  
ja perustelutaidot ovat viestinnän kulm

akiviä.
 N

euvottelu on tavoitteeseen pyrkivä vuorovaikutustilanne, 
jossa yleensä erim

ieliset osapuolet pyrkivät löytäm
ään yh-

teisen ratkaisun keskustellen ja toisiaan kuunnellen. N
uorten 

ideoidessa ajatuksiaan N
uortenideat.fi-palveluun keskustelu 

ja neuvottelutaidot korostuvat ja ohjaaja voi tiedostetusti  
tukea prosessia tehden näkyväksi neuvottelun dialogiset osa- 
 taidot:

• 
ennakointi- ja suunnittelutaidot 

• 
yhteistyötaidot: kunnioitus, luottam

us ja em
patia

• 
kuuntelem

isen taidot: aktiivisuus ja avoim
uus

• 
verbaalisen viestinnän taidot: kohdentam

inen,  
jäsentäm

inen, perustelem
inen ja havainnollistam

inen 
sekä kysym

ystekniikka

• 
nonverbaalisen viestinnän taidot 

•  ks. argum
entointiharjoitus s. 25

Puhe-
viestintä

Kirjallinen
viestintä

Sanallinen
viestintä 

&
perustelun 

taito
Sanaton
viestintä

Tilan 
käyttö

Eleet, 
ilm

eet, 
liikkeet ja 
asennot

Ääneen ja 
puheeseen 
liittyvät 
piirteet

Kosketus, 
kättely, 

halaam
inen 

jne.

Ajankäyttö

Fyysinen 
olem

us ja 
vaatteet, korut, 

som
isteet

 jne.
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Esiintym
istaito liittyy saum

atta neuvotteluun - jokaisen pu-
heenvuoron voi nähdä pienim

uotoisena esityksenä. N
uorten-

ideat.fi-palvelu tarjoaa m
ahdollisuuden m

yös idean digi-
taaliseen esittäm

iseen esim
erkiksi videon tai digitarinan 

m
uodossa. Tällöin korostuvat esiintym

istaidot. Esiintym
i-

seen vai  kut tavat useat tilannesidonnaiset osatekijät, m
utta 

keskei sim
pinä taitoina voidaan pitää seuraavia:

• 
taito käyttää sanatonta ja sanallista viestintää  
tarkoituksenm

ukaisesti
• 

taito vuorovaikuttaa, erityisesti huom
ioida yleisö/  

kuulijakunta

• 
taito hallita esiintym

isjännitystä

• 
taito tehostaa sanom

an ym
m

ärtäm
istä eli taito kohdentaa, 

jäsentää, havainnollistaa ja perustella esitystä.

M
iten kirjoittaa vaikuttavasti? 

Vaikuttavien ideoiden kirjoittam
inen N

uortenideat.fi-palve-
luun on useim

m
iten ryhm

än tai yksilön ajatteluprosessin tu-
los, jonka hiom

iseen ja viim
eistelyyn ohjaaja voi m

erkittävästi 
vaikuttaa: m

itä viim
eistellym

pi idea, sitä vaikuttavam
pi idea.

Kirjoittam
inen on vaiheittain etenevä prosessi:

1. 
Ideointivaihe tarkoittaa aiheeseen perehtym

istä, 
m

iellekartan rakentam
ista, sekä kuutiointia eli aiheen 

tarkastelua usealta eri kannalta. Erilaiset osallistavat 
ideointiprosessit toim

ivat hyvin ideointivaiheina.

2. 
Luonnosteluvaiheessa aiheesta kirjoitetaan vapaasti. 
Kirjoittam

isessa kannattaa edetä helposta vaikeaan,  
tutusta tuntem

attom
am

paan -otteella. Tärkeää on  
saada kirjoittam

isprosessi käyntiin.

3. 
M

uokkausvaiheessa teksti jäsentyy lopulliseen  
m

uotoonsa, sen tyyliä ja sanavalintoja hiotaan.

4. 
Viim

eistelyvaiheessa tarkistetaan tekstin oikeakielisyys 
ja ulkoasu. Teksti otsikoidaan.

Kirjoitusprosessin eri vaiheissa palautteen pyytäm
inen ja 

saam
inen on tärkeää. Palautteen antajana voi toim

ia koko 

ryhm
ä, yksittäinen ryhm

än jäsen tai ohjaaja. Vaikuttavan 
idean kirjoittam

inen edellyttää nuorelta taitoa vastaanot-
taa rakentavaa palautetta ja m

uokata ideaansa palautteen 
osoittam

aan suuntaan. 

Vaikuttam
inen taiteellisin keinoin

Idea voi olla m
yös taiteellisen prosessin synnyttäm

ä tuotos, 
video, kuva tai vaikka digitarina, jossa korostuvat vaikutta-
van sisällön lisäksi tekniset taidot. D

igitarinan työstäm
isessä 

on seuraavia vaiheita:

1. 
Valm

istelu, käsikirjoitus: aihe, näkökulm
a, roolit,  

vuorosanat, testaus

2. 
Tarinan rakentam

inen &
 kuvaam

inen

3. 
Videon m

uokkaam
inen, koostam

inen ja jakam
inen

•  ks. lisätietoa M
ultisilta &

 N
iem

i (2014)  
Rajaton luokkahuone

Tarinat tableteilla digitaalisiksi:
w

w
w

.lukuinto.fi/m
edia/m

allisto/tuottam
inen/

digitarinat.pdf

Digitarinat: 
w

w
w

.valtikka.fi/m
ina/digitarinat
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4.1. Tutustum
is- ja vuorovaikutusharjoitteita    

O
sallistavissa ideointiprosesseissa ryhm

äytym
iseen on kiin- 

nitettävä erityisesti huom
iota. Tutustum

iseen ja läsnäole-
vaan vuorovaikutukseen on hyvä käyttää aikaa erilaisin har-
joituksin.

Vuorovaikutusharjoitus parin kanssa
Kädet vastakkain, käm

m
enten välissä noin 2–3 cm

. Johtaja 
kuljettaa johdettavaa ilm

an sanoja. Taustalla inspiroivaa, 
innostavaa m

usiikkia. Johtaja vaihtuu. H
arjoituksen tavoit-

teena on tunnustella ja aistia toisen tapaa liikkua, olla ole-
m

assa. Pareja vaihdellaan siten, että m
ahdollisim

m
an m

onet 
työskentelevät keskenään. H

arjoitus puretaan keskustellen: 
m

iltä harjoitus tuntui? M
illaisia huom

ioita syntyi? Sujuiko 
työskentely jonkun toisen kanssa parem

m
in kuin toisen? 

Puolipeilaus parin kanssa
M

olem
m

at osapuolet ovat peilejä ja aktiivisia liikkujia. M
yös 

eleitä ja ilm
eitä voidaan peilata. H

arjoitus etenee seuraavas-
ti: Toinen pareista tekee liikkeen/eleen/ilm

een, jonka toinen 
peilaa. Peilaaja jatkaa ja tekee om

an liikkeensä, eleensä ja 
ilm

eensä, jonka toinen puolestaan toistaa. Taustalle ryhm
ää 

inspiroiva m
usiikki.

