
DINO-koordinaatiohankkeen työsuunnitelma 2018-2019
Työsuunnitelmaan on listattu vain koordinaatioryhmän toimenpiteet (ei esim. kaikkia OSKE-toimenpiteitä)

huhti-kesä heinä-syys loka-joulu tammi-maalis huhti-kesä heinä-syys loka-joulu
Kokous 1: hankkeen käynnistäminen ja yhteistyön ideointi x OM
Kokous 2: nuorten kuuleminen, viranomaisten tietoisuus x OM
Kokous 3: yhdenvertainen osallisuus, kokeilut ja mallinnukset x OM
Kokous 4: opettajankoulutus ja oppimateriaalit, tutkimukset ja selvitykset x OM
Kokous 5: hankkeen arviointi ja raportointi x OM
Väliraportti? x OM
Loppuraportti x OM
Osallistutaan verkkomateriaalikartoituksen kommentointiin ja materiaalien priorisointiin (DIOKK-
hanke)

x x
IOK, OM,
Hgin yo

Tuetaan materiaalien koontia edu.fi-sivulle (OPH, DIOKK-hanke) ja muille olennaisille sivustoille kuten
osallisuus.fi (Allianssi ja Opinkirjo) sekä niiden levitystä eri tapahtumissa (esim. Educa-messut)

x x
OPH, Allianssi,

Opinkirjo

Viestitään DIOKK-hankkeesta ja sen tuotoksista sidosryhmille, erityisesti opettajille x kaikki
Opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeet OPH

2. Nuorten yhdenvertaiseen
osallisuuteen liittyvän toiminnan
vahvistaminen

Tuetaan OSKE-toiminnan ohjaamista tarjoamalla OSKE-toimijoille tilaisuuksia ja verkosto tiedon- ja
kokemustenvaihtoon toisten OSKE-toimijoiden ja koordinaatioryhmän jäsenten kanssa
(koordinaatioryhmän kokousten yhteydessä sekä niiden välillä mm. s-postitse) konkretisointi?
mahdolliset koulutukset/kv. näkökulma?

x x x x x OKM

Nuorisovaalit (maakunta, EK, EP), koulujen politiikkaviikko (vk 44), seurakunta- ja maakuntavaalit
(mm. OM/Allianssin vaalikirje ja Allianssin maakuntavaalikiertue), opas nuorille maakuntavaaleista ja -
uudistuksesta: Koordinaatioryhmän jäsenet levittävät tietoa ja viestivät omille sidosryhmilleen

x x x Allianssi

Vaikuttamis- ja osallisuusmallien käytön lisääminen oppilaitoksissa ja nuorten parissa tehtävässä
työssä

Allianssi

Nuorten osallisuutta vahvistavien työkalujen (mm. demokratia.fi-palvelut) levittäminen nuorisoalalla:
Esim. Koordinaatti voi tukea viestinnällisesti mallien ja menetelmien levittämisessä Nuortenideat.fi-
palvelun käyttäjäverkostolle

Allianssi

Kartoitus niistä ryhmistä, jotka tarvitsevat erityistä tukea; demokratiakasvatuksen menetelmien
kehittäminen kartoituksen perusteella

Allianssi

Nuortenideat.fi-verkkopalvelun koordinointi ja sisällöntuotanto: Koordinaatioryhmän jäsenet
levittävät tietoa palvelusta ja viestivät omille sidosryhmilleen

Koordinaatti

Nuortenideat.fi-verkkopalvelun käyttöä koskeva valtakunnallinen arviointi/kartoitus + hyvien
käytäntöjen koonti: Koordinaatioryhmän jäsenet levittävät tietoa ja viestivät omille sidosryhmilleen

x x Koordinaatti

Ruotsinkielinen viestintä (julkaisut, mallien jalkauttaminen, uutiskirje) sekä digitaaliset tieto- ja
neuvontapalvelut (chat, mobiilisovellus)

Luckan, yhteistyössä
Koordinaatin ja

Kohtaamon kanssa

Ruotsinkielisen nuorisotyön verkostoituminen ja viestintä (mm. uutiskirje, koulutukset)
Luckan

VASTUUTAHO(T)

