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jäsenjärjestöjen mielipide

Kyselytutkimuksen tulokset.

Tutkimus toteutettiin elokuussa 2011.
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Kyselyyn osallistui 64 vastaajaa

Allianssi sai toiminnastaan kouluarvosanan 8,2.  Kommentteja:
• ”Allianssi joutuu toiminnassaan ottamaan huomioon niin monta eri näkökulmaa, ettei kukaan voi 

olla täysin tyytyväinen sen toimintaan. Roolinsa Allianssi kuitenkin täyttää oikein hyvin.”

• ”Allianssi on toiminut edustamaani järjestöön nähden avoimesti, aktiivisesti ja yhteistyöhakuisesti 
näyttäytyen todellisena nuorten asioiden edunvalvojana ja toimijana.”

• ”Näkyvä, edelläkäyvä, rohkea toimija.”

• ”Tämä kysely on hyvä esimerkki vuorovaikutuksesta eri toimijoiden kanssa. Kiitos!”

Kritiikkiä tai kehitysideoita seuraavista teemoista:
• Ammatillisen nuorisotyön näkökulma vs. kansalaistoiminta.

• Toiminnan tai päätöksenteon politisoituminen tietyissä tilanteissa.

• Pääkaupunkikeskeisyys vs. koko maa.
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Allianssin  arvot viitoittavat  toimintaa
Miten tärkeitä seuraavien asioiden toteutuminen on  nuorten hyvinvoinnin kannalta?

5 = Tärkeä, 1= Ei merkitystä

1 Yhdenvertaisuus
Yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään.

2 Osallisuus
Mielekäs tekeminen, tilaa toimia ja rohkeus 

ottaa vastuuta.

3 Kuuluvuus
Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä
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Arvojen tärkeys

Jäsenjärjestöt Henkilökunta

Arvoja kysyttiin henkilökunnalta erityisesti oman työn näkökulmasta katsottuna. 
Tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta kertovat kuitenkin käsityksen arvojen merkityksestä olevan hyvin samanlaiset.



Kommentteja arvoista

• Yhdenvertaisuus, osallisuus ja kuuluvuus kulkevat käsikkäin ja ovat yhdessä yhtä arvokkaita.

• Yhdenvertaisuus luo mielestäni pohjaa niin osallisuudelle kuin kuuluvuudellekin. Ne ovat molemmat 
tärkeitä teemoja mutta jos yhdenvertaisuutta niin sukupolvien välillä kuin nuorten itsensä 
keskuudessa ei saada toteutumaan, ei osallisuus tai kuuluvuus voi toteutua täysimääräisesti.

• Osallisuuden näen myös yhteiskunnallisena rakenteena ja aikuisten toimintana. Ovatko aikuiset 
rakentaneet toimintansa monimuotoisesti siten, että se mahdollistaa lasten ja nuorten 
osallisuuden.

• Näen, että lasten ja nuorten yhdenvertaisten mahdollisuuksien merkitys suhteessa hyvään elämään 
tulee jatkossa korostumaan entisestään. Haasteet tulevat tältä osin lisääntymään kaikkien nuorten 
parissa. Polarisaatiokehitys näyttäisi lisääntyvän  monilla elämän eri osa-alueilla. 

• Kuuluvuus on arvona todella epäselvä. Osallisuuden "avaamisessa" voisi korostaa jäjestöjen
tukemista tapana mahdollistaa osallisuus.

• Yhdenvertaisuusnäkökulma tarkoittaa sen huomioimista, että jotkut nuoret ovat jonkin 
ominaisuutensa (esim. vammaisuus, transsukupuolisuus, etninen vähemmistö, uskonto) takia toisia 
enemmän alttiina syrjinnälle, syrjäytymiselle ja esimerkiksi väkivallalle. Ilman aktiivista 
yhdenvertaisuustyötä nämä nuoret jäisivät sivuun ja toiminta ajaisi vain enemmistöjen asiaa. 
Yhdenvertaisuus on jokaisen etu. Siksi yhdenvertaisuus on arvoista ehkä tärkein. 

• Ihmisen tärkein perusoikeus ja hyvinvoinnin tae on kyky toteuttaa itseään, joten tämä tulisi taata 
kun se ei vahingoita muita. 



Missio tuntuu vastaajista hyvältä.  
Vastaajien evästyksissä toivotaan, että hyvinvoinnissa korostetaan muita kuin terveyden tai 

sosiaalipuolen asioita. Ehdotetaan keskittymistä osallisuuden ja aktiivisuuden kehittämiseen.

”Allianssi edistää nuorten 
hyvinvointia.” Yhteenveto kommenteista

• Missioteksti on aika yleinen ja laaja.
• Tärkeää on määritellä, miten hyvinvointi 

tulkitaan ja mihin asioihin keskitytään.
• Hyvinvointi tarkoittaa vastaajien mielestä 

terveyden ja onnellisuuden lisäksi riittävää 
toimeentuloa, opiskelu- ja työkykyä, 
vaikutusmahdollisuuksia, jne.

• On varmistettava Allianssin rooli järjestöjen 
yhteistyöelimenä toimiminen.

”Missio voisi olla tarkemmin suuntautunut 
edistämään nuorten kasvua yhteiskunnan 
vastuullisiksi jäseniksi ja päätöksentekoon ja 
kv-toimintaan osallistumista. 

Tärkeää olisi, ettei missio ohjaa Allianssin 
toimintaa liikaa hyvinvoinnin tarkasteluun, 
koska nimenomaisesti sitä tarkoitusta varten 
toimii eri alojen tahoja.”
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Visio: Nuoret voivat hyvin vuonna 2021.
Allianssi pyrkii vaikuttamaan nuorten hyvinvointiin monin tavoin.  