Sinä, sinä, sinä – seis ja kättely –harjoitus 
piirissä
Ryhm

ä asettuu piiriksi ja ohjaaja aloittaa ketjun, jossa hän 
osoittaa sorm

ellaan, katsoo silm
iin ja sanoo: sinä, jollekul-

le ryhm
än jäsenistä. O

hjaaja kävelee osoittam
ansa henkilön 

paikalle. O
hjaajan valitsem

a henkilö puolestaan valitsee kat-
seellaan, osoittam

isellaan ja sanallaan seuraavan henkilön, 
jonka paikalle kävelee. Ketju etenee ja ohjaaja pysäyttelee 
liikettä säännöllisin väliajoin. O

hjaaja voi lisätä ketjuja, jol-
loin liikkum

isen ja kohtaam
isten m

äärä lisääntyy. Kun ryhm
ä 

pysähtyy ohjaajan pyynnöstä piirim
uodostelm

aan, voi ohjaa-

ja antaa ryhm
älle pieniä tehtäviä, esim

erkiksi kättele oikeal-
la olevaa henkilöä. Liike ja pieni sählääm

inen synnyttää iloa 
ja purkaa jännitystä.

N
im

i & liike
N

uoret asettuvat piiriin, kukin liittää om
aan nim

eensä liik-
keen, jonka m

yös esittää ja koko ryhm
ä toistaa liikkeen. Kier-

ros käydään läpi useam
m

an kerran ja tahtia kiihdytetään, 
jotta saadaan aikaan iloa ja liikettä.

A
stu askel eteenpäin

N
uoret seisovat piirissä. Kukin esittää vuorollaan itseään kos-

kevan lauseen, esim
erkiksi: ”Astu askel, jos olet joskus laulanut 

suihkussa”. Kaikkien suihkussa joskus laulaneiden on astuttava 
askel eteenpäin. Sitten kaikki astuvat taas askeleen taaksepäin 
ja seuraava piirissä jatkaa: ”Astu askel eteenpäin, jos...”.

M
ene, jos

M
ene, jos sinulla on…

M
ene, jos om

istat…
M

ene, jos sinä olet…
M

ene, jos pidät…
 

N
uoret istuvat piirissä, piirin keskellä seisoo yksi, aluksi oh-

jaaja ilm
an paikkaa. Keskellä olevan tavoitteena on ryöstää 

itselleen paikka ja hän kutsuu ryhm
äläisiä liikkeeseen edel-

lä m
ainituilla kysym

yksillä. Paikkaa vailla oleva henkilö voi 
kertoa ainoastaan itseään koskevia asioita. N

iiden henkilöi-
den, joita käsky koskee on irrottauduttava penkistä ja etsit-
tävä itselleen uusi paikka. O

m
alle paikalleen ei saa palata.

 K
artta

Sovitaan, että tila on Suom
en kartta. O

hjaaja pyytää asettu-
m

aan hiljaisuuden vallitessa sille kohdalle karttaa, jossa nuori 
on syntynyt. Karttaharjoitus puretaan ohjaajan johdolla. Kos-
ka asettum

inen kartalle tapahtuu hiljaisuuden vallitessa, saat-

4. O
sallistavia m

enetelm
iä

(Pirjo Junttila-Vitikka & Virpi Peitso)

tavat hyvinkin Joensuu ja Vaasa olla rinnakkain. H
uum

ori ja 
hilpeys ovat sallittuja, tarkoituksenm

ukaisiakin. O
hjaaja pää-

see näin käsitykseen m
yös yksilöiden tavasta hahm

ottaa ti laa.

4.2. Viestinnän ja vaikuttam
isen harjoitteita

Lukuharjoitus tekstipätkällä
H

arjoituksessa keskitytään äänen painoihin, korkeuteen ja 
voim

akkuuteen sekä puheen rytm
itykseen. H

arjoitusta voi 
varioida eri tavoin.

• 
Sam

a teksti luetaan eri nopeuksilla. 
• 

Luettu tauotetaan.
• 

Tekstiin lisätään tunnetila: esim
. pelko, viha, suru,  

ilo, ihastus jne.
• 

Puheeseen lisätään tyyli esim
. uutisenlukutyyli,  

salaperäisen tarinoinnin tyyli jne. 

M
inuuttipuhe! 

Valm
istellaan m

inuutin puheenvuoro aiheesta: M
iksi on tär-

keää, että nuoret vaikuttavat? Keskustelua ajasta, puheliai-
suudesta ja hiljaisuudesta.

Fyysinen olem
uksen m

erkitykseen liittyviä harjoitteita:

M
itä m

uistan julkkiksista/opettajistani/
ohjaajistani?  
M

yönteistä m
uistelua ohjaajien ulkoisesta olem

uksesta tai 
tunnusm

erkeistä. M
itä ulkoiset elem

entit kertovat? 

Saako koskettaa? K
uka saa koskettaa?

Keskustelua ryhm
ässä ohjaajan johdolla koskettam

isen kult-
tuurista, kosketus olkapäästä jne.

M
iten tulen tilaan? 

H
arjoitellaan tulem

ista ryhm
ätilaan pelokkaasti, uteliaas-

ti, innokkaasti, diivan elkein ja niin edelleen. H
arjoitellaan 

m
yös tilassa olem

ista, katseen kohdistam
ista ja levollista 

olem
ista ihm

isten ym
päröim

änä.

A
rgum

entointiharjoitus
O

petus- tai ohjaustilanteessa valitaan yhdessä argum
entoi-

tava konkreettinen ajatus/idea, joka koskettaa tai herättää 
tunteita ryhm

än nuorissa. Tärkeää olisi, että ajatus tulisi 
nuorilta itseltään. N

uorten tarjoam
a idea on osa kuulluksi tu-

lem
isen prosessia. Kukin kirjoittaa kym

m
enen m

inuutin ajan 
sekä tunteeseen että järkeen liittyviä perusteluita aiheesta 
–

 puolesta tai vastaan tai sekä että. Yksilövaiheen jälkeen 
perustelut esitetään kolm

en hengen ryhm
issä ja parhaat pe-

rustelut yhdistetään. Kukin ryhm
ä esittää perustelunsa. 

H
arjoitus puretaan yhteisesti keskustellen: pohditaan ar-

gum
enttien laatua, aitoutta ja vaikuttavuutta. Argum

entti-
harjoituksena voi toim

ia m
yös vaikuttava teksti, esim

erkiksi 
m

ielipidekirjoitus, josta etsitään vaikuttavia perusteluita. 
Yhdessä voidaan pohtia m

yös yleisesti argum
entointia sosi-

aalisessa m
ediassa: löytyykö kannanotoille vakuuttavia pe-

rusteita?

