
Diakonissalaitos perustettiin 155 vuotta sitten aikana, jolloin Suomea 
kurittivat katovuodet, nälkä ja kulkutaudit. Vaikka Suomi on aikojen 
kuluessa muuttunut, visiomme ihmisarvoisesta elämästä ei ole. 
Haluamme vaikuttaa siihen, että Suomessa jokainen tulee nähdyksi 
ja kuulluksi sekä kokee olevansa arvokas ja tärkeä yhteisön jäsen.

Tulevaisuuden on oltava 
kaikkien nuorten! 

Luottamuksen, osallisuuden ja toivon yhteiskunta 
- tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027

Ilmastonmuutos, pandemia ja sota Euroopassa ovat horjuttaneet nuorten uskoa tulevaisuuteen. 
Saamme jatkuvasti lukea ja nähdä huolestuttavia tapauksia ja tutkimuksia nuorten kasautuneesta 
pahoinvoinnista1. Toimenpiteitä nuorten hyvinvoinnin eteen on tehtävä nyt!

Tulevalle hallituskaudelle Diakonissalaitos on laatinut tavoitteet viidelle eri teemalle, jotka vaativat 
päättäjien huomiota. Näistä yksi on nuorten hyvinvoinnin turvaaminen.  
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Meillä ei ole varaa kadottaa kokonaista sukupolvea 
Suomessa on lähes miljoona 15–29-vuotiasta nuorta. Heistä kasvava osa voi pahoin ja jo aikaisem-
min apua tarvinneiden nuorten osalta avun tarve on syventynyt. Mielenterveysongelmat ovat ylivoi-
maisesti suurin syy nuorten aikuisten sairaspoissaoloille2. Jottemme kadota kokonaista sukupolvea, 
tarvitaan oikea-aikaisia nuorilähtöisiä palveluita, johdonmukaista nuorisovaikutusten arviointia kai-
kessa päätöksenteossa sekä hallinnonalat ylittävää asiantuntijatyötä. Lisäksi tarvitaan nuorten ko-
kemuspohjan hyödyntämistä päätöksenteossa niin valtiollisella kuin hyvinvointialue- ja kuntatasolla.

”Tuntuu kuin me (nuoremmat sukupolvet) olisimme saapuneet, kun juhlat on 
juhlittu ja muut ovat häipyneet paikalta ja meidät on jätetty siivoamaan sotkut.”
- rovaniemeläinen nuori -

Nuoret aikuiset kokevat, että yhteiskuntaa rakennetaan vanhempien sukupolvien ehdoilla3. OECD:n 
luottamusarvioinnin (2021) mukaan suomalaiset luottavat julkisiin instituutioihin, mutta vain pieni 
osa uskoo voivansa vaikuttaa poliittisiin prosesseihin. Erityisesti yhteiskunnan eri marginaaliryhmiin 
kuuluvat eivät edelleenkään koe saavansa ääntään kuuluviin päätöksenteossa tasa-arvoisesti4. OECD 
suosittaa nykyistä laajempaa sosiaalista vuoropuhelua syrjäytymisen torjumiseksi5. Jo ennen pan-
demiaa on oltu huolestuneita erityisesti nuorten yhteiskunnallisesta apatiasta ja poliittisesta pas-
siivisuudesta6. 

Nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Heidät tulee kohdata ja saattaa osallisiksi, jot-
ta voimme rakentaa yhteistä tulevaisuuden Suomea, johon myös nuoret kokevat kuuluvansa. Kaikil-
la nuorilla aina 29-ikävuoteen saakka, myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevilla ja vammaisil-
la nuorilla, tulee olla oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa. Tämä on tärkeää, koska nuoret, joilla on ollut 
paljon palvelujen käyttökokemuksia ja haasteita elämässään, on myös syvää ymmärrystä, kuinka pal-
velut ja muu toiminta voisi toimia aiempaa paremmin.

Tavoitteemme hallituskaudelle
TAVOITE 1: 

Hiljaisten nuorten tietämys hyödynnetään supervoimana 
yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa ja päätöksenteossa

TAVOITE 2: 
Haavoittuvassa asemassa oleville 

nuorille taataan rinnalla kulkeva arjen tuki
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Diakonissalaitoksen työ nuorten parissa  
Vuonna 2021 Diakonissalaitoksen palveluissa ja toiminnoissa kohdattiin arviolta 3 000 eri tavoin haa-
voittuvassa asemassa olevaa nuorta. Diakonissalaitoksen suurin nuorten palvelu Vamos on 15 vuo-
den ajan auttanut lähes 15 000 nuorta takaisin muiden ihmisten pariin, kouluun ja töihin. Vuonna 
2022 Diakonissalaitokselle perustettiin nuorten ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa eri tavoin 
haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ääntä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kuuntelemalla nuoria 
voimme yhdessä rakentaa muutoksiin mukautuvaa tulevaisuutta. 