1. Opettajankoulutuksen ja
oppimateriaalien kehittäminen

0. Koordinaatioryhmä

AIKATAULU
2018 2019

3. Nuorten osallisuuden
edistämiseen liittyvät kokeilut ja
mallinnukset

HANKEOSIO TOIMENPITEET



Osallistutaan OPH:n osallisuus- ja oppilaskuntafoorumin (10.-12.9.2018) suunnitteluun ja
toteutukseen; jaetaan ideoita ja työkaluja sekä kehitetään aineistoa aktiivisen demokraattisen
osallisuuden vahvistamiseksi; OPH tuottaa tematiikkaan liittyvän julkaisun, josta koordinaatioryhmän
jäsenet viestivät omille verkostoilleen

x OPH

Koordinaatioryhmä suunnittelee hankkeen, jossa kootaan koulujen hyviä käytäntöjä
demokratiapalveluiden ja verkkosovellusten hyödyntämisestä opetuksessa ja
oppilas/opiskelijakuntatyöskentelyssä, kehitetään uusia toimintamalleja sekä viestitään kehitetyistä
malleista ja aiemmin tuotetuista materiaaleista tehostetusti kouluille/opettajille. Hanke kohdistuu
peruskoulun ja lukion lisäksi myös ammatillisiin oppilaitoksiin.

x x
OM päävastuussa
suunnittelusta ja

rahoituksesta

Osallistutaan viranomaisten prosessikoulutuksen kehittämiseen, nuorten osallisuuden edistämisen
laatukriteereiden laadintaan sekä nuorisovaikutusten arvioinnin työkalun laadintaan (esim. 1/2-1
päivän työpajat VN tiloissa, OSKE vastaa sisällöistä ja työpajojen vetämisestä)

Nuorten Akatemia

Viestitään kunnille, erityisesti kuntien opetus- ja nuorisotoimille, sekä maakunnille uuden nuorisolain
ja kuntalain sekä tulevan maakuntalain osallistumisoikeuksista ja nuorten osallistumista tukevista
malleista ja keinoista (alueuudistusta koskevan viestintäkampanjan yhteydessä)

OM, OKM

Käsitellään nuorten osallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja teemoja eri viranomaisverkostoissa (esim.
Kuntaliiton demokratiaverkosto, VM/Avoin hallinto -ohjelma, VN demokratiaverkosto).

OM, OKM

Nuorisobarometrin 2018 tulosten esittely koordinaatioryhmässä; jaetaan tietoa tuloksista eri
viranomaisverkostoissa

Valtion
nuorisoneuvosto,

OM ja OKM

Perusoikeusbarometri 2019 tulosten esittely koordinaatioryhmässä; jaetaan tietoa tuloksista eri
viranomaisverkostoissa

OM,
Ihmisoikeuskeskus

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2019 tulosten esittely koordinaatioryhmässä; jaetaan
tietoa tuloksista eri viranomaisverkostoissa

Valtion
nuorisoneuvosto,

OM ja OKM

Osallistutaan nuorten kuulemiseen liittyvän aineiston (mm. valtioneuvoston säädösvalmistelun
kuulemisopas, Avoimen hallinnon nuorten kuulemiskortit) tuottamiseen/päivittämiseen.

OM, yhteistyössä VM

Osallistutaan viranomaisten ja nuoria edustavien järjestöjen välisen yhteistyön lisäämiseen
(määritellään yhteistyön tavoitteet ja aihealueet sekä järjestöt ja viranomaiset joiden välillä yhteistyötä
tulisi lisätä; järjestetään tilaisuus/tilaisuuksia järjestöille ja viranomaisille; kootaan aiheeseen liittyvää
materiaalia; VN tarjoaa tilat, sisällöt ym. suunnitellaan yhdessä OSKEjen kanssa). Osallistutaan
virkamieskoulutusten kehittämiseen (mm. HAUS-koulutukset, PIO-koulutus?); jaetaan koulutuksissa
tietoa mm. v. 2019 valmistuvista laatukriteereistä ja nuorisovaikutusten arvioinnin työkalusta;
mahdollinen tietopaketti esim. verkkosovelluksena?

OM, osallisuus-OSKEt

Kannustetaan eri toimijoiden yhteistyökäytäntöjen lisäämiseen;  Selvitetään yhteistyön
mahdollisuuksia mm. Helsingin yliopiston kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden kanssa (esim.
Kaupunkitutkimusinstituutti KATI)

OM

Seurataan nuorten kuulemiseen liittyviä tutkimushankkeita ja osallistutaan niiden
suunnitteluun/toteutukseen sekä viestitään tutkimusten tuloksista sidosryhmille (suunnitteilla oleva
OKM/TEAS-hanke, OM/STN-hanke All Youth; nuorisojärjestöjen kuuleminen HE-valmistelussa).

OKM, OM, Valtion
nuorisoneuvosto

Jaetaan tietoa palkinnosta omille sidosryhmille, erityisesti järjestökentälle x x OM, kaikki
Tuetaan OM viestintää palkinnonjakotilaisuudesta (Demokratiapäivä 9.10.) ja palkinnon
julkistuksesta

x OM, kaikki

7. Demokratiapalkinto

5. Tutkimukset ja selvitykset

6. Nuorten kuuleminen

4. Viranomaisten tietoisuuden
lisääminen