4.3. Virittäytym
isharjoitteita

 Janat ja kartat
Janoilla ja kartoilla voidaan kokonaisvaltaisesti, fyysisesti ja 
toim

innallisesti havainnollistaa esim
erkiksi tunnetiloja, kan-

nanottoja, kokem
uksia tai tapoja toim

ia.
O

hjaaja esittelee esim
erkiksi janan, jonka toisessa pääs-

sä ovat m
yönteiset odotukset tulevasta kesästä ja toisessa 

päässä ovat kielteiset tunnelm
at tulevasta kesästä. N

uoret 
asettuvat janalle tuntem

ustensa m
ukaan. Kesän odotuksis-

ta päästään keskustelem
aan m

ahdollisista kesätyöpaikoista. 
M

ikäli nuoret kokisivat aiheen puhuttelevaksi, teem
aa voi-

taisiin ottaa käsittelyyn ideointiprosessissa.
Karttatehtävään ohjaaja voi valita esim

erkiksi koko m
aa-

ilm
aa koskevan kartan. H

än esittelee tilan olevan m
aailm

an-
kartta. H

än pyytää nuoria siirtym
ään sille kohdalle m

aail-
m

ankarttaa, jonne haluaisi m
atkustaa. N

äin virittäydytään 
kohti toiveita ja unelm

ia. M
illaisia unelm

ia nousee esiin? 
Ideointiprosessia voitaisiin jatkaa pohtim

alla, m
iten unelm

at 
voisi saavuttaa. M

itä uusia, esim
erkiksi kansainvälisyyteen 

liittyviä ideoita voisi luoda?
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Erilaiset valinnat
O

hjaaja pyytää:
a) 

O
ta laukusta jokin sinulle m

erkittävä esine/asia ja kerro, 
m

iksi se on sinulle tärkeä.
b) 

Valitse sinulle m
erkittävä kuva. Perustele, m

iksi kuva on 
vaikuttava.

c) 
Valitse pöydällä olevista esineistä jokin, joka puhuttelee 
sinua. Perustele.

Valintaprosessi ja tehtävän purkam
inen yhdessä nuorten 

kanssa tuo nuoret läsnäoleviksi ryhm
ään. Sam

alla herkästi 
kuunteleva ohjaaja pääsee kiinni nuoren tunnelm

iin ja aja-
tuksiin, joista voidaan nostaa ideointiprosessin teem

a. Tee-
m

aa voidaan puolestaan lähteä käsittelem
ään ohjaajan ja/

tai nuorten valitsem
an tavan m

ukaisesti.

K
ehollinen virittäytym

inen
Kävelyä tilassa, ensin huom

ioiden ja tiedostaen
a) 

ensin varpaat ja niiden kosketus alustaan
b) 

sitten koko jalkapohja
c) 

sitten sääri, jota liikutetaan heiluttaen ja polvea nostaen
d) 

sitten reisi, jolloin jalka nousee tosi suorana ylös
e) 

sitten lantio, jolloin kävellään kuten m
alli tai M

arilyn
f) 

sitten keskikeho
g) 

sitten olkapäät ja kädet, joita liikutetaan tehokkaasti
h) 

ja lopuksi pää, jolloin kävely pysähtyy ja pää kiertyy  
rauhallisesti puolelta toiselle ja lopuksi pysähtyy  
ohjaajan pyynnöstä luontevaan asentoon täydentäen 
koko kehon hyvää ryhtiä ja läsnä olevaa olem

usta.

Läsnäolo- ja luottam
usharjoitukset

A
utot 

Ryhm
än jäsenet m

uodottavat pareja, joista toinen on auto 
ja toinen puolestaan autoa ohjaava kuljettaja. Auton silm

ät 
sidotaan ja auton toim

innoista sovitaan yhdessä. 

Eteenpäin: yhtäjaksoinen painallus keskiselkään
Käännös oikealle: painallus oikeaan olkapäähän
Käännös vasem

m
alle: painallus vasem

paan olkapäähän

Peruutus: kosketus m
olem

piin olkapäihin
Pysähdys: kosketus pään päälle

O
hjaaja ja ryhm

äläiset yhdessä rakentavat autoradan, jonka 
kuljettaja ajaa autollaan. Ratoja m

uunnellaan ja auto/kuljet-
taja-osia vaihdetaan. Lopuksi harjoituksen tunnelm

ia pure-
taan keskustellen ja tunnelm

ia kuulostellen:
• 

M
iltä tuntui liikkua silm

ät sidottuina? 
• 

Luotitko kuljettajaan?
• 

M
itä m

iltä olit kosketuksesta sanattom
ana viestinä?

• 
M

iten autot liikkuivat: ripeästi, varovasti,  
tottelem

attom
asti jne?

• 
Autot-harjoitus lisää tiedostam

ista erilaisuudesta,  
luottam

uksesta ja aisteista. 

N
ojat

N
ojat-harjoituksessa ryhm

ä asettuu piiriksi ja tarttuu toi-
siaan käsistä. Ryhm

ässä tulee olla tasaluku osallistujia, jo-
ten ohjaaja voi asettua osaksi ryhm

ää tai vetäytyä tarkkai-
lem

aan. O
hjaajan antam

asta m
erkistä ryhm

än joka toinen, 
esim

erkiksi sovitusti ykköset nojaavat suorin vartaloin eteen 
ja kakkoset puolestaan suorin vartaloin taaksepäin. Syntyy 
virittäytynyt piiri, jossa on luotettava toinen toisiinsa. O

h-
jaajan m

erkistä piiri palautuu ennalleen. O
sat vaihtuvat: 

kakkoset nojaavat eteenpäin ja ykköset taaksepäin. O
hjaajan 

m
erkistä piiri palautuu ennalleen. 

H
arjoituksen jälkeen keskustellaan luottam

uksesta: 
• 

M
iltä harjoitus tuntui? 

• 
U

skallanko luottaa vieruskaveriini ja siten koko ryhm
ään? 

• 
H

arjoitus toim
ii hyvin m

yös ryhm
ätyöskentelyyn  

virittäjänä.

H
etki

Ryhm
äläiset asettuvat istum

aan vastakkain kahdelle tuoli-
riville. Yhdellä tai kahdella ryhm

än jäsenellä ei ole istum
a-

paikkaa, hän tai he seisovat tuolirivistöjen päissä. Kullakin on 
vastapäätä noin 3–5 m

etrin päässä pari, jonka kanssa on tar-
koitus solm

ia katseen avulla sopim
us hetkestä, jolloin paikat 

vaihtuvat. Sopim
us hetkestä solm

itaan pelkän katseen avul-
la. Kaikki m

uut sanalliset ja sanattom
at viestintäkeinot ovat 

kiellettyjä. Parien vaihtaessa paikkaa ilm
an istum

apaikkaa 
olevat yrittävät anastaa itselleen istum

apaikan. 
H

etkiä pyritään solm
im

aan uudestaan jatkuvasti. Pelin toi-
sessa vaiheessa hetkiä voi sopia kenen kanssa tahansa vas-
takkaiselta riviltä ja kolm

annessa vaiheessa kenen kanssa 
tahansa. 

Lopuksi peliä puretaan keskustellen:
• 

O
nnistuiko hetken solm

im
inen pelkän katseen avulla?

• 
O

nnistuiko hetken solm
im

inen jonkun kanssa vaivatto-
m

am
m

in kuin jonkun toisen kanssa?
• 

Keskustelua sam
alle aaltopituudelle virittäytym

isestä, 
  

erilaisuudesta, ensivaikutelm
asta, viestinnän kentistä jne.