1 Hiljaisten nuorten tietämys supervoimaksi 
yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen ja 
päätöksentekoon

Passiiviset nuoret ovat pieni, mutta kasvava joukko7. Kokemus ”ketään ei kiinnosta”, on vahva erityi-
sesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten keskuudessa. Media ja yleinen keskustelukulttuuri 
koetaan hyvin negatiivissävytteiseksi, ja erityisesti poliittinen uutisointi vaikeaselkoiseksi ja etäisek-
si. Tästä syystä osa nuorista jättää niiden seuraamisen hyvin vähäiseksi.  

Vaikuttamisen keinoja tulee uudistaa niin, että ne tulevat lähemmäksi nuorten arkea. Nuoret pe-
räänkuuluttavat turvallista tilaa, tuttua ympäristöä ja omaehtoista osallistumista omiin voimavaroi-
hin pohjaten. Sukupolvien välistä vuoropuhelua päätöksenteon kaikilla tasoilla ja osana julkista kes-
kustelua on vahvistettava! Nykyisillä nuorisovaltuustoilla ja kuntakohtaisilla hyvinvointityöryhmillä 
ym. on ehdottomasti paikkansa, mutta ne eivät kokemuksemme mukaan tavoita erityisen hyvin haa-
voittuvassa asemassa olevia nuoria. On pidettävä huoli, että jatkossa yhä moninaisemmalla nuorten 
joukolla on mahdollisuus tuoda asiantuntemustaan esille päätöksiä tehdessä.

Minkä tulee muuttua?

1. Lainsäädännön tulee tukea nykyistä parem-
min nuorten osallisuuden edistämistä niin kun-
nallisella, hyvinvointialue kuin valtiollisella ta-
solla yli hallintoalojen.

”Miksi poliitikot eivät voi tulla meidän luo 
ja kysyä meiltä mikä on merkityksellistä? 
Kyllä meitä kiinnostaa, jos syntyy kokemus, 
että jotain kiinnostaa kuunnella.”
- helsinkiläinen nuori -

Sananvapaudesta on säädetty Euroopan ihmis-
oikeussopimuksessa (artikla 10), YK:n kansainvä-
lisessä ihmisoikeuksien julistuksessa (artikla 19) ja 
lapsen oikeuksien sopimuksessa (artikla 13) sekä 
Suomen perustuslaissa8. Julkisen vallan velvoit-
teesta edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja nuorten oikeu-
desta osallistua ja vaikuttaa säädetään eri laissa9. 
Esimerkiksi nuorisolain 24. pykälässä on viittaus 
kuntalakiin ja maininta nuorten mahdollisuudes-
ta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustojen tai 
vastaavien vaikuttajaryhmien kautta. 



TULEVAISUUDEN ON OLTAVA KAIKKIEN NUORTEN  •  TAVOITTEET HALLITUSKAUDELLE 2023-2027

4

Lainsäädäntöön tulee tehdä tarkennuksia niin, 
että osallisuuden edistämisen moninaiset kei-
not tulevat huomioiduksi ja erityisesti haavoit-
tuvassa asemassa olevien nuorten ääni tulee 
kuulluksi nykyistä paremmin ja tasavertaisem-
min eri julkisen vallan päätöksenteon tasoilla 
eri puolilla Suomea. Nuorisovaltuustojen lisäksi 
osallisuuden tulee toteutua nuorille luontaisis-
sa ympäristöissä, jotta voimme tavoittaa nykyis-
tä moninaisemman nuorten joukon osaksi pää-
töksentekoprosesseja. 

