
Nuori vaikuttajana

Projektipäällikkö Riikka Manninen
Aarne ja Aune -hanke, Tukiliitto



Aarne ja Aune -hanke

Nuorille ja aikuisille:

1. Taitoja ja mahdollisuuksia
omannäköiseen arkeen ja vapaa-aikaan.

2. Tukea paikalliseen vaikuttamiseen 
osallistumiseen.

▪ Toimimme Pirkanmaalla,
Pohjois-Savossa ja
Keski-Suomessa.

▪ Hanke on osa STEA:n
Arvokas – eriarvoisuuden
vähentämisen avustusohjelmaa.



Tavoite yksilötasolla: neuvokkaiksi toimijoiksi!

Toimijoiksi 
arjessa

Toimijoiksi 
yhteisöissä

Toimijoiksi 
vaikuttajina

• Tietoja, taitoja ja 
voimavaroja pärjätä 
arjessa.

• Neuvokkuutta 
toimia vähällä 
rahalla.

• Mielekkäitä 
sosiaalisia suhteita.

• Mukaan myös 
kaikille avoimeen 
toimintaan. 

• Suunnittelijaksi ja 
toteuttajaksi 
yhdessä muiden 
kanssa.

• Palveluiden ja 
elinympäristön 
kehittäjiksi 
sopivalla 
taustatuella.

• Aidot, yhtäläiset
vaikuttamis-
mahdollisuudet.



Tuki paikalliseen vaikuttamiseen

▪ Yhteisiin asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneille
nuorille ja aikuisille.

▪ Toiminnassa saa tukea
oppimiseen ja ymmärtämiseen.

▪ Harjoittelemme ryhmissä tai yksilötyöskentelyssä 
kertomaan omia näkemyksiä
ja kokemuksia palveluista.

▪ Osallistumme yhdessä päätettyihin
vaikuttamisen tilaisuuksiin.

▪ Osallistujat päättävät itse
vaikuttamisen tarkemmat tavoitteet
ja vaikuttamisen tavat.
Meidän tehtävämme on antaa
tietoa ja vaihtoehtoja.



Nuori vaikuttajana – 3 toimintavinkkiä

Kolme ideaa nuorten (tuettuun) vaikuttamiseen.

1. Päättäjien haastattelut
Vaalit tulossa? Torille jututtamaan ehdokkaita!

2. Vaikuttava lobbausvierailu
Kunnan nuorisotoimeen,
opinto- tai työllisyysasioissa…

3. Palveluiden yhteiskehittäminen
Mukaan kehittämään palveluita
kuntalaisen tai palvelunkäyttäjän roolissa.



Idea 1: Päättäjien haastattelut



Idea 1: Näin me teimme

▪ Jututimme kansanedustajaehdokkaita
aurinkoisella Kuopion torilla
vaalien alla, keväällä 2019.

▪ Lähdimme liikkeelle nopealla aikataululla
ja kevyellä valmistautumisella.
Tapasimme torilla ja sovimme rooleista.

▪ Toiminnassamme mukana olevat nuoret ja 
aikuiset kuopiolaiset jututtivat ehdokkaita.

▪ Hankkeen työntekijä nauhoitti keskustelut 
puhelimen nauhurilla, otti valokuvia
ja tuki haastattelijoita tarvittaessa.



Idea 1: Näin me teimme

▪ Esitimme ehdokkaille kysymyksen,
joka liittyi Arvokas-ohjelman vaalikampanjaan:

”Jos tulet valituksi eduskuntaan,
miten aiot vähentää
eriarvoisuutta Suomessa?
Kerro yksi konkreettinen teko.”

▪ Jututimme viittä ehdokasta, 

joista peräti neljä pääsi läpi!



Ehdokkaan vastaus, Krista Mikkonen



Ehdokkaan vastaus, Laura Meriluoto



Idea 1: Näin sovellat ideaamme

▪ Voitte tehdä haastatteluja vaalien alla
tai kun kansanedustajat tai valtuutetut
jalkautuvat kauppakeskuksiin ja toreille.

▪ Valitkaa napakka ja teille tärkeä kysymys.

▪ Valmistelkaa yhdessä hissipuhe.
Hissipuhe kertoo muutamalla lauseella,
keitä olette ja mitä haluatte saada aikaan.



Idea 1: Näin sovellat ideaamme

▪ Huolehtikaa, että kaikki mukana olevat 
saavat tarvitsemansa tuen
valmistautumiseen ja osallistumiseen.

▪ Varatkaa mukaanne nauhuri, kamera
ja muistiinpanovälineet.

▪ Pohtikaa haastattelujen jälkeen,
miten hyödynnätte saamaanne tietoa
ja miten seuraatte lupausten toteutumista.