4.4. O
sallistavia ideointiprosesseja

Paperit kiertäm
ään – ideointi

Jokaisella osallistujalla on edessään paperi, johon hän kirjoit-
taa m

uutam
an m

inuutin ajan vähintään kaksi tai kolm
e ideaa 

annetusta aiheesta. Täm
än jälkeen jokainen antaa om

an pa-
perinsa vasem

m
alla puolellaan olevalle osallistujalle, joka 

kirjoittaa uuden idean saam
aansa paperiin. Ajatus on, että 

paperissa jo olevat ideat auttavat synnyttäm
ään uusia. Tätä 

jatketaan ainakin viiden siirron ajan. Puhua ei saa. Lopuk-
si ryhm

ä valitsee yhdessä papereihin kirjoitetuista ideoista 
kolm

e tärkeintä ja käyttökelpoisinta. Parhaat ideat seulo-
taan esiin tarvittaessa äänestäm

ällä. Jokaisella osallistujal-
la on kolm

e ääntä, jotka hän saa antaa m
ielestään parhaille 

ideoille. Eniten ääniä saaneet ideat otetaan jatkokäsittelyyn. 

M
iten kehittää nuorten osallisuutta? – ideat 

(Pirjo Junttila-Vitikka)
Välineet: post-it -lappuja, tusseja ja fläppejä

Työskentelyn tavoitteena on tuottaa ideoita nuorten osal-
lisuuden edistäm

iseksi. Kehittäm
isen kohteena voi olla jär-

jestö, nuorten työpaja, nuorisotila, koulu, luokka tai kunnan 
nuorisopalvelut. 

1. Virittelyvaihe, jossa tutustutaan ja luodaan luottam
uk-

sellista 
ilm

apiiriä 
toim

innallisten 
ja 

kehoa 
läm

m
ittävien 

harjoitteiden 
avulla. 

Teem
aa 

voidaan 
lähestyä 

luom
alla 

pienryhm
ittäin still-kuvia tai patsaita, jotka kuvaavat ryh-

m
än jäsenten jakam

aa käsitystä osallisuudesta ja ei-osalli-
suudesta. Purkuvaiheessa keskustellaan siitä, m

itä kaikkea 
osallisuus voisi olla. 

2. O
sallistujat jaetaan pienryhm

iin. Jokaiselle ryhm
älle an-

netaan yksi fläppi-paperi ja jokaiselle osallistujalle tussi 
sekä kolm

en värisiä post-it -lappuja. O
sallistujia pyydetään 

aluksi kirjaam
aan esim

erkiksi keltaisille post-it -lapuille yh-
teisön/ryhm

än osallisuuteen liittyviä vahvuuksia eli sellaisia 
käytäntöjä, toim

intatapoja ja osaam
ista, jota yhteisöllä/ryh-

m
ällä jo on. Yksi vahvuus/lappu.

3. Kun vahvuudet on kirjattu, jokainen ryhm
än jäsen lait-

taa vuorollaan yhden lapun fläpille ja kertoo ajatuksensa 
lyhyesti m

uille. Kierroksia käydään niin m
onta, että kaikki 

vahvuus-laput ovat fläpillä ja ryhm
ällä on käsitys niiden 

sisällöstä. Täm
än jälkeen ryhm

än tehtävänä on m
uodostaa 

lapuista teem
allisesti yhteen sopivia ryppäitä ja kirjata niille 

yläotsakkeet. Ryppäät kannattaa sijoittaa fläpille siten, että 
siihen jää tilaa vielä m

uille lappu-ryppäille. 

4. Seuraavaksi osallistujia pyydetään kirjaam
aan esim

erkiksi 
punaisille post-it -lapuille asioita, joissa yhteisöllä/ryhm

ällä 
olisi vielä kehittäm

istä, jotta kaikkien nuorten osallisuus to-
teutuisi. Yksi asia/lappu. 

5. Kun kehittäm
iskohdat on kirjattu, m

enetellään sam
oin 

kuin kohdassa 2 siten, että fläpille m
uodostuu punaisia ot-

sikoituja ryppäitä. 

6. Täm
än jälkeen pienryhm

issä ideoidaan ja tuotetaan yh-
dessä konkreettisia keinoja, joilla nuorten osallisuutta voi-
daan entistä parem

m
in edistää. Ideointivaihe voidaan to-

teuttaa sam
aan tapaan kuin m

uut vaiheet eli ensin jokainen 
kirjaa 

ideoita 
ja 

kehittäm
isajatuksia 

esim
erkiksi 

vihreille 
post-it -lapuille, yksi asia/lappu. Täm

än jälkeen ideat esitel-
lään, niistä keskustellaan ja kehitellään ajatuksia eteenpäin 
siten, että syntyy useam

pia ideakokonaisuuksia.
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7. Pienryhm
ät valitsevat yhden ideakokonaisuuden, jonka 

esittelevät m
uille osallistujille. M

uut kom
m

entoivat ja anta-
vat vinkkejä idean jatkokehittäm

iseksi. 

8. Prosessin tuloksena syntyneet ideat jalostetaan esitettä-
viksi ja julkaistaviksi N

uortenideat.fi-palvelussa. Esittäm
isen 

tapa voi olla kirjallinen, kuvallinen, videom
uotoinen tai eri-

laisia koosteita useam
m

asta tavasta. Jos aikaa on, esityksen 
m

uotoon kannattaa panostaa ja rohkaista hyvinkin luoviin 
tuotoksiin. 

O
hjattu kävelykierros

(H
orelli, Kyttä &

 Kaaja 2002, 37)

Tavoite
O

hjatun 
kävelykierroksen 

perusajatus 
on 

m
ennä 

ryhm
ä-

nä paikan päälle ja arvioida asuinaluetta system
aattisesti. 

M
enetelm

ä 
sopii 

esim
erkiksi 

yhteissuunnitteluhankkeen 
käynnistysvaiheeseen tai jälkiarviointiin. Kävelykierrosta on  
käytetty m

onessa hankkeessa, m
uun m

uassa H
elsingin Pih-

lajiston 
lähiöparannushankkeessa. 

O
hjattu 

kävelykierros 
koostuu 

ryhm
äkävelystä 

ja 
-keskustelusta. 

Kävelykierros 
räätälöidään aina tilanteen m

ukaan. M
enetelm

ä m
ahdol-

listaa suoran vuorovaikutuksen eri ryhm
ien välillä ja näke-

m
ysten lähentym

isen, koska m
ielipiteitä on m

ahdollisuus 
tarkentaa keskustelun kuluessa.

Valm
istelu

Ennen 
kävelykierrosta 

suunnitellaan 
reitti 

tutkittavalle 
alueella ja se m

erkitään karttaan. Valitaan n. 5 pysähdys-
paikkaa, jotka m

erkitään karttaan num
eroilla. Pysähdyspai-

kat kannattaa valita siten, että saadaan tietoa juuri niistä 
asioista, 

jotka 
alueella 

kiinnostavat. 
Valitaan 

osallistuva 
ryhm

ä, jonka koko ei m
ielellään saisi ylittää 10 henkilöä. 

Ryhm
ään voidaan valita erilaisia näkökulm

ia edustavia hen-
kilöitä ja eri-ikäisiä (m

yös lapsia ja nuoria aikuisten joukossa).

