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Matalan kynnyksen päihde- ja 
mielenterveyspalvelut
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Eri tutkimusten mukaan noin 
20–25 prosenttia nuorista kärsii 
jostain mielenterveyden häiriöstä. 
Mielenterveyden häiriöt ovat 
koululaisten ja nuorten aikuisten 
tavallisimpia terveysongelmia.

Nuorten matalan kynnyksen päihde- 
ja mielenterveyspalveluja on riittävästi 
saatavilla. Mielenterveyden ongelmien 
vuoksi apua hakeva nuori pääsee 
palvelujen piiriin viikon kuluessa 
yhteydenotosta.



Syrjäytymisen ehkäisy
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Valtaosa suomalaisista nuorista 
voi hyvin. Nuorten hyvinvointi on 
kehittynyt positiivisesti koko 
2000-luvun ajan. Pieni joukko 
nuoria putoaa kuitenkin 
hyvinvoinnin polulta: 
Suomessa on arvioitu olevan 
noin 60 000 pysyvästi 
syrjäytynyttä nuorta.

Kunta tekee nuorten syrjäytymiseen 
puuttuvan ohjelman tai huomioi 
nuorten syrjäytymisen ehkäisyn 
kunnan strategiassa.

Nuorisotakuu toimii. 

Kunnassa on etsivää nuorisotyötä ja 
ohjaamot, joissa on aikaa kohdata 
nuoria ja ohjata heitä löytämään oma 
paikkansa.



Harrastaminen
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Harrastukset tarjoavat oppimisen, 
onnistumisen ja 
yhteenkuuluvuuden kokemuksia ja 
tukevat kasvua. Joka 
kymmenennellä nuorella ei ole 
oman kokemuksensa mukaan 
yhtään harrastusta.

Jokaisella nuorella on mahdollisuus 
vähintään yhteen maksuttomaan 
harrastukseen. Kuntaan on nimetty 
harrastuskoordinaattori ja vapaa-ajan 
tiloja tarjotaan maksuttomasti 
harrastuskäyttöön. Kunta tukee 
harrastus- ja nuorisojärjestö-
toimintaa.



Osallisuus
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Nuorten kiinnostus politiikkaan on 
lisääntynyt, mutta usko 
puoluepoliittiseen järjestelmään 
heikentynyt. Yhteiskunnallinen 
aktiivisuus keskittyy vain osalle 
nuorista. Lapsilla ja nuorilla on lain 
takaamat oikeudet vaikuttaa 
kuntien päätöksentekoon.

Kunnassa on käytössä osallistuva 
budjetointi, jossa myös alaikäiset 
nuoret saavat vaikuttaa äänestämällä. 
Lapsilta ja nuorilta kerätään 
ehdotuksia budjetin käyttökohteiksi.



Yhdenvertaisuus
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Nuorten kuntalaisten joukko on yhä 
monipuolisempi. Nuorten kokema 
kiusaaminen ja syrjintä ovat 
vakavia ilmiöitä. Jokaisella lapsella 
ja nuorella on oikeus voida hyvin 
omana itsenään.

Kunnissa nuorisotyötä tekevillä 
ammattilaisilla on riittävät valmiudet 
edistää nuorten yhdenvertaisuutta 
sekä riittävästi tietoa 
ihmisoikeuksista, sukupuolen 
moninaisuudesta ja rasismista. 
Henkilöstöä koulutetaan 
sensitiivisestä kohtaamisesta ja 
viestinnästä.



“Jotta Suomi pärjää
ja menestyy tulevaisuudessa,

on nuorten hyvinvointi asetettava keskiöön
kaikessa päätöksenteossa.”

Allianssin tavoiteohjelma 2020



Nuorten vaalikone

Nuorten vaalikone 2021 on nyt avattu kaikille kuntavaaliehdokkaille vastaamista varten. 
Pyydämme ystävällisesti toimittamaan tähän mennessä nimettyjen 
kuntavaaliehdokkaiden nimet ja sähköpostiosoitteet liitteenä olevalla excel-pohjalla 
tai Google Sheets-pohjalla.

Lähetämme ehdokkaille henkilökohtaiset vastauslinkin puolueiden toimittamien 
yhteystietojen perusteella. Vaalikone julkistetaan äänestäjille 15.2.2021, mutta nuorten 
vaalikoneeseen on mahdollista vastata ja muokata ehdokasprofiilia tämän jälkeenkin. 
Ehdokasprofiilin luomisen ja vastausten muokkaamisen takaraja on 28.3.

Ehdokas voi myös itse ilmoittautua vastaajaksi Nuorten vaalikoneeseen tämän 
lomakkeen kautta: https://www.lyyti.in/nuortenvaalikone2021 

https://drive.google.com/file/d/1_nxFzFemWv79MjIb8p0nnmG_I7gbELeu/view?usp=sharing
https://www.lyyti.in/nuortenvaalikone2021
https://www.lyyti.in/nuortenvaalikone2021
https://www.lyyti.in/nuortenvaalikone2021


KIITOS JA OLLAAN YHTEYDESSÄ!

Ilmari Nalbantoglu
va. toiminnanjohtaja

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
ilmari.nalbantoglu@alli.fi

Katja Asikainen
vaikuttamisen asiantuntija

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
katja.asikainen@alli.fi 
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