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Nuva ry.
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto 

KDN

Suomalaisnuoret ovat EU-myönteisiä, ja he 
ovat yhä kiinnostuneempia politiikasta ja 
yhteiskunnasta. Nuoret joutuvat kuitenkin 
usein sivuun, kun heille tärkeistä asioista 
päätetään ja jopa silloin, kun heitä itseään 
koskevia päätöksiä tehdään. Euroopan 
nuorison teemavuoden yhtenä tavoitteena on 
nuorten äänen nostaminen päätöksen tekoon.

Euroopan nuorison teemavuodella tulee olla 
myös pitkän aikavälin vaikutuksia nuorten 
osallistumiseen ja hyvinvointiin. Teema-
vuoden perintönä tulee olla konkreettisia 

ja vaikuttavia toimenpiteitä, jotka tukevat 
nuorten osallisuutta demokraattisessa 
päätöksenteossa, jotta Euroopan unioni on 
myös nuorten näköinen ja jotta he kokevat 
sen omakseen.

Suomalaiset nuorisojärjestöt kokoontuivat 
perjantaina 11.11.2022 keskustelemaan, 
kuinka teemavuoden perinnöstä tehdään 
kestävä. Tässä dokumentissa ovat 
nuorisojärjestöjen kolme yhteistä teesiä 
ja ratkaisuja, joihin he haluavat päättäjien 
sitoutuvan Suomessa ja EU:ssa.
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Nuorten tulee olla mukana ja edustettuna 
päätöksenteossa kaikilla politiikan tasoilla: 
niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti, 
Euroopassa kuin globaalisti. 

Nuoria tulee tukea vaikuttamisessa 
tarvittavilla tiedoilla ja resursseilla. 
Vaikuttamisen tulee tapahtua nuorten 
ehdoilla. Nuorille tulee viestiä avoimesti 
osallistumisen todellisesta vaikutuksesta 
ja merkityksestä. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää  vähemmistönuorten ja hauraassa 
asemassa olevien nuorten kuulemiseen.

Yhä useammat päättäjät kutsuvat nuoria 
mukaan osallistumaan ilman todellista vai-
kutusta. Tätä kutsutaan “nuorisopesuksi”, 
joka tuhlaa nuorten arvokasta aikaa ja 
energiaa sekä kyynistää aktiivisiakin nuoria.

Nuorisojärjestöjen ratkaisut: 

Nuorten osallisuuteen ja vaikuttamiseen on kehitet-
tävä toimivia rakenteita
• Nuorisovaltuustojen asemaa tulee vahvistaa. 

Valtuustojen läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa 
lautakunnissa, valtuustossa ja hallituksessa 
kirjataan lakiin. Perustetaan europarlamenttiin 
nuorisovaltuusto.

• Perustetaan ministeriöihin ja EU-toimielimiin 
nuorten kuulemis- ja vaikuttamistoimielimiä, kuten 
nuorten neuvostoja.

• EU-nuorisodialogi sidotaan osaksi poliittisia 
prosesseja EU:n nuorisostrategian mukaisesti. 
EU-nuorisodialogia kehitetään aidosti vaikutta-
vaksi ja osallistavaksi menetelmäksi.

• EU-jäsenmaita tulee velvoittaa kirjaamaan lakiin 
nuorten kuuleminen. 

• Jokaisella jäsenmaalla tulisi olla nuorisoministeri. 

Nuorivaikutusten arviointi tulee osaksi kaikkea 
poliittista ja hallinnollista valmistelua, Suomessa, 
EU:ssa ja YK:ssa
• Osana nuorivaikutusten arviointia (Youth test) 

kuullaan nuoria, kartoitetaan ja ehkäistään muu-
tosten negatiivisia vaikutuksia nuorille.

• Kehitetään ja otetaan käyttöön mittareita, joilla 
pystytään kuvaamaan eri nuorten ryhmien osalli-
suuden toteutumista. Arvioidaan osallisuutta myös 
yhteiskunnallisen osallistumisen näkökulmasta. 