Toteutus
Kävelykierroksen aikana jokainen m

erkitsee pysähdyspai-
koilla m

uistiin positiiviset ja negatiiviset havaintonsa ym
pä-

ristöstä sekä m
ahdollisia parannusideoita. M

ielipiteenvaih-

toa vältetään tässä vaiheessa. Kävelykierros voi olla m
yös 

roolileikki, jossa pyritään eläytym
ään ym

päristön eri käyt-
täjäryhm

ien tarpeisiin. Kävelykierros päättyy keskusteluun 
sisätiloissa. Keskustelu kestää vähintään 1,5–2 h, usein ai-
kaa vierähtää enem

m
änkin. Tarjoilu ei ole pahitteeksi. Reitti 

käsitellään paikka kerrallaan; jokainen esittää positiiviset ja 
negatiiviset havaintonsa vuoron perään ja sam

alla keskus-
tellaan. Tärkeää on antaa kaikille osallistujille vuorollaan 
suunvuoro. Jos ryhm

ä on suuri, voidaan keskustelussa jakau-
tua pienryhm

iksi, jotka tulostavat sovitulla tavalla keskus-
telun koko ryhm

älle esim
erkiksi niin, että jokaisesta pysäh-

dyspaikasta tulostetaan 4 positiivista ja 4 negatiivista asiaa.

D
okum

entointi
Keskustelu kirjataan sillä tarkkuudella kuin jatkoa ajatellen 
on tarpeen. Suotavaa olisi, että jälkikäteen olisi m

ahdollis-
ta tarkistaa, kuka sanoi m

itäkin. Keskustelussa esiin tulleet 
teem

at kirjataan esim
erkiksi fläppitaululle. O

lisi hyvä, jos 
kirjuri olisi erikseen eikä keskustelun vetäjän tarvitsisi hoi-
taa sitä. O

hjattuun kävelykierrokseen liittyvät keskustelut 
m

ahdollistavat 
m

onentasoisen 
jatkoanalyysin. 

Tutkim
uk-

sellista käyttöä varten keskustelut olisi syytä nauhoittaa tai 
videoida. Ainakin keskustelun tulokset kannattaa kirjoittaa 
puhtaaksi ja laatia siitä yhteenveto. M

ukaan olisi hyvä liittää 
kuvia pysähdyspaikoista.

X-alueen suurin ongelm
a – draam

allinen prosessi
(Koskenniem

i 2007, 107)

1. Läm
m

ittelyharjoituksia.

2. Tehdään pienryhm
issä pysäytetty kuva tai patsas tär-

keästä 
aiheesta, 

esim
erkiksi 

”asuinalueem
m

e/koulum
m

e/
nuorten suurin ongelm

a”. Kuva esittää huippukohdan, kär-
jistyneen tilanteen. Kuvassa täytyy olla päähenkilö ja siinä 
voidaan käyttää kevyitä kankaita tai m

uuta helposti liikutel-
tavaa rekvisiittaa. Ihm

iset voivat olla kuvissa paitsi ihm
isiä, 

m
yös esineitä tai sym

bolisia elem
enttejä. N

iiden sisältö tulisi 
kuitenkin olla ulkopuoliselle ym

m
ärrettävä, helposti avautu-

va. Kuvissa käytetään eri tasoja: ylä-, keski- ja alataso. Kekse-
liäisyyttä, näyttävyyttä ja harm

oninen näyttäm
ölle asettelu.

3. Kuvat näytetään toisille ryhm
ille tai ulkopuolisille. Pyy-

detään palautetta tarkoituksena tarkistaa, avautuuko kuvan 
sisältö. M

yös palautetta kuvan asettelusta näyttäm
ölle an-

netaan.

4. M
uokataan kuvaa palautteen pohjalta. Sam

alla ryhm
ä sy-

ventää keskustelua teem
asta ja tuo siihen uusia näkökulm

ia.

5. Syyt ja seuraukset -kuvasarja. Ryhm
ä m

uovaa aikajärjes-
tyksessä kuvia ongelm

an syistä ja siitä, m
iten ongelm

aan, eli 
kliim

aksikuvaan, päädyttiin. Kuvissa tulee kulkea yksi pää-
henkilö, joka pysyy koko sarjan ajan sam

ana. Sitten ryhm
ä 

jatkaa alkuperäisestä kliim
aksikuvasta eteenpäin: kuva siitä, 

m
itä ongelm

asta seuraa ja loppukuva, joka näyttää ongel-
m

an loppukysym
yksen tai avoim

en ratkaisun (ei valm
ista 

vastausta!).

6. Kuvasarja harjoitellaan. A
setelm

at tarkistetaan ja harjoi-
tellaan sujuva siirtym

inen kuvasta toiseen. 

7. Kuvasarjat esitetään ja katsotaan. Kom
m

entteja ja palautetta.

8. Kuvista kohtaukset. Kuvien pohjalta kehitetään sarja pie-
niä toim

innallisia kohtauksia, joissa voi olla dialogia, m
utta 

pääpaino on toim
innassa. Jokaisen kohtauksen alku ja loppu 

tehdään pysäytyskuvana.

9. Kohtaussarjat esitetään, katsotaan, annetaan palaute.

10. Rytm
isiirtym

ät. Sarjan alkuun ja kuvien välille kehitetään 
rytm

ikkäät siirtym
ät, joissa käytetään sym

bolisia liikkeitä, 
eleitä, äänim

aisem
ia, tanssiliikkeitä tai lauluja. Siirtym

issä 
pitää olla vaiheita ja/tai koreokrafia. Kohtauksesta toiseen 
siirrytään yllättävästi ja kekseliäästi. Liikkeen tulee teem

al-
lisesti liittyä siirtym

ään, edelliseen tai seuraavaan kuvaan. 
Alkuun ja loppuun voidaan tehdä esim

erkiksi laulu.

11. Esitys näytetään ja puretaan m
uiden ryhm

ien/katsojien 
kanssa. Esitystä voi purkaa keskustellen tai draam

allisesti. 
Jos esitetään joku ongelm

a, yleisö voi tehdä kuvia pienryh-
m

issä ongelm
an ratkaisusta. 

D
ialoginen työsem

inaari
Sem

inaarin osallistujat eivät yleensä voi vaikuttaa tilaisuu-
den agendaan, vaan se rakentuu järjestäjien toim

esta. D
ia-

logisessa sem
inaarissa osallistujat pääsevät m

äärittelem
ään 

aiheet, joita sem
inaarissa käsitellään. M

enetelm
än ovat ke-

hittäneet ja testanneet Jukka H
akola, Pirjo Junttila-Vitikka ja 

Anne Luiro Rovaniem
ellä 2012. 

Rovaniem
ellä 8.9.2012 toteutetun, nuorisoalan toim

ijoille 
sekä nuorille tarkoitetun Yhteistyötä m

uotoilem
assa -sem

i-
naarin tavoitteena oli ideoida nuorille suunnattuja palveluja 
sekä vahvistaa järjestöjen ja kaupungin nuorisotoim

ijoiden 
yhteistyötä. Tilaisuuteen ilm

oittautuneilta pyydettiin en-
nakkoon vastaam

aan sähköpostitse seuraaviin kysym
yksiin: 

1. 
M

itkä asiat sinua, kavereitasi tai yleensä nuoria  
 

huolettavat tällä hetkellä? (kysym
ys nuorille)

2. 
M

istä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista  
 

olet huolissasi tällä hetkellä? (kysym
ys aikuisille)

3. 
Kerro huolesi m

onialaiseen yhteistyöhön liittyen
4. 

