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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän valtio-opin pro gradu -tutkielman tarkoituksena on ensinnäkin selvittää miksi, mitä tarkoitusta varten, suomalaisiin kuntiin on vuoden
1995 jälkeen perustettu jo noin 200 kunnallista nuorten vaikuttajaryhmää sekä mitkä kansainväliset ja kansalliset seikat ovat myötävaikuttaneet
tähän kehitykseen. Keskeisimpinä tekijöinä nousevat esiin pyrkimys parantaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä
erityisesti huoli nuorten yhteiskunnallisesta passiivisuudesta, varsinkin alhaisesta äänestysaktiivisuudesta.
Nuorten vaikuttajaryhmiä kutsutaan yleensä nimellä nuorisovaltuusto, mutta myös muita nimityksiä on käytetty. Nuorisovaltuustojen toimialana
on kunta ja siihen valittavat toimijat noin 13-18 -vuotiaita nuoria. Tutkielmassa esitetään seikkaperäinen kuvaus siitä millainen tyypillinen
nuorisovaltuusto on ja miten se toimii.
Tutkielman ensimmäinen osa koostuu julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa tekemästäni kyselytutkimuksesta, jonka
perusteella valotan nuorisovaltuustojen ajateltuja funktioita. Tällaisia funktioita ovat uusi osallistumisen ja vaikuttamisen areena, rekrytoinnin ja
poliittisen sosialisaation muoto, yhteiskunnallisen järjestelmän legitimiteettiä lisäävät ja kunnan julkisuuskuvaa parantavat vaikutukset sekä
toimiminen poliittisen kommunikaation kanavana.
Tutkielman toisessa osassa hyödynnän Kari Paakkunaisen keräämää aineistoa, jolla on selvitetty vaikuttajaryhmien nuorten ajatuksia toiminnasta
vaikuttajaryhmissä sekä nuorten näkemyksiä yhteiskunnallisista asioista yleensä. Aineiston perusteella voin todeta nuorisovaltuustojen toiminnan
olevan tapahtumien järjestämistä ja yhteiskunnallista vaikuttamista sekä poliittisen toiminnan opiskelua, jossa yhteydet muihin nuoriin sekä
kunnallispoliitikkoihin korostuvat.
Edellä mainittujen aineistojen sekä nuorten osallisuuden parissa karttuneiden omien kokemusteni perusteella arvioin edelleen kuinka
nuorisovaltuustoille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Nuorisovaltuustoissa tapahtuu runsaasti osallistumiskokemuksia ja vaikuttamista, mutta
politiikan taitoja halutaan oppia lisää. Toisaalta toiminnassa on törmätty myös moniin ongelmiin, kuten turhautumiseen ja viestinnän erilaisiin
ongelmiin.
Kyseessä on niin sanottu policy-tutkimus, jolloin tarkastelun kohteena on yhteiskunnan tarpeiden ja poliittisten prosessien tuotosten välinen
suhde – toisin sanoen nuorisovaltuustojen tavoitteet ja niiden toteutuminen.
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