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Yhteiskunnallinen nuorisotyö
Yhteiskunnallisen nuorisotyön tavoitteena on parantaa nuorten asemaa ryhmänä yleisellä tasolla,
ei yksilötasolla. Toiminnan kantavana periaatteena on yhdenvertaisuus ja toiminnallinen tasaarvo.
Työmuoto on hallinnollisella tasolla tehtävää työtä, joka pitää sisällään nuorisopolitiikan koordinoinnin.
Työmuotoon kuuluu nuorisotyön palvelujen resursoiminen, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja
arvioiminen Oulun kaupungissa. Lapsia ja nuoria koskevien päätösten tueksi kerätään ja välitetään yleistä
tietoutta lasten ja nuorten elinolosuhteista ja asemasta Oulussa.
Yhteiskunnallisessa nuorisotyössä toimitaan aktiivisesti paikallisten ja valtakunnallisten sidosryhmien
kanssa. Sen toteuttaminen vaatii monialaista yhteistyötä muiden toimialojen ja päättäjätahojen kanssa.
Oulussa yhteiskunnallisen nuorisotyön keskeisenä tavoitteena on, että kaikilla hallinnon tasoilla lapsia ja
nuoria kuullaan kaikissa heitä koskevissa asioissa.







Kohderyhmänä 7-29-vuotiaat
Lähtökohtana yhdenvertaisuus ja toiminnallinen tasa-arvo
Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen
Edistää nuorten asemaa yleisellä tasolla
Nuorisotyön palveluiden resursointi, kohdentaminen ja arviointi
Poikkitoiminnallinen yhteistyö

Tavoitteet





Parantaa lasten ja nuorten asemaa
Päättäjät ovat tietoisia lasten ja nuorten tilanteesta
Resurssit kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti nuorisotyöhön
Lapset ja nuoret pystyvät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin
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Suhteet
Nuoren suhde yhteiskuntaan ja päätöksentekoon
Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia edistetään ja lasten oikeudet otetaan huomioon
kunnallisessa päätöksenteossa.

Nuoren suhde alueeseen ja lähiympäristöön
Lasten ja nuorten elinolosuhteita parannetaan. Kasvatetaan lapsista ja nuorista ympäristöstään tietoisia ja
vastuullisia kansalaisia.

Tehtävät
Resursseja suunnataan oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri toimintoihin. Mahdollistetaan
henkilökunnan joustava käyttö nuorisotyön tehtävissä.
Kerätään nuoria koskevaa arviointitietoa (kyselyt, tilastot) ja hyödynnetään tuloksia koko kaupunkitasolla
yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Mahdollistetaan lasten ja nuorten alueellinen osallisuustoiminta.
Tuetaan nuorten parissa työskentelevien järjestöjen, seurojen ja yhdistysten toimintaa jakamalla
avustuksia, järjestämällä koulutuksia ja myöntämällä tilavuoroja.

Edustuksellinen osallisuus
Lasten ja nuorten edustuksellisen osallisuustoiminnan vahvistamiseksi on muodostettu osallisuusryhmiä.
Alueellisia osallisuusryhmiä on 14 ja näiden lisäksi on 15–19-vuotiaille oma vaaleilla valittu edustajisto:
ONE – Oulun Nuorten Edustajisto.
Alueellisissa osallisuusryhmissä on edustus ala- ja yläkouluista, lukioista ja nuorisotiloilta. ONE toimii
alueellisten osallisuusryhmien rinnalla koko kaupungin laajuisena ja sen tehtävänä on tuoda nuorten ääni
kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.
Osallisuusryhmissä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa tärkeiksi katsomiinsa asioihin, muun
muassa koulujen, kaupunginosien ja puistojen viihtyvyyteen. Heiltä on myös pyydetty lausuntoja
erilaisissa asioissa.
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Vuosittain järjestettävään kaupunkikokoukseen osallistuu satoja lapsia ja nuoria osallisuusryhmissä
toimivien lisäksi. Kaupunkikokouksessa käsitellään lapsilta ja nuorilta esiin nousseita ehdotuksia ja
päätetään myönnetyn toimintarahan käytöstä.
Edustuksellinen osallisuus toteutetaan yhteistyössä perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kesken.
Lasten ja nuorten osallisuus on osa sivistys- ja kulttuuripalveluiden perustoimintaa. Kuntalain 26§:n
mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi. Nuorisolain 2§:n mukaan lain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja
vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.

Tavoitteet
Nuorisotyön tavoitteena on edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja opettaa, mitä demokratiassa
toimiminen on. Toimijuus ei synny itsestään, sitä on tuettava tietoisin kasvatuksellisin keinoin.
Nuorisotyö toimii linkkinä virkamiesten ja päättäjien sekä nuorten välillä. Luomalla osallistavia rakenteita
varmistetaan, että palveluiden kehittäminen pohjautuu tutkimustiedon lisäksi tarvittavaan
kokemustietoon.
Nuorisotyöntekijän tehtävänä on tarjota työkaluja ja paikkoja vaikuttamiselle. Mitä enemmän lapsilla ja
nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä, sitä todennäköisempää on, että he kiinnostuvat myös
laajemmin demokraattisesta vaikuttamisesta.
Osallisuustoiminta on paremmin kohderyhmää huomioivaa palvelujen kehittämistä, lasten ja nuorten
kansalaiseksi kasvun tukemista ja demokraattisen päätöksenteon oppimista. Osallisuustoiminnassa
pyritään siihen, että nuorilla on yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa omaa aluetta ja Oulua koskeviin
asioihin. Osallisuustoimintaan on mahdollisuus tulla mukaan kaikilla 10-19 -vuotiailla oululaisilla tai
Oulussa opiskelevilla nuorilla.

Suhde palvelujärjestelmään ja rakenteisiin
Nuoret oppivat, miten palvelujärjestelmät toimivat ja kuinka tarvittaessa niihin voidaan hakeutua.
Nuorisotyö toimii linkkinä nuorten ja eri toimijoiden välillä.

Suhde omaan asuinalueeseen ja ympäristöön
Nuoret oppivat tuntemaan ja arvostamaan omaa aluettaan ja ympäristöään. Toiminnallaan he voivat
osallistua alueen kehittämiseen ja suunnitteluun.

Suhde päätöksentekoon ja yhteiskuntaan
Nuorisotyö mahdollistaa menetelmiä ja rakenteita, joiden avulla nuoret voivat vaikuttaa oman kuntansa
asioihin. Nuorisotyö toimii linkkinä poliittisten päättäjien, virkamiesten ja nuorten välillä.
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