M
illä ratkaisuvaihtoehdoilla m

ielestäsi huolet pienenevät?

Ennakkoaineistosta nostettuja teem
oja pohdittiin pienryhm

is-
sä O

pen space -m
enetelm

ää (O
pen space -m

enetelm
ä 2012) 

soveltaen. Tarkastelun lähtökohtana oli yhteistyö. Tilaisuuden 
järjestäjät teem

oittivat ennakkoaineiston ja m
uotoilivat tee-

m
ojen pohjalta kysym

ykset, jotka palvelivat työsem
inaarille 

asetettuja tavoitteita. Jokaiseen ryhm
ään valittiin etukäteen 

isäntä, joka huolehtii siitä, että keskustelussa esiin nousevat 
asiat tulevat kirjatuiksi fläpille. M

uut osallistujat saivat joko 
liikkua ryhm

ien välillä kuuntelem
assa, keskustelem

assa ja ide-
oim

assa tai keskittyä yhden teem
an pohdintaan. 

Pienryhm
ien teem

at:

• 
M

iten kaikkien osapuolten yhteistyöllä voidaan varm
is-

taa, että jokaisella lapsella ja nuorella on kavereita ja 
jokin harrastus?

• 
M

iten m
e yhdessä voim

m
e varm

istaa, että nuoret ja 
aikuiset kohtaavat toisensa positiivisessa vuorovaiku-
tuksessa nuorten kasvua tukien?
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• 
M

iten yhteistyössä voidaan varm
istaa, että nuorella on 

opiskelupaikka ja/tai kesätöitä?
• 

M
illaisella yhteistyöllä järjestöjen toim

intaedellytykset 
voidaan varm

istaa Rovaniem
ellä?

Kun teem
oista saatiin riittävästi näkökulm

ia ja ajatuksia 
esiin, vetäjä pyysi kussakin teem

a-ryhm
ässä sillä hetkellä 

työskenteleviä valitsem
aan kolm

e tärkeintä oivallusta/nä-
kökulm

aa/ajatusta, jotka he haluavat kirjattavaksi etenem
is-

suunnitelm
aan. Ryhm

ätuotokset esiteltiin, dokum
entoitiin ja 

niiden pohjalta on m
yös saavutettu konkreettisia tuloksia, 

kuten kaveritoim
intaan sekä m

atalan kynnyksen harraste-
toim

intaan liittyvät hankkeet. 

Suom
i kodiksi – nuorten ideoita 

m
aahanm

uuttajien kotoutukseen
(Virpi Peitso)

Lisääntyvä m
aahanm

uutto luo paineita kotoutuskysym
yk-

seen. M
aahanm

uutto herättää m
yös m

onenkirjavia tunteita 
säälistä ja em

patiasta avoim
een vihaan. Kuohuvan aiheen 

käsittelem
inen osallistavan ideointiprosessin avulla on m

ah-
dollisten ideoiden luom

isen lisäksi oivallista m
onikulttuuri-

suuskasvatusta.

1. 
Virttäytym

isharjoitus: A
stu askel, jos…

Täm
ä harjoitus sopii sekä yhdessä toim

ineelle ryhm
älle että 

ensim
m

äistä kertaa kokoontuvalle ryhm
älle. O

hjaaja voi roh-
kaista tuttuakin ryhm

ää paljastam
aan itsestään aivan uusia 

puolia ja virittää askelia jo käsiteltävän teem
an suuntaan. 

Ryhm
ä siis seisoo piirissä ja kukin vuorollaan esittää pyyn-

nön askeleen astum
isesta. Esim

erkiksi: A
stu askel, jos olet 

joskus käynyt kahvilla m
aahanm

uuttajan kanssa. (Pyynnön 
esittäjä on siis käynyt kahvilla m

aahanm
uuttajan kanssa ja 

astuu ensim
m

äisenä askeleen piirin keskustaa kohti.) A
s-

keleen jälkeen piiri palautuu ennalleen ja seuraava jatkaa 
pyyntöään. H

arjoituksen tavoitteena on paljastaa uusia ja 
erilaisia puolia ryhm

än jäsenistä ja virittäytyä kohti teem
aa: 

olem
m

e kaikki erilaisia ja toisaalta sam
anlaisia.

2. 
Koska m

aahanm
uutto on hyvin paljon tunteita herättävä 

aihe, teem
aan voi syventävästi virittäytyä tarinoiden kera. 

Esim
erkiksi tositarinaan perustuvan Sherry H

orm
anin oh-

jaam
a, käsikirjoittam

a ja tuottam
a elokuva Aavikon kukka ja 

D
om

e Karukosken ohjaam
an Leijonasydän toim

ivat m
ainioi-

na aiheeseen virittäjinä. Tarinoiden avulla käsitykset m
uun 

m
uassa m

aahanm
uutosta, pakolaisuudesta ja rasism

ista in-
him

illistyvät. 

3. 
Aihetta työstetään kum

uloituvan ryhm
äprosessin kei-

noin. Elokuvien katsom
isen jälkeen kukin kirjaa itsenäisesti 

om
ia ajatuksiaan tarinan herättäm

istä tunteista ja ajatuk-
sista. Yksilöllinen prosessoim

inen on tärkeä vaihe, jotta jo-
kainen voisi tulla tunteineen ja m

ielipiteineen kuulluksi ja 
jotta aiheeseen syntyisi m

ahdollisim
m

an m
onia näkökulm

ia. 
Itsenäisen työskentelyn jälkeen ajatuksia vaihdetaan kolm

en 
hengen ryhm

issä. Ryhm
ien ajatuksia ja tunteita jaetaan m

ui-
den ryhm

ien kanssa suurryhm
änä.

4. 
Sam

an pienryhm
än kanssa jatketaan aiheen työstäm

istä 
kohti Suom

en ja m
aahanm

uuton nykytilannetta. Avuksi ja fak-
tam

ateriaaliksi valitaan esim
erkiksi käsillä olevan viikon pää-

m
edioiden käsittelem

ät aiheet m
aahanm

uutosta. Pienryhm
is-

sä jatketaan elokuvien herättäm
istä tunteista m

aahanm
uuton 

ja kotouttam
isen ongelm

atilanteen käsittelem
iseen. O

hjaajan 
tehtävänä on prosessin ohjaam

isen lisäksi avata käsitteet 
m

aahanm
uuttajista, turvapaikanhakijoista, pakolaisista, ko-

touttam
isesta ja niin edelleen. Ryhm

ät kartoittavat ongelm
ia, 

uhkia ja m
ahdollisuuksia. Ryhm

ien tuotokset puretaan auki 
yhteisesti suurryhm

änä tai toiseen pienryhm
ään liittyen.

5. 
U

hkien ja negaatioiden kautta siirrytään m
ahdollisuuksiin. 

M
itä ratkaisuja ongelm

iin voitaisiin esittää? M
iten kotouttam

i-
nen nuorten m

ielestä pitäisi hoitaa? M
itä nuoret itse voisivat 

tehdä? Pienryhm
ät ideoivat ja esittävät ideansa suurryhm

älle. 