 1. EI “NUORISO PESUA”  
VAAN OIKEAA 

VAIKUTTAMISTA
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Nuorten kiinnostus EU:ta kohtaan kasvaa, ja se 
näkyy mm. äänestysaktiivisuuden nousuna euro-
vaaleissa
• Puolueet asettavat enemmän nuoria ehdolle ja 

luodaan kannustimia puolueille nuorten huomioi-
miseksi.  

• Selvitetään keinoja madaltaa ehdokkaaksi asettu-
misen taloudellista kynnystä. 

Tehdään suunnitelma EU:n parlamenttivaalien 
äänestysikärajan laskemiseksi ja lasketaan EU:n 
kansalaisaloitteen esittämisen sekä allekirjoittami-
sen ikärajaa 16 ikävuoteen
• Niille nuorille, jotka eivät vielä voi äänestää, 

perustetaan EU-nuorisoaloite. 
• EU:n kansalaisaloitteen allekirjoitusvaatimuksia 

tulee keventää.

Päättäjät käyvät jatkuvaa dialogia nuorten, ml. 
vähemmistönuorten, kanssa, jotta heillä olisi ajan-
tasainen ymmärrys nuorten elämästä, unelmista ja 
huolista.

Jokainen nuori kokee EU:n - ja Suomen - omakseen
• Tietoisuutta EU:sta, sen arvoista ja unionin 

uramahdollisuuksista lisätään läpi koulutus-
polun osana demokratiakasvatusta ja oppilaitos-
ten opetussuunnitelmia.

• Nuorille tulee viestiä EU:sta nuorten ehdoilla ja 
nuorten kanavissa heille saavutettavasti monikieli-
syys huomioiden.

• Nuorten EU-tietoisuutta edistävät organisaatiot 
rakentavat unionin tunnistettavuutta niin kasvo-
tusten järjestettävillä tapahtumilla kuin uusimpia 
sosiaalisen median aluevaltauksia hyödyntäen.

• Ulkomaalaistaustaisten ja saamelaisnuorten 
osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja 
Euroopassa vahvistetaan, heidän osallisuuteensa 
panostetaan ja heidän representaatiotaan lisätään 
tietoisesti Suomessa ja EU:ssa.

• Nuorten yhteistyöprojekteihin myönnetään 
kevyesti raportoitavaa mikrorahoitusta.

Puolueet nostavat EU-asiat eduskuntavaalien 
agendalle
• Nuorille viestitään saavutettavasti ja tuodaan 

esiin johdonmukaisesti esimerkiksi kansallisen ja 
kansainvälisen päätöksenteon yhteyttä.

Nuorten asiantuntijuus tunnustetaan - heidän 
näkökulmansa auttavat tekemään parempia 
 päätöksiä.

Nuorten ja nuorisojärjestöjen tietoja EU:n vaikutus-
mahdollisuuksista tulee lisätä. 

Päättäjien ymmärrystä nuorten merkityksellisestä 
osallistumisesta kasvatetaan
• Nuorten vaikuttamisen esteitä tunnistetaan ja 

poistetaan.
• Nuorten osallisuudella on todellinen vaikutus, 

josta raportoidaan avoimesti nuorille.
• Nuoret kohdataan heidän omilla ehdoillaan ja 

siten, että he kokevat saavansa työlleen vasti-
netta.

• YK-järjestöt ja muut instituutiot vahvistavat 
yhteistyötään järjestäytyneen nuoriso- ja 
 opiskelijaliikkeen kanssa.

• Koulutusta koskevassa päätöksenteossa (ml. 
Euroopan koulutusalue ja Eurooppalaiset korkea-
kouluverkostot) varmistetaan opiskelijoiden 
mukanaolo.
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Entisestään huono nuorten mielenterveys-
tilanne kriisiytyi koronapandemian aikana. 
Pandemia ja sen rajoitustoimet vaikuttivat 
nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen samalla 
syventäen nuorten välistä eriarvoisuutta ja 
pahoinvoinnin kasautumista. Nuoret tulee 
huomioida erityisryhmänä nyt käynnissä 
olevissa ja mahdollisissa tulevissa laajoissa 
yhteiskunnallisissa kriiseissä ja muutoksissa.