Idea 2: Vaikuttava lobbausvierailu



Idea 2: Näin me teimme

▪ Teimme vaikuttamisvierailun
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston
työkykykoordinaattorin luo.

▪ Kyse oli lobbaamisesta.
Voitte lobata, kun teillä on tarve antaa tietoa
ja vaikuttaa tärkeään asiaan.

▪ Työkykykoordinaattoria tapasivat
toiminnassamme mukana olevat
kuopiolaiset avotyötoiminnan asiakkaat.



Idea 2: Näin me teimme

▪ Hankkeen työntekijät
sekä Tukiliiton työelämäasiantuntija
olivat lobbaajien tukena.

▪ Lobbaajat kertoivat työkykykoordinaattorille
avotyöntekijän arjesta,
avotyötoiminnan ja palkkatyön eroista
sekä toimeentulon vaikeuksista.

▪ Samalla keskusteltiin siitä,
kuinka työkykykoordinaattori voi auttaa
palkkatyön löytämisessä.



Idea 2: Näin sovellat ideaamme

▪ Suorat vaikutusmahdollisuudet
kannattaa käyttää rohkeasti.

▪ Lobatkaa rajatusta, ajankohtaisesta aiheesta.

▪ Valitkaa aiheesta päättävä, päätöksiä valmisteleva 
tai aiheeseen keskeisesti vaikuttava henkilö 
lobbauksen kohteeksi.

▪ Selvittäkää lobattavan taustoja ennen tapaamista.

▪ Valmistelkaa oma mielipiteenne ja 
muutosehdotuksenne lobattavaan asiaan.

▪ Yhdistäkää omaan (kokemus)tietoonne
tutkimus- ja asiantuntijatietoa.



Idea 3: Palveluiden yhteiskehittäminen



Idea 3: Näin me teimme

▪ Aarne ja Aune -hanke oli mukana
järjestämässä Kuopion kaupungin vammaispalveluiden
ensimmäistä yhteiskehittämisen iltapäivää.

▪ Kehittämisiltapäivään osallistui
viranhaltijoita, päättäjiä, järjestöjen edustajia, 
vammaisneuvoston puheenjohtaja sekä 
vammaispalveluiden käyttäjiä.

▪ Palvelunkäyttäjiä tilaisuudessa edustivat
myös kuopiolaiset päivätoiminnan asiakkaat.

▪ Heidän tukenaan olivat
Aarne ja Aune -hankkeen työntekijät.

▪ Katso video yhteiskehittämisen iltapäivästä 3.4.2019.

https://www.youtube.com/watch?list=PLzpuU2mppYfdaNENDzHdMFxFK9x_1mMv6&amp;v=JqyzT_h1fm0


Idea 3: Näin sovellat ideaamme

▪ Hyödyntäkää kuntien halua osallistaa kuntalaisia
ja kehittää asiakaslähtöisiä palveluita. 

▪ Sopikaa yhteistyöskentelyn tavoista ja 
työskentelystä yhdessä ennakkoon.

• Pyrkikää mukaan suunnittelemaan tilaisuuksia
saavutettaviksi, esteettömiksi ja selkeiksi.

▪ Valmistautukaa huolellisesti.

• Huolehtikaa, että kehittämistilaisuuksiin 
valmistautumiseen ja osallistumiseen
saa tukea.

• Selvittäkää muidenkin palvelunkäyttäjien
mielipiteitä (edustajuus)



▪ Varmistakaa, että osallistuvien palvelunkäyttäjien
rooli on todellinen, ei näennäinen.

• Näkemyksellä on oltava oikeasti merkitystä ja aito 
käyttötarkoitus palveluiden kehittämisessä.

• Vaikuttamista ei ole jo naulatuista päätöksistä 
keskusteleminen.

• Osallisuuden tunne ei riitä kokemusasiantuntijuuden 
tavoitteeksi.

▪ Sopikaa keskustelun/työskentelyn kirjaamisesta.

▪ Sopikaa työskentelyn jatkosta ja
yhteiskehittämisen tulosten hyödyntämisestä.



Tehtävä: 
kirjoita vastauksesi chattiin

▪ Minkälaisia vinkkejä tai kokemuksia 
sinulla on vaikuttamisen tilanteista?

▪ Miten työntekijänä voisit edistää 
omassa työssäsi asiakkaiden, 
osallistujien, palvelunkäyttäjien aitoja 
vaikuttamisen mahdollisuuksia?



Aarne ja Aune -tiimi



Kiitos ja hyvää kevättä!

Kuvat: toiminnastamme sekä tamperelaisen
Omillaan-osuuskunnan tekemästä omaleimaisesta kuvapankista.