Tätä toimintaa ohjaamaan asetetaan strategisia tavoitteita. 
Kerro, kuinka tärkeänä pidät seuraavia tulevaisuuden tavoitetiloja.
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5. Allianssi on johtava toimija nuorisotoimialan 
palvelutuottajana. 

4. Nuorisotoimiala on yhdistynyt. 

6. Allianssissa työskentelee sitoutuneita ja 
innostuneita alansa ammattilaisia. 

2. Nuorisopolitiikasta on tullut yleispolitiikkaa. 

3. Ennalta ehkäisevän nuorisotyön painoarvo on 
noussut. 

1. Nuorten osallisuus on edennyt ja nuorten oikeudet 
toteutuvat. 

Strategisten tavoitteiden tärkeys
5=Erittäin tärkeä, 1=Ei lainkaan tärkeä



Puuttuuko edellä esitetyistä strategisista tavoitteista 
joku tärkeä nuorten hyvinvointia edistävä asia?

• Allianssiin kuuluu  myös lapsi- ja varhaisnuorisojärjestöjen edustajia, jotka 
ovat jääneet nyt taka-alalle näissä tavotteisssa. Esitetyt tavoitteet ovat 
hyviä, mutta varhaisempi puuttuminen auttaisi ehkäisemään monta asiaa. 
Kaikkea ei saada aina mukaan, mutta olisi hyvä, jos lapset näkyisivät 
jossain.

• Kansainvälinen/globaali ulottuvuus?

• Myös perheiden hyvinvointiin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Nuorisotyötä 
ei tehdä vain nuorten kanssa, vaan heidän hyvinvointiinsa vaikuttaa 
merkittävästi myös perhetausta ja perheiden hyvinvointi.

• Nuorten elintapoihin ja oman elämän hallinnan parantamiseen liittyvä 
tavoite.

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus pitäisi olla läpileikkaavana. 

• Vapaaehtoisten  toimijoiden kannustaminen ja tuki,  jollain tavalla esiin 
nostettu vapaaehtoisen toiminnan tärkeys.



Mikä on tärkein vaikuttamis- tai 
edunvalvonta-asia tällä hetkellä?
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Työttömyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy



Ehdotuksia vaikuttamistyöhön

• Nuorisotoimialan määrärahakehitykseen tarttuminen poliittisessa 
vaikuttamisessa ja vähenevien määrärahojen käytön priorisointi.

• Nuorten ja nuorten aikuisten koulutus- sekä toimeentulokysymykset.
• Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy.
• Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisääminen laajasti koko nuorison 

keskellä.
• Nuorisotyöttömyyden torjunta, nuorisolain ajantasalla pitäminen ja 

nuorisotoimen rahoitus.
• Nuorten osallisuuden lisääntyminen, niin että he ovat todella osa itseään 

koskevien päätösten tekijöinä, valmistelijoina ja vastuukantajina.
• Nuorten mahdollisuudet työhön, koulutukseen ja hyvinvointiin.
• Koulupudokkaiden kysymys ja alle 30-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtyvien asia. Tuon ikäryhmän eläköityminen kasvaa suhteellisesti 
nopeammin kuin minkään muun ikäryhmän.



Mikä on tärkein nuorisotoimialan 
kehittämisasia tällä hetkellä?
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Resurssien turvaaminen ja 
priorisointi



Ehdotuksia nuorisotoimialan kehittämiseksi

• Alalla on hyviä toimintamalleja, toimijoita ja osaamista - paljon edellytyksiä 
hyvään työhön nuorten parissa. Kehittämiskohteena näen nimenomaan asioista 
viestimisen ja resursointiin vaikuttamisen siten, että olemassa olevaa  kapasiteettia 
ja osaamista saataisiin täysipainoisesti käyttöön nuorten hyväksi.

• Kansalaisjärjestökentän toimintaresurssien turvaaminen ja turhien 
päällekkäisyyksien karsiminen.

• Nuorisoalan parissa työskentelevien tahojen tietoisuus toinen toistensa työstä, 
jolloin vältyttäisiin päällekkäisiltä töiltä saman aiheen parissa.

• Rahoituksen turvaaminen ja yhteistyön kehittäminen eri tahojen välillä.
• Vuoropuhelua eri järjestöjen kesken tulisi huomattavasti kehittää.
• Nuorisotoimiala on keskittynyt kunnallisiin toimijoihin ja toteutuu parhaiten 14 

suurimman kaupungin/kunnan alueella.  Kuntien nuorisotyö koskettaa jatkuvasti 
vähemmän nuoria. Olisi rohkeasti pohdittava miten esim. kaupallisuuden 
kysymystä nuorisotoimialalla olisi jatkossa käsiteltävä.

• Prioriteettien valinta ja toimien mahdollisimman tehokas kohdistamineen 
tärkeimmiksi valittuihin kohteisiin.

• Uusien yhteistyömuotojen ja yhteiskumppanien kehittäminen, sellaisten 
toimintamallien luominen, jotka ovat selkeitä ja nuorta lähellä.



Kuinka tärkeitä seuraavat kokonaisuudet ovat 
Allianssin toiminnassa?

5 = Erittäin tärkeä, 1 = Ei lainkaan tärkeä
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9. Kirjasto- ja tietopalvelut. 

7. Allianssi-talon palvelut. 

6. Foorumit ja suurtapahtumat. 

3. Kansainvälinen vaikuttaminen.

8. Hankkeiden tai projektien vetäminen tai koordinointi. 

10. Nuorten palvelut. 

11. Nuorisoalan koulutus. 

5. Vuorovaikutus ja viestintä toimijoiden välillä.

2. Nuorisopoliittinen vaikuttaminen. 

4. Kansalaistoiminnan toimintaedellytysten …

1. Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen. 