Jotta huolestuttava kehitys saadaan kään-
nettyä, nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin, 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon haasteisiin 
on löydettävä ratkaisuja kaikilla politiikan 
tasoilla. Nuorten hyvinvointi on nostettava 
kärkitavoitteeksi mm. eduskuntavaaleissa ja 
eurovaaleissa. 

Nuoria ja heidän erilaisissa tilanteissa 
kertynyttä osaamistaan arvostetaan. Nuorten 
parissa toimivien pitkäjänteinen työ mahdol-
listetaan rahoituksella ja rakenteilla. 

EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin periaat-
teita, mm. vähimmäistoimeentuloa ja syr-
jäytymisen sekä köyhyyden ehkäisyä, tulee 
toteuttaa konkreettisesti EU:n kansalaisten 
perusoikeuksien turvaamiseksi.

Nuorisojärjestöjen ratkaisut: 

Päivitetään nuorisotakuu tulevaisuustakuuksi, 
joka kattaa koulutus-, mielenterveys- ja työllisyys-
palvelut
• Terapiatakuu toteutetaan valtakunnallisesti ja 

täysimääräisesti.
• Ennaltaehkäisyä vahvistetaan mm. lisäämällä 

mielenterveyden tukea oppilaitoksissa, 
nostamalla oppilas- ja opiskelijahuollon resursseja 
sekä lisäämällä koulunuorisotyötä ja muuta 
nuorisotyötä.

• Mielenterveystarkastukset tulee ottaa käyttöön 
fyysisen terveyden tarkastusten rinnalle kaikille 
nuorille.  

• Mielenterveyskriisin ratkaisuja etsitään myös 
yhteiskunnan rakenteista, kuten työllisyys- ja 
koulutuspolitiikasta sekä sosiaaliturvasta.

• Psykoterapeuttikoulutus muutetaan maksut-
tomaksi ja sen aloituspaikkoja lisätään kaikilla 
kotimaisilla kielillä.  

• Saamenkielisiä mielenterveyspalveluita rakenne-
taan ja vahvistetaan. Myös muunkielisiä palveluita 
lisätään.

• EU:n tuleva mielenterveysstrategia huomioi 
nuorten hyvinvoinnin kokonaisvaltaisesti, ml. 
luontosuhteen, harrastukset ja liikunnan, ja ohjaa 
jäsenvaltioita edistämään niitä.

• Terapiatakuu tulee EU:n laajuiseksi ja mielen-
terveysongelmia ehkäisevää työtä lisätään.

 2. NUORISTA ON 
PIDETTÄVÄ HUOLTA 

NYT JA TULEVAISUUDEN 
EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ  

ON VÄHENNETTÄVÄ
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Nuorille taataan riittävä toimeentulo ja mielekästä 
työtä
• Nuorten tarpeet huomioidaan sosiaaliturvan 

kokonaisuudistuksessa.
• Opintotukeen tehdään vähintään 100 euron 

tasokorotus, sen lainapainotteisuutta vähen-
netään ja tukikuukausien määrää lisätään. Tuen 
kaksiportaisuudesta luovutaan. 

• Työelämässä olevien nuorten asemaa paranne-
taan.

• Eläkejärjestelmän kestävyydestä huolehditaan 
niin, että järjestelmä on oikeudenmukainen myös 
nuorille sukupolville. 

• Nuorten aktiivisuutta liike-elämässä on tuettava 
muun muassa tarkoituksenmukaisilla yritystuilla. 
Yrittäjyyden ja talousosaamisen on oltava 
osana opintoja. 

• Palkattomat työharjoittelut kielletään kansain-
välisesti.

• EU:n tulee tehdä suositus työehtojen ja sosiaali-
turvan minimitasoista.

Koulutuksen resurssit ja laatu turvataan 
Suomessa yli hallituskausien sitoutumalla muiden 
Pohjoismaiden rahoitusta vastaavaan ja selkeästi 
määriteltyyn rahoitustasoon
• Koulutukselle taataan vakaa ja ennakoitava 

perusrahoitus. Koulutuksen suorituskeskeisyyttä 
kevennetään. Koulutuksen aloituspaikkoja on 
lisättävä ja rahoitettava täysimääräisesti. 