2. Julkisen vallan päätöksenteon eri tasoille 
tulee nimetä nuorten osallisuudesta vastaavat 
viranhaltijat monipuolistamaan nuorten osalli-
suuden edistämistä. Valtioneuvoston, eduskun-
nan, hyvinvointialueiden, kuntien sekä muiden 
julkisen vallan päätäntävaltaa omaavien tulee 
taata moninainen nuorten osallisuus päätök-
sentekoprosesseissa. Tämä toteutuu parhaiten 
nimeämällä nuorten osallisuudesta vastaava vi-
ranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva hen-
kilö toimintokohtaisesti. Tällä henkilöllä tulee 
olla riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa 
tehtävästä työstä ja ymmärrystä päätöksenteko-
prosesseista. Viranomainen voi järjestää nuor-
ten osallisuuden edistämistä hankkimalla palve-
luita myös järjestöiltä, jolloin tilaaja vastaa siitä, 
että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän 
lain mukaisesti. Järjestöt voivat tarjota osaamis-
ta erityisesti erityisryhmien, kuten koulutuksen 
ja työelämän ulkopuolella olevien tai vammais-
ten nuorten kohtaamiseen.  

Nuorten osallisuutta edistävässä työssä tulee pa-
nostaa nuorten arkeen jalkautuvaan työhön (op-
pilaitokset, palvelut, harrastuspaikat), uudenlai-

siin osallisuutta edistäviin kokeiluihin kasvokkain 
ja verkkovälitteisesti (kansallinen lapsistrategia 
toimeenpanosuunnitelma toimenpide 28)10 ja 
nuorten osallisuusmahdollisuuksista tiedotta-
miseen.

3. Nuorten osallisuuden toteutumista tulee 
mitata ja nuorilta kerättyä tietoa tulee hyödyn-
tää systemaattisesti kaikessa päätöksenteossa 
(Nuorisovaikutusten arviointi). Nuorten hyvin-
vointia ja osallisuutta tulee mitata yhdenmukai-
sesti ja tietoa tulee hyödyntää päätöksenteon 
tukena (Kansallinen lapsistrategian toimeenpa-
nosuunnitelma toimenpide 24). Tietopohjan ke-
hittämisessä tulee huomioida erityisesti haa-
voittuvassa asemassa olevien nuorten asema 
29 ikävuoteen saakka. Tietoa tulee kerätä sekä 
määrällisesti että kokemuksellisesti. Tietopoh-
jan kehitystyössä tulee olla poikkihallinnollinen 
kehittäjäryhmä sekä järjestösektorin osaamista. 
Tiedolla johtamisen kytkemistä lainsäädäntöön 
tulee arvioida tietopohjan valmisteluvaiheessa 
nuorten yhdenvertaisen osallisuuden ja hyvin-
voinnin huomioimiseksi osana päätöksenteko-
prosesseja eri tasoilla.

Edistämällä nuorten osallisuutta luomme toivoa 
tulevasta, vahvistamme yhtenäisyyttä ja par-
haimmillaan ehkäisemme radikalisoitumista. 
Yhteinen tietopohja tukee nuorten osallisuuden 
ja nuorten hyvinvoinnista kootun tiedon syste-
maattista hyödyntämistä päätöksenteossa. Suo-
messa on lähes miljoona 15–29-vuotiasta nuor-
ta ja heistä joka 10. on vaarassa syrjäytyä. Onko 
meillä todella varaa jättää kuulematta mitä heillä 
on sanottavaa? 
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2 Haavoittuvassa asemassa olevien 
nuorten arjen tuki on taattava

Nuoret kokevat, että moniin palveluihin on vaikea päästä ja ihmiset palveluissa vaihtuvat liian usein. 
Kohtaamattomuuden tunne, kohtuuttomat jonot ja erityisesti mielenterveyspalveluiden saatavuus 
korostuvat tässä ajassa. Tutkimusten mukaan mielenterveyspalveluiden saatavuus näyttäytyy epäta-
sa-arvoisena ja sattumanvaraisena11. 

Kertynyt palveluvelka on purettava ja nuorille on taattava riittävä arjen tuki ja turvallinen ympäristö 
kasvaa. Apua tarvitsevalle nuorelle on taattava riittävästi palveluita oikea-aikaisesti ja saavutettavas-
ti. Ennalta ehkäisevänä toimena palveluiden näkyvyyttä osana nuorten arkea on lisättävä niin, että 
nuorelle on selvää mistä apua on tarvittaessa saatavilla. 

Minkä tulee muuttua?

1. Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten 
rinnalla kulkeva tuki tulee tunnustaa lainsää-
dännössä ja laatusuosituksissa. Lastensuojelun 
jälkihuoltoon oikeutetut ja ilman huoltajaa maa-
han alaikäisenä tulleet aikuistuvat nuoret, pit-
kään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ol-
leet nuoret sekä muut erityisen haavoittuvassa 
asemassa olevat nuoret ja nuorten ryhmät tulee 
lähtökohtaisesti arvioida sosiaalihuoltolain mu-
kaan erityistä tukea tarvitseviksi. Tällä taataan 
oikeus rinnalla kulkevaan ohjaukseen ja henkilö-
kohtaiseen aikuistumisen tukeen.  

