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Kaikki nuoret haluavat määrätä
elämästään -tutkimushanke 2018–2023
Miten saada nuoret mukaan kestävän
hyvinvoinnin rakentamiseen?
	
  

Ratkaisuja nuorten osallistumiseen ja kestävään hyvinvointiin
ALL-YOUTH -hanke tutkii 16–25-vuotiaiden
nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen
mahdollisuuksia ja esteitä sekä nuorten
käsityksiä kestävästä kehityksestä. Tuotamme
uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan
kansalaisuuteen vuorovaikutteisen
hallinnon ja oikeusvaltio-periaatteen,
digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän
kehityksen näkökulmista.
Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopisto
(johto), Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen
yliopisto,
ja sitä rahoittaa Suomen akatemian
yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen
neuvosto (STN).

Tutkimusteemat:
§ Nuorten osallistumisen resurssit ja
esteet
§ Nuorten osallistumisen toteutuminen,
keskittyen nuorten tulevaisuuden
unelmiin ja huolenaiheisiin
§ Nuorten kanssa kehitetyt innovatiiviset
ja aktiivista kansalaisuutta edistävät
digitaaliset mallit ja palvelut
§ Nuorten osallistumisen oikeudelliset
esteet lainvalmisteluprosessissa
§ Kestävä hyvinvointi ja nuorten
työllistymisen mahdollisuudet kestävän
kehityksen parissa

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
§

Hanke kehittää digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäviä
osallistumismalleja, jotka lisäävät nuorten sitoutumista
tulevaisuuden rakentamiseen, nuorisovaikutusten arviointimallin
lainsäädännön ja politiikan seurannalle, sekä keinoja sukupolvien
väliseen yhteistyöhön eri elämänalueilla.

§

Nuorten parissa toteutetaan interventioita toimintatutkimuksen
menetelmillä. Hanke tukee toimijaverkostoja esimerkiksi
työelämämentorointiin soveltuvien toimintatapojen kehittämistä.

§

Nuorilla on pääsy virtuaaliseen yhteisöön (virtual council), jossa
harjoitellaan muun muassa virtuaalista päätöksentekoa ja kerätään
tietoa nuorten unelmista.

§

Hankkeessa tuotettu tieto tuodaan vuoropuheluun
päätöksentekijöiden kanssa uusien toimintamallien kehittämiseksi.
Toimintatutkimuksen aikana nuoret toimivat yhdessä erilaisiin
toimijoihin kanssa. Nuoret pääsevät itse toteuttamaan
yhteiskunnallista vaikuttamista järjestöissä sekä virkamiesten,
poliitikoiden ja kansalaisten parissa.

Vaikuttavuus: Nuorten ääni kuuluviin yhteiskunnassa
•

Miten nuorten ääni saadaan paremmin kuuluviin yhteiskunnassa? Nuoret
kokevat, että heistä puhutaan mutta heille ei puhuta. Mediassa nuoret
nähdään ”ongelmana” joka pitää ”ratkaista”.

•

Miten nuoret voivat osallistua kestävän kasvun luomiseen ja
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen? Jopa hyvin aktiiviset
nuoret kertovat osallistumisen olevan hankalaa. Heitä kuullaan, mutta ei
kuunnella. Heidän osallistumisensa ohitetaan helposti. Heitä ei nähdä
asiantuntijoina – edes itseään koskevissa asioissa. Nuoret haluavat
horisontaalista mukanaoloa päätöksenteossa. Myös nk. marginaaliin jääneillä
nuorilla voi olla vahva analyysi yhteiskunnasta ja nuoret kyseenalaistavat
palvelujärjestelmän tukitoimet.

•

Nuoret ovat osa yhteiskuntaa – heitä ei tarvitse ”saada” mukaan vaan tehdä
näkyväksi heidän osallistumis- ja vaikuttamistoiminta. Samalla saadaan esille
osallistumisen (rakenteelliset ja muut) esteet.

TUTKIMUKSEN VAIKUTTAVUUS
1. Vaikutimme yhteiskunnan eri tasoilla
tutkimustiedolla, joka kertoo nuorten aktiivisuudesta ja
haastoimme kuvaa nuorista passiivisina.
2. Vaikutimme politiikkaan näyttämällä, millä tavoin
nuoret haluavat osallistua ja miten rakenteiden
muuttaminen auttaisi.
3. Vaikutimme yhteiskunnan rakenteisiin tekemällä
nuorten kanssa yhteistyötä heidän omaa näkökulmaa
tukien sekä vahvistamalla tutkimuksella nuorten omia
kyvykkyyksiä.
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Kiitos!