• Opinto-ohjaajilla on enintään 150 opiskelijaa 
ohjaajaa kohden.

• Oppimisen tukea parannetaan. Koulutusta kehite-
tään opiskelijalähtöisesti sekä laatua, kansainväli-
syyttä että saavutettavuutta painottaen.

• Non-formaaliin oppimiseen kannustetaan, ja 
mm. järjestöissä hankittu kokemus sekä osaami-
nen tunnustetaan työelämässä ja oppilaitoksissa. 

Jokainen nuori saa elää, harrastaa ja osallistua 
yhteiskuntaan kokematta häirintää tai minkään 
muotoista syrjintää
• Nuoret ovat yhdenvertaisia niin keskenään kuin 

muihin ikäryhmiin nähden. 
• Rakenteissa ja asenteissa esiintyvää segregaa-

tiota, rasismia, ennakkoluuloja ja naisvihaa sekä 
kaikkinaista syrjintää puretaan. Nuorten ymmär-
rystä perusoikeuksistaan, mm. sananvapaudesta 
ja oikeudesta tulla kuulluksi ja osallistua, tuetaan. 

• Ehkäistään yhteiskunnallista polarisaatiota 
Suomessa ja Euroopassa.  

• Työelämän segregaatiota puretaan EU:ssa, muun 
muassa perustamalla ja rahoittamalla pitkäjäntei-
sesti Girls in STEM -toimintaryhmä voimakkaan 
sukupuolittumisen purkamiseksi teknisillä aloilla.

• Vähemmistönuoret osallistuvat vaikuttamisen 
rakenteisiin, kuten kuntien ja hyvinvointialueiden 
nuorisovaltuustoissa, ja sille taataan tuki ja 
resurssit.

• Saamelaisnuorille järjestetään nuorisotyötä 
heidän omalla kielellään.

• Valtaväestön tietoisuutta eri vähemmistöistä 
lisätään.

• Tasa-arvo, yhdenvertaisuus sekä ihmisoikeudet 
tuodaan osaksi kasvatus- ja nuorisoalojen koulu-
tuksia.

• Vihapuhelainsäädäntö uudistetaan tunnis-
tamaan paremmin erilaisiin vähemmistöihin 
kohdistuvaa vihapuhetta. 

Nuorisoalan - niin kuntien nuorisotyön kuin kansa-
laisjärjestöjenkin - rahoituksen tulee olla riittävää, 
vakaata ja ennustettavaa kaikkialla Euroopassa, 
jotta ala kykenee pitkäjänteisesti vastaamaan nuoriin 
liittyviin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja ehkäisemään 
nuorten pahoinvointia
• Vähemmän projektikohtaista rahoitusta, enem-

män perusrahoitusta.
• EU-rahoitus, ml. Erasmus+ ja ALMA, on riittä-

vää, saavutettavaa, inklusiivista ja relevanttia 
niin nuorille kuin hakijoille (oppilaitokset ja 
järjestöt).

• Selvitetään järjestöjen rahoituksen perusteita 
sen suhteen, miten rahoitus tukisi paremmin 
esimerkiksi erilaisten ja erikokoisten järjestöjen 
toimintaa. 

• Hankerahoituksen hakemista ja raportointivelvol-
lisuutta kevennetään, jotta pienemmillä toimijoilla 
on myös edellytyksiä hakea niitä, erityisesti 
EU-hankkeissa.  
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 3. TARVITSEMME ARVOIHINSA 
NOJAAVAA, YHTENÄISTÄ EU:TA 

RATKAISEMAAN AIKAMME JA 
TULEVAISUUDEN POLTTAVIA 

HAASTEITA

EU:n tulee tehdä kunnianhimoista ja 
vaikuttavaa politiikkaa sellaisten ongelmien 
ratkaisemiseksi, joihin tarvitaan rajat 
ylittävää yhteistyötä. EU:n tulee pitää kiinni 
arvoistaan sekä kehittää ja edistää niitä 
väsymättä kaikessa politiikassaan, niin 
unionin sisällä kuin sen ulkopuolella.