Aikuistumisen tuen sisältö tulee kuvata nykyistä 
selkeämmin ja laatia laatusuositus kriteereineen 
aikuistumisen tuen järjestämiseksi ja seuraami-
seksi kansallisesti ja alueilla. Aikuistumisen tuen 
kokonaisuudistus edellyttää kansallista aikuistu-
misen tuen ohjelman laatimista ilmiölähtöisesti 
ja monialaisesti12. 

2. Rinnalla kulkevan arjen tuen rahoitus on 
taattava vaikuttavuusperustaisesti yhteiskun-
nallisen hyödyn varmistamiseksi.

”Työntekijän ei edes tarvitse osata 
mitään, kunhan on ja pysyy ja kohtaa 
minut kokonaisena ja ihmisenä.”
- lahtelainen nuori -

Nuoret kaipaavat ympärilleen turvallisia aikui-
sia, joilla on aikaa kohdata, kuunnella ja aidosti 
ymmärtää. Nuoret myös toivovat palveluiden si-
joittuvan sinne, missä he ovat. Tästä hyvänä esi-
merkkinä on nuorisotyön jalkautuminen koului-
hin. Nuorten kokema yksinäisyys on yhteydessä 
oireiluun ja lääkkeiden käyttöön13. 

Rinnalla kulkeva tuki jalkautuu nuoren arkeen ja 
tarjoaa tukea käytännön asioiden hoitamiseen, 
voimavarojen löytämiseen ja mielen hyvinvoin-
nin vahvistamiseen. Diakonissalaitoksen nuorten 
palveluiden Vamoksen toiminnasta tehty tutki-
mus osoittaa, että kiireetön kohtaaminen on vai-
kuttavaa14. Monet vaikeat asiat helpottuvat, jos 
on tunne siitä, ettei asioita tarvitse kohdata yk-
sin.  

Nuoret haluavat, että palvelut sitoutuvat nuo-
reen, eikä vain, että nuori sitoutuu palveluun. 
Nuoret haluavat, että heidät nähdään palveluis-
sa vahvuuksien kautta yksilöinä ja kokonaisina ih-
misinä diagnoosien ja ongelmien sijaan. 

Nuorella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
miten usein tapaamisia järjestetään ja kuinka 
pitkään hoitoa, kuntoutusta tai sosiaalista tukea 
toteutetaan. Palveluiden tulee sopeutua myös 
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3. Nuorten tarvitsemien palveluiden saavutet-
tavuutta on lisättävä. Saatavilla olevien palvelui-
den tunnettuutta nuorten keskuudessa tulee li-
sätä. Nuoret ja ennaltaehkäisevät sekä korjaavat 
palvelut eivät kohtaa nykyisellään riittävästi. Vaa-
rana on, että hyvinvointialueiden aloitettua pal-
velujärjestelmä näyttäytyy nuorille entistä pirs-
taleisempana.

Palveluihin tulee päästä nopeasti ja matalan kyn-
nyksen periaatteella, myös ilman lähetettä tai 
diagnoosia. Nuoret toivovat palveluiden, arjen ja 
vapaa-ajan sekoittuvan nykyistä joustavammin. 

muun yhteiskunnan rytmiin eli niitä tulee olla 
saatavilla myös virka-ajan jälkeen. Hoito, kun-
toutus tai sosiaalinen tuki ei saa olla este työlle 
tai koululle.  

”Positiivinen kokemus mielenterveys-
palveluista syntyy, kun jokainen elämän 
osa-alue huomioidaan, kuten tukiverkosto, 
lääkitys, arki, talous... eikä jätetä yksin.”
- helsinkiläinen nuori -

Nuorilla tulee olla tarjolla arjen kokonaisvaltais-
ta tukea. Erityisen tärkeää arjen valmennus on, 
kun nuori odottaa pääsyä erikoissairaanhoitoon 
tai tarvitsee tukea pysyäkseen palvelussa. Rat-

kaisuna on pysyvä ja pitkäkestoinen rahoitus, 
joka on sidottuna palvelun tuottamiin tuloksiin 
ja vaikutuksiin. Hyvinvointialueille ja kunnille tu-
lee suunnata ehdollista rahoitusta vaikuttavuus-
perusteisiin hankintoihin, joiden kautta haetaan 
psykososiaalisten palveluiden tuottajia. Näi-
den palveluntuottajien tehtävänä on löytää haa-
voittuvassa asemassa elävät nuoret ja vahvistaa 
nuorten toimintakykyä siten, että nuoret siirty-
vät eteenpäin työ- tai koulutuspoluilla tai kiinnit-
tyvät sosiaali- ja /tai terveyspalveluihin.

