
Vaasan Nuorisovaltuuston kannanotto uuteen nuorisolakiin liittyen

2 § Lain tavoite

Lain tavoitteena olisi pykälän 1 momentin mukaan edistää nuorten osallisuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten 
kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea 
nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta, 
tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tässä 
momentissa olisi todellakin tärkeää korostaa yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoisia mahdollisuuksia 
vaikuttamiseen. Myös nuorten sananvapautta olisi tässä momentissa hyvä tuoda esille: Kaikilla 
nuorilla on samat oikeudet ilmaista mielipiteitä myös kirjaimellisesti esimerkiksi lehtien tai muun 
median kautta.

3 § Määritelmät, tähän kohtaan yleisesti määritelmistä, seuraavassa kysymyksessä 
ikärajoista

Pykälän 2 kohdan mukaan nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja 
osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Pykälässä mainitaan myös että: Nuorisotyön tavoitteena 
on parantaa nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan jäsenenä ja aktiivisena 
kansalaisena. Yhdenvertaisuutta voisi vielä pykälässä korostaa sekä esitellä laajemmin. Pykälään 

voisi lisätä että nuorisotyö varmistaa että kaikilla nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet 
vaikuttaa, riippumatta ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta suhtautumisesta, 
äidinkielestä, poliittisesta kannasta, etnisyydestä tai taloudellisesta tilanteesta. Myös rasismin 
kitkeminen on mielestämme tärkeä tehtävä.

Pykälän toiseen kohtaan voisi lisätä että nuorisotyö auttaa nuorten tulevaisuutta sekä heidän 
ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Nuorisotyö kartoittaa nuorelle hänen mahdollisuuksiaan 
ja auttaa häntä tietämään minne mennä, sekä ohjaa hänet oikeaan paikaan yksilöllisesti nuoren 
omien mielipiteiden mukaan.

Uudessa nuorisolaissa suunnitellaan että nuorilla tarkoitettaisiin 7-29 vuotiaisia nuoria. Se 
tarkoittaisi että ikäryhmä joka lasketaan nuoriksi olisi todella laaja. Mielestämme nuorella 
tarkoitetaan hieman vanhempaa lasta kuin 7 vuotiasta, ja ajattelemme että nuoruus alkaa vasta 
noin 13-vuotiaana. Tätä perusteltiin sillä että tässä iässä monet aloittavat ylä-asteen minkä voi 
nähdä alkuna nuoruudelle. Olemme silti sitä mieltä että myös ala-asteikäisten lasten toiminnan 
kartoittaminen sekä heidän kuuluminen päätöksenteossa olisi tärkeää, mutta mielestämme he 
eivät sovi ilmaisuun ”nuori”

4 § Valtion vastuu

Nuorisotyöstä on kirjoitettu että sen yleiset edellytykset tarkoittavat nuorisotoimea, nuorisotyön 
kansalaistoimintaa, nuorisotyön yhteiskunnallista kehittämistä ja kansalliseen yhteistyöhön liittyviä 
asioita, nuorisotutkimuksia, nuorisotila-asioita ja valtion nuorisoasian neuvottelukuntaa. Tähän voisi 
myös lisätä miten nuorisotyö myös auttaa nuoria tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittamisessa



5 § Valtion nuorisopolitiikan ohjelma

Pykälän kolmannessa momentissa ehdotetaan että valtion säätäessä nuorisopolitiikan ohjelmaa, 
nuoria voitaisiin kuulla suoraan esimerkiksi sähköisen osallistumisen välinein. On todella tärkeää 
että nuoria kuullaan päätöksenteossa kun tehdään päätöksiä jotka koskevat heitä.  Sähköinen 
osallistuminen voi olla hyvä tapa saada koko Suomen nuoret osallistumaan, mutta painottaisimme 
vielä kuinka tärkeää olisi myös se että nuoria kutsuttaisiin paikan päälle sekä kokouksiin 
keskustelemaan valtakunnallisen nuorisopolitiikan määrittelystä.

8 § Kunnan vastuu

On kunnan vastuulla että kaikilla nuorilla, riippumatta asuinpaikasta, on saman tyyppiset 
mahdollisuudet osallistua nuorisotyöhön. Olisi tärkeää taata myös pienkuntalaisille nuorille 
mahdollisuus nuorisotyöhön sekä toimintaan, ettei kenenkään tarvitsisi matkata pidempiä matkoja 
nuorisotoiminnan perässä. Myös yhdenvertaisuus kaksikielisissä kunnissa on tärkeää, pitää löytyä 
samanvertaista nuorisotoimintaa molemmilla kotimaisilla kielillä, sekä myös mahdollisuus osallistua 
vaikka niitä kieliä ei hallitsisi. Näemme myös tärkeänä että kaksikielisissä kunnissa pystyttäisiin 
nuorisotyön kautta yhdistämään erikielisiä nuoria, sekä tällä tavoin ehkäistä kielimuurien 
muodostutummista tai eri kielten takia tapahtuvia syrjäytymisiä.

22 § Nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen

Pykälän 2 momentissa voitaisiin myös kertoa koulujen roolista nuorten osallistumiseen liittyen. 
Kaikissa peruskouluissa kuuluisi antaa lapsille sekä nuorille tarvittavat tiedot vaikuttamista varten. 
Nuorille pitäisi opettaa miten he itse voivat vaikutta heitä koskeviin asioihin. On myös hyvin tärkeää 
että koulut sekä kunnan vaikuttamiskanavat tekevät yhteistyötä saadakseen nuoria mukaan 
toimintaan.

Yleiset huomiot lakiehdotuksesta

Nuorisolakia on tähän saakka työstetty ainoastaan Suomeksi. Kaksikielisenä nuorisovaltuustona 
toivoisimme että nuorisolakiin liittyvää keskustelua sekä muokkauksia voitaisiin myös käydä 
Ruotsiksi. Tämä takaisi nuorten yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon, kun 
kaikki pystyisivät lukemaan sekä keskustelemaan ehdotuksista omalla kielellään. 
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