Elämme kriittisiä hetkiä planeettamme 
kannalta. Jotta nuorilla on tulevaisuus, 
 vaaditaan pikaisia, laajoja ja tehokkaita 
 toimia globaalien kriisien kuten ilmasto-
kriisin ja luontokadon pysäyttämiseksi.

Nuorisojärjestöjen ratkaisut: 

EU on aktiivinen perussopimuksiinsa kirjattujen 
arvojen kuten demokratian, ihmisoikeuksien,  
tasa-arvon ja oikeusvaltioperiaatteen puolesta-
puhuja
• Kaikki EU:n ja sen jäsenmaiden sisä- sekä ulko-

politiikka perustuu EU:n arvoille.
• EU suhtautuu vakavasti sekä jäsenmaiden 

että kumppanien ihmisoikeusrikkomuksiin ja 
reagoi niihin, oli kyseessä sitten valtio tai yritys. 
Tarvittaessa EU purkaa taloudellisen riippuvuuden 
sellaisista maista ja kumppaneista, jotka toistu-
vasti ja räikeästi rikkovat ihmisoikeuksia.

• EU tukee rakenteellisia muutoksia, joilla 
taataan ihmisoikeuksien toteutuminen, asiantunti-
ja-avun ja rahoituksen keinoin.

• EU auttaa hädässä olevia niin Euroopassa kuin 
sen ulkopuolella esimerkiksi puuttumalla ihmis-
kauppaan, edistämällä ihmisoikeusperustaista 
turvapaikkapolitiikkaa, ottamalla käyttöön humani-
taarisen viisumin ja mahdollistamalla turvapaikan 
hakemisen lähtömaassa.

• Students at Risk -apurahaohjelma otetaan käyt-
töön EU-tasolla.
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EU turvaa ja edistää alueellaan oleskelevien ihmis-
ten oikeuksia
• Saamelaiset tunnistetaan alkuperäiskansana 

EU-päätöksenteossa, ja vähemmistökielten 
asemaa vahvistetaan.

• Saamelaistietoa lisätään Euroopan tasolla.
• EU:ssa tavoitellaan maksutonta ja laadukasta 

koulutusta kaikille.
• EU suojelee eri vähemmistöjä ja haavoittuvassa 

asemassa olevia ryhmiä sekä turvaa heidän 
oikeutensa.

• EU nostaa koulutuksen ja tieteen kehittämisen 
rahoitusta, taaten koulutuksen laadun sekä 
oppimisrauhan, mm. vähentämällä opiskelun 
suorituskeskeisyyttä.

Nuorten tulee olla tietoisia omista oikeuksistaan, 
jotka koskevat kaikkia väestöön kuuluvia tai tiettyä 
ryhmää, kuten lapsia, nuoria, vammaisia, alkuperäis-
kansoja tai naisia
• Nuorille viestitään heidän oikeuksistaan ja heille 

on tarjolla apua niissä tilanteissa, kun heidän 
oikeuksiaan rikotaan.

EU ja Suomi edistävät nuorten oikeuksien määrit-
telyä ja tunnustamista globaalisti.

Nuoret, rauha ja turvallisuus eli 2250-tematiikka 
huomioidaan EU:n kokonaisturvallisuutta tarkastel-
lessa
• EU:n ulkopolitiikkaa ohjaavaan strategiseen 

kompassiin sisällytetään nuorten rooli aktiivisina 
toimijoina.

• EU ja NATO valtavirtaistavat 2250-tematiikan kai-
kille politiikan alueille ja tukevat jäsenmaitaan 
2250-toimeenpanossa.

Pystymme torjumaan, ennaltaehkäisemään ja 
ratkaisemaan kriisejä tehokkaammin yhdessä
• Suomi ja EU edistävät ja tekevät päätöksiä, jotka 

tukevat ilmastonmuutoksen ja luontokadon 
pysäyttämistä, niin Euroopassa kuin globaalisti.