Työvoimaa on yhä haastavampaa saada ja työn 
sisältö on muuttumassa. Meillä ei ole varaa hu-
kata yhtään nuorta työelämästä.  

VAMOS: Kiireetön kohtaaminen on vaikuttava ja pitkällä aikavälillä 
kustannustehokas keino saada nuoret takaisin koulu- ja työpoluille  

Yhden henkilön osalta työllisyys- tai koulutuspolulle pääsy merkitsee 5 000–7 000 
euron vuosittaista taloudellista hyötyä yhteiskunnalle. Hyöty syntyy lisääntyneistä 
verotuloista ja vähentyneistä tulonsiirroista ja muista kustannuksista. Yli koko työ-
uran laskettuna ero on noin 240 000 euroa verrattuna siihen, että nuori ei ohjautuisi 
koulutukseen tai työhön. (Merikukka ym. 2021.) Diakonissalaitoksen Vamos-nuorten-
palvelu oli vuoden yhteiskunnallinen vaikuttavuusteko 2021.

Koulunuorisotyötä tulisi lisätä ja esimerkiksi Oh-
jaamojen yhteyteen olisi hyvä saada nuorisoti-
loja, jotka ovat tarkoitettu 18 vuotta täyttäneil-
le. Näin palvelut jalkautuisivat paremmin sinne, 
missä nuoret viettävät aikaansa.

Vaadimme, että nuorella on oikeus terapiapalve-
luihin, kun hän niitä toivoo. Esteenä ei saa olla 
esimerkiksi päihderiippuvaisen leima. Terapiaan 
pääsyn odotusajan tulee olla kohtuullinen ja sil-
loin on tarjottava nuorelle rinnalla kulkevaa tu-
kea.   
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Luottamuksen, osallisuuden ja toivon 
yhteiskunta syntyy yhdessä

Viimeiset vuodet ovat koetelleet yhteiskuntamme kriisinsietokykyä tavalla, jollaista ei ole nähty sit-
ten sotavuosien. Koronapandemia, sota Ukrainassa, ilmastonmuutos, työntekijäpula ja mielenter-
veyden kriisi ovat tehneet Suomesta toisenlaisen paikan, kuin mihin ehdimme tottua edellisten 
sukupolvien aikana. Diakonissalaitos näkee haasteet jokapäiväisessä arjessaan. 

Ratkaisuja näihin haasteisiin tulee kyetä hakemaan yhteistyöllä, vaikuttavien toimintamallien käyt-
töönotolla ja uusilla tulokulmilla. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on risteyskohdassa ja tulevalta 
hallitukselta vaaditaan määrätietoisia toimenpiteitä.

Tavoitteet on laadittu yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Päämääränämme on yhteiskun-
ta, jossa jokaisella on ihmisarvoinen elämä. Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaa paremmaksi 
paikaksi! Tavoitteet löytyvät osoitteesta www.hdl.fi/vaikuttaminen

Diakonissalaitos on 155-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. 
Toimimme valtakunnallisesti ja tarjoamme vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka tutkitusti 
parantavat asiakkaidemme arkea. Yhteiskunnallinen säätiökonsernimme työllistää valtakunnallisesti 
2 800 henkilöä.

Tulevalle hallituskaudelle Diakonissalaitos on laatinut 
tavoitteet viidestä eri teemasta:

• Kohti inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa

• Tavoitteena inhimillinen päihdepolitiikka 

• Tulevaisuuden on oltava kaikkien nuorten! 

• Naapurustotyö vahvistaa arjen turvallisuutta ja yhteiskuntarauhaa

• Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden toimintaedellytykset

Nuorten osallisuus: 
johtaja Katri Angeria 
katri.angeria@hdl.fi 
050 569 2553 
Nuorten ohjelma, 
Diakonissalaitos

Laura Niemi
viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
laura.niemi@hdl.fi
050 373 8602

Nuorten arjen tuki: 
johtaja Terhi Laine
terhi.laine@hdl.fi
040 023 7775
Vamos palvelut, 
Diakonissalaitos 
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