6. 
Esitellyille ideoille annetaan pisteitä ja parhaat ideat va-

litaan jatkotyöstettäviksi. Parhaista ideoista voi syntyä suo-
raan kirjallisia, hyvin perusteltuja ideoita N

uortenideat.fi- 
palveluun tai niiden työstäm

istä voidaan jatkaa vaikkapa tai-
teelliseen m

uotoon draam
atarinoiksi, digitarinoiksi, kuvakol-

laaseiksi ja niin edelleen.

O
sallistavia m

enetelm
äm

alleja: 

Learning cafe eli oppim
iskahvila: 

w
w

w
.innokyla.fi/w

eb/m
alli109421

O
pen space -m

enetelm
ä: 

w
w

w
.innokyla.fi/w

eb/m
alli111641

Tulevaisuusverstas:
w

w
w

.valtikka.fi/ohjaajille/m
enetelm

apankki/prosesseja- 
ja-toim

intam
alleja/tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden m
uistelu: 

w
w

w
.valtikka.fi/ohjaajille/m

enetelm
apankki/prosesseja- 

ja-toim
intam

alleja/tulevaisuuden-m
uistelu

Tuplatiim
i: 

w
w

w
.valtikka.fi/ohjaajille/m

enetelm
apankki/prosesseja- 

ja-toim
intam

alleja/tuplatiim
i

N
uoret palveluja arvioim

assa: 
w

w
w

.valtikka.fi/ohjaajille/m
enetelm

apankki/prosesseja- 
ja-toim

intam
alleja/nuoret-palveluja-arvioim

assa

Luokan om
a tunti:

w
w

w
.valtikka.fi/ohjaajille/m

enetelm
apankki/prosesseja- 

ja-toim
intam

alleja/luokan-om
a-tunti



32
33

Gretschel, Anu &
 Kiilakoski, Tom

i (toim
.) (2012) D

em
okratia-

oppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. 
N

uorisotutkim
usverkosto/N

uorisotutkim
usseura, julkaisuja 

118. H
elsinki: H

akapaino.

H
anhivaara, Pirjo (2006) M

aailm
aa syleilevä osallisuus –

 
osallisuuden suhde kouluun. N

uorisotutkim
us 24 (3), 29–39. 

H
orelli, Liisa &

 Kyttä, M
arketta &

 Kaaja, M
irkka (2002) Lasten  

ja nuorten osallistum
ista tukevia m

enetelm
iä. Teoksessa 

Anu Gretschel (toim
.) Lapset, nuoret ja aikuiset toim

ijoina. 
Artikkeleita osallisuudesta.

H
uhtinen, Pirkko (2013) Tunnistatko assertiivisen, 

aggressiivisen ja epäassertiivisen viestinnän?
w

w
w

.puhetyo.fi/2013/05/15/tunnistatko-assertiivisen-aggres-
siivisen-ja-epaassertiivisen-viestinnan/. (Viitattu 15.12.2015)

Kiilakoski, Tom
i (2007) Johdanto: Lapset ja nuoret kuntalaisi-

na. Teoksessa Anu Gretschel &
 Tom

i Kiilakoski (toim
.) Lasten 

ja nuorten kunta. N
uorisotutkim

usverkoston, O
petushalli-

tuksen ja H
um

anistisen am
m

attikorkeakoulun yhteisjulkaisu. 
N

uorisotutkim
usverkoston/N

uorisotutkim
usseuran julkaisuja  

77. H
elsinki: N

uorisotutkim
usseura, 8–20. 

Karkkulainen, M
. (2001) Siivet selkään ja draam

akengät 
jalkaan. D

raam
atyö. H

elsinki.

Kiilakoski, Tom
i &

 Gretschel, Anu &
 N

ivala, Elina (2012) O
sal-

lisuus, kansalaisuus, hyvinvointi. Teoksessa Anu Gretschel  
&

 Tom
i Kiilakoski (toim

.) D
em

okratiaoppitunti. Lasten ja 
nuorten kunta 2010-luvun alussa. N

uorisotutkim
usverkosto/

N
uorisotutkim

usseura, julkaisuja 118. H
elsinki: H

akapaino.

Koskenniem
i, Pieta (2007) O

sallistava teatteri. D
evising ja 

m
uita m

erkillisyyksiä. O
pintokeskus Kansalaisfoorum

i.

Kupias, Päivi (2007) Aito vuorovaikutus ja dialogisuus. 
w

w
w

.tevere.fi/julkaisut-ja-artikkelit/91-tevere/artikkelit/
145-aito-vuorovaikutus-ja-dialogisuus (Viitattu 15.12.2015)

M
ultisilta, Jari &

 N
iem

i, H
annele (2014) Rajaton luokkahuone. 

Jyväskylä: PS-kustannus.

M
urto, Kari (2001) Prosessin johtam

inen. 
Kohti prosessikeskeistä työyhteisöä. 
Keuruu: Jyväskylän koulutuskeskus O

y.

O
petushallitus (2011) D

em
okratiaselvitys. 

Raportit ja selvitykset 27. 
w

w
w

.oph.fi/dow
nload/139654_D

em
okratiakasvatusselvitys.pdf

(Viitattu 20.11.2015)

O
takantaa.fi: D

em
okratia (2015). 

w
w

w
.otakantaa.fi/fi-FI/Tietopankki/D

em
okratia/

D
em

okratia(2827689) (Viitattu 20.11.2015).

O
pen space -m

enetelm
ä (2012). 

w
w

w
.innokyla.fi/w

eb/m
alli111641 (Viitattu 20.11.2015)

Suoninen, Annikka &
 Kupari, Pekka &

 Törm
äkangas, Kari 

(2010) N
uorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistum

inen ja 
asenteet. Kansainvälisen ICCS 2009 -tutkim

uksen päätulokset 
Koulutuksen tutkim

uslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
w

w
w

.ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2010/
nuorten-yhteiskunnalliset-tiedot-osallistum

inen-ja-asenteet 
(Viitattu 20.11.2015)

Vesikansa, Sari (2002) D
em

okratia kouluissa ja nuorisotyössä.  
Teoksessa Anu Gretschel (toim

.) Lapset, nuoret ja aikuiset 
toim

ijoina. Artikkeleita osallisuudesta. 
H

um
anistinen am

m
attikorkeakoulu ja Suom

en Kuntaliitto.

Lähteet

H
yviä käytänteitä ja dialogisia 

toim
intam

alleja: 

w
w

w
.innokyla.fi/toim

intam
alli

w
w

w
.valtikka.fi/ohjaajille

w
w

w
.prim

apaper.fi/allianssi/valtikka/dem
okratia-avain/

prim
apaper/29

w
w

w
.valtikka.fi/m

ateriaalit/m
enetelm

aopas

http://bit.ly/m
ll-verkkojulkaisut-kouluille-

tukioppilastoim
inta

w
w

w
.edu.fi

w
w

w
.jelli.fi/osallisuus/osallisuusaineistoa/kirjallisuutta/

w
w

w
.kielijelppi.fi

w
w

w
.yle.fi/aihe/oppim

inen



34
35

Pruuki, Lassi (2008) Ilo opettaa. H
elsinki: Edita.

