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Nuorten politiikkakoulu

• Hankkeen tarkoituksena on saada nuoret innostumaan 
vaikuttamisesta sekä saamaan niitä olennaisia tietoja ja 
taitoja, joita tarvitaan vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa 
toimimiseen. 

• Erityinen huomio kohdistuu nuoriin, jotka eivät vielä 
osallistu tai tunne voivansa vaikuttaa omiin tai 
yhteiskunnallisiin asioihin. 

• Hanke koostuu kolmesta työpaketista.

• Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan nuorten, kunnan 
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.



1. Sukupolvien välinen oppiminen 

• sukupolvien välinen oppiminen syventyy kaupunginvaltuutetun (aikuinen) ja 

nuorisovaltuutetun (nuori) välisessä vuoropuhelussa ja säännöllisissä 

tapaamisissa. 

• nuorten politiikkakoulun myötä tämä toimintamalli jalkautetaan oppilaitoksiin, 

jolloin kohdataan nykyistä suurempi määrä nuoria. 

• tällä lisätään nuorten ymmärrystä yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. 

Hankkeen aikana kierretään perusasteen yläkouluja

• Oppilaille kerrotaan vuorovaikutteisesti yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, 

vaikuttamismahdollisuuksista, nuorisovaltuuston toiminnasta ja kaupungin 

päätöksenteosta (ONEn edustaja ja kummivaltuutettu) 

• nuoret haastetaan ottamaan kantaa ajankohtaisiin päätettävänä oleviin asioihin. 

• Vierailun aiheet suunnitellaan ja toteutetaan nuorten, työntekijöiden ja 

luottamushenkilöiden yhteistyönä huomioiden alueiden erityispiirteet.
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2. Nuorten yhteiskunnallisten tietojen 

ja taitojen vahvistaminen 

• Nuorisovaltuusto ONEn jäsenet ja nuorisopalvelut 
jalkautuvat eri alueille järjestämällä 
tapaamismahdollisuuksia tai tapahtumia kouluilla ja 
osallisuusryhmissä 

• antavat konkreettisia neuvoja nuorille tärkeiden 
asioiden eteenpäin viemiseksi

• nuoria rohkaistaan tuomaan epäkohtia esille ja 
löytämään ratkaisuja

• hankkeen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa ja luoda 
nuorten itsensä järjestämään toimintaan. 

• hankkeen aikana nuoria kannustetaan aktiivisesti 
siihen
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3. Koulussa tapahtuvan demokratiakasvatuksen 

tukeminen ja syventäminen 

• Halukkaat pilottikoulut (3 – 5) valitaan huomioiden 
koulun erityistarpeet demokratiakasvatuksen suhteen. 

• Tuetaan opettajan osaamista ja valmiuksia luoda 
edellytyksiä oppilaille aktiiviseen kansalaisuuteen. 

• Pilottikoulujen opettajien ja oppilaiden kanssa 
rakennetaan oppimiskokonaisuus työpajassa, joka sisältää 
tietoa demokratiakasvatuksesta, menetelmiä toteuttaa 
sitä ja ajankohtaisia sisältöjä paikallisista asioista. 

• Koulut valitsevat kajankohtaisen haasteen, johon oppilaat 
ja opettajat tarttuvat eri menetelmillä ja tuottavat siitä 
ratkaisuehdotuksen kaupungin päätöksentekoon. 

• Pilottikoulujen menetelmistä kootaan työkalupakki, joka 
on helposti monistettavissa.
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Tavoitteena

• vahvistaa nuorten osallisuusvalmiuksia sekä 

yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja  

• löytää ja kokeilla uusia nuorille mielekkäitä osallistumisen 

ja vaikuttamisen tapoja 

• parantaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien 

osallisuusvalmiuksia 

• rohkaista nuoria tuomaan epäkohtia esille ja löytämään 

niihin ratkaisuja -> kannustaa nuoria kehittämään omaa 

kuntaansa

• lisätä ja syventää vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten 

välillä 

• kannustaa nuoria järjestämään omaehtoista toimintaa  
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Aikataulu

helmikuu - toukokuu 2020

• toimintasuunnitelma ja 
tiedottaminen

• oppilaitosten yhteiskuntaopin 
opettajien informoiminen

• tiedottaminen (muut 
yhteistyökumppanit ja  
kohderyhmät)

• pilottikoulujen valinta (3 – 5)

• työpajat

• sukupolvien välinen 
oppiminen –vierailut 
oppilaitoksiin aloitetaan

elokuu-syyskuu 

• vierailut jatkuvat (syyskuu)

• työpaketti 2 alkaa (nuorten 
yhteiskunnallisten tietojen ja 
taitojen vahvistaminen) 

Nuorten politiikkakoulu 

-hanke

17.2.2020 – 31.3.2021

kevätlukukausi 2020:  

suunnittelu ja toteutus

syyslukukausi 2020: 

toteutus

kevätlukukausi 2021: 

toteutus ja raportointi

lokakuu-joulukuu 

• vierailut jatkuvat

• nuorisovaltuuston ja 

nuorisopalveluiden 

jalkautuminen alueille jatkuu

• pilottikoulujen menetelmistä 

koottavan työkalupakin 

kokoaminen

tammikuu-maaliskuu 2021

• työkalupakin kokoaminen

• hankkeen tuloksista viestiminen 

ja arvioiminen 

• juurruttamistoimenpiteet ja 

vaikuttavuuden arvioiminen

• hanke päättyy 31.3.2021



Tulokset ja vaikuttavuus

• nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tiedot ja 
taidot kasvavat 

• syntyy uusia vaikuttamisen menetelmiä ja muotoja

• syntyy demokratiakasvatukseen materiaalia

• yhteiskunnallisen vaikuttamisen kynnys madaltuu

• löydetään uusia osallistamisen menetelmiä

• vuorovaikutus lisääntyy, syventyy ja vakiintuu 
kuntapäättäjien ja nuorten välillä 

• lasten ja nuorten kanssa työskentelevien 
osallisuusvalmiudet kehittyvät 

• nuorisovaalien äänestysaktiivisuus kasvaa

Hankkeen pitkäaikaiset 

vaikutukset

• demokratiakasvatus 

kunnassa monipuolistuu 

ja vahvistuu

• nuorten 

yhteiskunnallisiin 

asioihin vaikuttaminen 

kasvaa

• yhteiskunnalliset erot 

osallistumisessa 

kaventuvat 

• kuntademokratian 

käytännöt muuttuvat 

nuoret paremmin 

huomioon ottavaksi 