• EU ja sen jäsenmaat sopeuttavat, varautuvat ja 
valmistautuvat koordinoidusti ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin kuten ottamaan vastaan ilmastopako-
laisia sosiaalisesti kestävällä tavalla.

• EU koordinoi yhteisiä vastauksia energiakriisiin 
oikeudenmukaisesti ja koordinoiden, vihreää 
siirtymää vauhdittaen.

• EU edistää huoltovarmuutta mahdollistamalla 
ekologisen (kuten kasvipohjainen ruoantuotanto 
ja luontaiselinkeinot) ja kannattavan lähiruoan 
tuotannon kaikkialla EU:ssa, myös Suomessa.

• EU jatkaa Ukrainan tukemista, jotta rauha 
saadaan palautettua Eurooppaan.

• EU tehostaa turvallisuuspoliittista päätöksen-
tekoa ja ottaa johtavan roolin kansainvälisessä 
vastauksessa tämän päivän sekä tulevaisuuden 
kyberturvallisuusuhkiin.

EU toteuttaa ja edistää vihreää siirtymää kunnian-
himoisesti ja reilulla tavalla
• Reilu siirtymä takaa oikeudet, hyvinvoinnin ja 

toimeentulon kaikille, riippumatta heidän taustas-
taan, kotimaastaan tai asuin- tai synnyinpaikas-
taan, läheisyysperiaatetta noudattaen.

• Reilussa siirtymässä huolehditaan erityisesti 
vähemmistöjen ja hauraassa asemassa ole-
vien, kuten alkuperäiskansojen, oikeuksista.

• Suomi edistää luonnon ja ilmaston kannalta 
kestävää metsäpolitiikkaa, huolehtien samalla 
maa- ja metsätaloussektorin toimijoiden riittävästä 
kompensaatiosta.

• Fossiilisista polttoaineista luovutaan.
• Suomeen säädetään biodiversiteettilaki luonnon 

moninaisuuden suojelemiseksi.

Jokaisella nuorella on yhtäläinen mahdollisuus kan-
sainvälistyä ja aito mahdollisuus liikkua vapaasti 
EU:ssa sekä tutustua ihmisiin sen eri laidoilta
• Kansainvälisyys on kiinteä osa koulutusjärjestel-

mää, ja kansainväliset opinnot sekä tutkinnot 
tunnustetaan yli rajojen.

• Nuorille on tarjolla riittävästi ja ymmärrettävää 
tietoa kansainvälistymisen mahdollisuuksista.

• Järjestöille tarjotaan tukea kansainvälisty-
miseen ja muiden eurooppalaisten nuorten 
tapaamiseen.

• Opiskelija- ja nuorisovaihdot sekä kansain-
väliset (ml. EU-) harjoittelut ovat saavutettavia 
ja houkuttelevia erilaisille nuorille taustasta 
riippumatta.

• Kansainvälisyyttä arvostetaan. Kansainväliset 
opiskelijat otetaan mukaan ja heitä kuunnellaan 
yhteisöissä. Nuorilla on taustastaan ja varallisuu-
destaan riippumatta mahdollisuus tulla Suomeen 
ja opiskella sekä halutessaan jäädä Suomeen 
asumaan.

Sosiaalisessa mediassa leviävä häirintä, vihapuhe 
ja disinformaatio murentavat osaltaan demokra-
tiaamme. Koska some ei tunne valtioiden rajoja, 
ongelmiin tulee tarttua kansainvälisellä tasolla
• Vihapuhe ja viharikokset kirjataan EU:n perusso-

pimuksessa lueteltujen  EU-rikosten listaan.
• Vihapuhe säädetään rangaistavaksi koko 

EU:ssa.
• Ylikansallisia sosiaalisen median yrityksiä, 

kuten Meta Platforms ja Twitter, säännellään 
toimintastandardien yhtenäistämiseksi sekä 
vihapuheen ja -rikosten sekä häirinnän ennaltaeh-
käisemiseksi.

Kansalaisten medialuku- ja digitaitoja kehitetään, 
jotta kaikki voivat hyötyä digitalisaatiosta ja 
 resilienssi vahvistuu.
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