Rantakokko, Jukka-Pekka &
 Lehtinen, Tuuli &

 Lundström
, 

Ilona &
 Kenni, M

ikko (2009) Vallakas –
 kuntalaisen 

vaikuttam
isopas. H

elsinki: Suom
en kuntaliitto.

http://bit.ly/vallakas

Salovaara, Reija (2008) Voim
a virtaa. M

enetelm
äm

ateriaali 
osallisuudesta tukioppilastoim

intaan ja M
LL:n nuorisotyöhön.  

M
annerheim

in Lastensuojeluliitto. 
http://bit.ly/m

ll-voim
a-virtaa

Saloviita, Tim
o (2006) Yhteistoim

innallinen oppim
inen ja 

osallistava kasvatus. Juva: PS-Kustannus. 

Suutarinen, Sakari (toim
.) (2006) Aktiiviseksi kansalaiseksi. 

Kansalaisvaikuttam
isen haaste. Jyväskylä: PS-Kustannus 

Vehviläinen, Sanna (2014) O
hjaustyön opas. Yhteistyössä 

kohti toim
ijuutta. H

elsinki: G
audeam

us.

Yliruokanen, Kaisa (2011) M
eidän juttu. N

uoret tapahtum
an 

järjestäjinä. M
annerheim

in Lastensuojeluliitto. 
http://bit.ly/m

ll-m
eidan-juttu

Aalto, M
ikko (2000). Ryppäästä ryhm

äksi: turvallisen ryhm
än  

rakentam
inen. H

ausjärvi: M
y G

eneration.

H
ietanen, Ira &

 Tam
m

i, Ari (2013) M
e voim

m
e vaikuttaa! 

N
uorten vaikuttam

isopas. Suom
en verkkodem

okratiaseura ry.  
Kaarina: W

inpase O
y. http://bit.ly/nuorten-vaikuttam

isopas

H
yppönen, M

erja &
 Linnossuo, O

uti (toim
.) (2002) Zip, zap ja 

boing. Leikkejä ja m
uita toim

innallisia m
enetelm

iä.
H

elsinki: Lasten Keskus O
y.

Juuso H
. &

 Tom
peri, T. (2008). Sokrates koulussa. Itsenäisen 

ja yhteisöllisen ajattelun edistäm
inen opetuksessa. 

H
elsinki: Eurooppalaisen filosofian seura ry.

Kansan Sivistystyön Liitto K
SL ry: O

sallistavat m
enetelm

ät. 
Tuki- ja virikeaineisto. 
w

w
w

.ksl.fi/im
ages/osallistavatm

enetelm
at.pdf

Karhuvirta, Tiina (toim
.) (2009) Vaikuttavasti m

ukana - 
O

ppilaskunta koulun arjessa. O
y N

ordprint Ab. 
http://bit.ly/vaikuttavasti-m

ukana

Kataja, J., Jaakkola T. &
 Liukkonen J. (2011). Ryhm

ä liikkeelle!  
Jyväskylä: PS-kustannus.

Kem
ppinen, Pertti &

 Rouvinen-Kem
ppinen, Katariina (1998). 

Vuorovaikutuksen aarrearkku. Vinkkejä kasvattajille. 
H

elsinki: Kannustusvalm
ennus P. &

 K
. O

y.

Linnossuo, O
uti (toim

.) (1997) H
yvä, paha ja hauska. Tehtäviä 

ja ryhm
ätyöharjoituksia lasten ja nuorten kasvutyöskentelyyn. 

H
elsinki: Lasten Keskus O

y.

M
arkkanen, Eeva-Liisa (2012) Kuulun! Välineitä ryhm

än 
toim

innan tukem
iseen. M

annerheim
in Lastensuojeluliitto.  

http://bit.ly/m
ll-kuulun

M
aude, Susanne (2011) D

em
okratia-avain. O

pettajan opas 
dem

okratiakasvtukseen. 
H

elsinki: Suom
en nuorisoyhteistyö - Allianssi ry.

w
w

w
.prim

apaper.fi/allianssi/valtikka/dem
okratia-avain/ 

prim
apaper/29

N
euvonen, M

arkus (2008) D
em

okratiaa koulunpenkille. 
O

pettajan opas dem
okratiakasvatukseen. 

H
elsinki: Edita Prim

a O
y.

N
ousiainen, Leena &

 Piekkari, Ulla (2005) O
sallistuva oppilas  

- yhteisöllinen koulu. O
ppilaskunnan ohjaavan opettajan 

opas. O
petusm

inisteriön julkaisuja 2005/19.

O
ikeusm

inisteriö &
 O

petus- ja kulttuurim
inisteriö (2014) 

Toteutuvatko lasten ja nuorten osallistum
isoikeudet 

Suom
essa? Selvitys lasten ja nuorten osallistum

isoikeuksien 
edistäm

isestä. Selvityksiä ja ohjeita 6/2014. 
http://bit.ly/oikeusm

inisterio-selvitys-osallistum
isoikeudet

Paalasm
aa, Jarno (2014) Aktivoi oppilaasi. 

Jyväskylä: PS-kustannus.

Perukangas, M
ichael (2010) Työpajatoim

inta, nuoret ja 
osallisuus. O

nnistuvat opit –
 m

onialaisen yhteistyön 
juurruttam

ism
alli nuorten tukem

iseksi. 
Valtakunnallinen työpajayhdistys. 

Pihlaja, Kirsi &
 Snellm

an-Aittola, M
arja (2013) Ryhm

ää 
rakentam

assa. O
pas tutortoim

intaan. 
M

annerheim
in Lastensuojeluliitto. 

http://bit.ly/m
ll-opas-tutortoim

intaan

M
uita teem

aan liittyviä julkaisuja

Linkkivinkkejä:

w
w

w
.dem

okratia.fi 

w
w

w
.nuortenideat.fi

w
w

w
.otakantaa.fi

w
w

w
.kansalaisaloite.fi

w
w

w
.kuntalaisaloite.fi

w
w

w
.lausuntopalvelu.fi

w
w

w
.vaalit.fi

w
w

w
.yhdenvertaisuus.fi

http://vm
.fi/hallinnon-avoim

uus/avoin-hallinto/
avoim

en-hallinnon-tietokortit



N
uortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on m

aksuton, valtakunnallinen vaikuttam
ispalvelu nuorten, 

organisaatioiden ja nuorten parissa toim
ijoiden käyttöön. Palvelun tuottavat yhteistyössä 

N
uorten tieto- ja neuvontatyön kehittäm

iskeskus Koordinaatti, oikeusm
inisteriö sekä opetus- 

ja kulttuurim
inisteriö. Kaksikielinen palvelu on osa oikeusm

inisteriön dem
okratiapalveluita 

verkossa (w
w

w
.dem

okratia.fi).

Vaikuttam
ispalvelua käyttävien tukena on N

uorten 
tieto- ja neuvontatyön kehittäm

iskeskus Koordinaatti, 
 joka m

arkkinoi palvelua, kouluttaa sekä tuottaa  
tuki-  ja m

arkkinointim
ateriaaleja.

Yhteystiedot: 

suunnittelija M
erja-M

aaria O
inas 

Koordinaatti - N
uorten tieto- ja 

 neuvontatyön kehittäm
iskeskus 

p. 044 703 8303, tuki@
nuortenideat.fi


