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Allianssin toimintasuunnitelma 2021
Hallituksen esitys Allianssin syyskokoukselle

Yleistä
Allianssin vuoden 2021 toiminnalle on asetettu neljä päätavoitetta, joiden mukaan
toimintamme on suunniteltu. Päätavoitteet luovat pohjan ja Allianssin kolme strategista
roolia, vahvistava, palveleva ja yhdistävä sekä onnistumisen mahdollistajat rakenteen
toimintasuunnitelmalle 2021. Strategiset roolit varmistavat, että Allianssi toiminnallaan
vuonna 2021 vahvistaa sitä, että Nuoret kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi ja ovat
yhdenvertaisia, Allianssin palvelut tukevat nuorisoalan kehittymistä ja että Allianssissa
erilaiset tahot toimivat ja vaikuttavat yhdessä.
Toimintasuunnitelmaan olemme nostaneet taloudellisesti ja toiminnallisesti
merkittävimmät toimenpiteet. Toimenpiteille on määritelty tarkemmat tavoitteet sekä
tulosodotukset, jotka perustuvat tuloskortissa (Balanced Score Card) määriteltyihin
mittareihin.
Vuoden 2021 päätavoitteiden mukaan pyrimme k
 okoamaan nuorisoalan toimimaan
entistä vaikuttavammin yhdessä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, vahvistamaan
nuorisoalan toimijoiden valmiuksia ennakoida ja reagoida nopeasti nuorten elämässä ja
nuorisotyössä muuttuviin tilanteisiin sekä kannustamaan nuorisoalan toimijoita
viestimään aiempaa enemmän nuorisotyön ja nuorten hyvinvoinnin merkityksestä alan
ulkopuolisille, erityispainopisteenä kunnat. Lisäksi varmistamme, että nuorisoalalla on
riittävät ja monipuoliset resurssit vastata pitkäjänteisesti yhteiskunnan tarpeisiin.
Jatkamme Allianssissa toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja strategista ohjauksen
kehittämistä ja monipuolisempaa mittaamista, seurantaa ja tulosten hyödyntämistä
prosessien ja työkalujen (tuloskortti) avulla. Mittaamme kaikkien palvelujen laatua
yhteisellä laatumittarilla, jonka tavoitetaso vuonna 2021 on palvelujen käyttäjien
tyytyväisyys tasolla 4,5 (1-5) tai sen yli.
Yhdenvertaisuus, kansainvälinen toiminta ja viestintä läpileikkaavat kaiken
toimintamme vuonna 2021.

Allianssi kokoaa nuorisoalan toimimaan entistä vaikuttavammin
yhdessä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Nuorisoalan kokoamiseksi toimimaan vaikuttavammin nuorten hyvinvoinnin hyväksi
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kehitämme Nuorisotyön viikon konseptia lisäämällä alan toimijoiden tuottamia
tapahtumia viikolle. Varmistamme vaikuttamistyössä, että alan toimijoiden ääni pääsee
kuuluviin, lisäämme keskusteluyhteyksiä päättäjien ja ammattilaisten välillä, tuotamme
tutkimuksellista tietoa alan toimijoiden hyvinvoinnista sekä järjestämme Nuorisotyön
viikolla alan toimijoita kokoavan tapahtuman.
Tarjoamme alan toimijoille ajankohtaista tietoa tarvittaessa nopeallakin aikataululla.
Tavoitteenamme on pitää nuorisoalan toimijat ajan tasalla nuorten hyvinvointiin
liittyvästä tiedosta, työmuodoista ja politiikasta.
Toteutamme nuorisoalan yhteisen kuntavaalikampanjan, lähetämme kuntavaalien
jälkitoimenpiteenä jokaiselle valitulle vaikuttamismateriaalia, tietoa nuorista ja
nuorisotyöstä sekä Allianssin suositukset nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi kunnassa.
Suunnittelemme nuorisoalan yhteisen maakuntavaalikampanjan.
Päivitämme Allianssin vaikuttamistyön tavoiteohjelman alaa osallistaen. Huomioimme
päivityksessä erityisesti 2023 eduskuntavaalit.
Tuemme ja kannustamme nuorten ilmastovaikuttamista
Ilmastonmuutosvoima-hankkeen avulla ja levitämme toimintamallia nuorisoalalle.
Vahvistamme koko nuorisoalan valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
vaikuttamiseen. Ryhdymme tuottamaan säännöllistä tilannekuvaa kentän toimijoille
nuorisoalan viimeisimmistä ilmiöistä kuukausittaisen Nuorisoalan jälkiviisaat
-keskustelun avulla. Valmistelemme vaikuttamiskampanjan hallituksen
puolivälitarkasteluun.
Uudistamme nuorisodelegaattiohjelmaa ja neuvottelemme ulkoministeriön kanssa
mahdollisuudesta EU-nuorisodelegaattiin. Otamme käyttöön uusia nuorten kuulemisen
tasoja kansainvälisessä vaikuttamistyössä, esimerkiksi suuren valiokunnan nuorten
kuulemiset.
Tiivistämme verkostoja alan viestijöiden kanssa ja etsimme aktiivisesti viestinnällisen
yhteistyön paikkoja. Kannustamme alan toimijoita viestimään oman työn merkityksestä
ja tuloksista.
Nuorisoalan yhteisen vaikuttavan ja nuorten hyvinvointia lisäävän toiminnan
vahvistamiseksi kokoamme palvelu- ja yhdistämistyössä nuorisoalan toimijoita
sisältäviä työ- ja asiantuntijaryhmiä Allianssin asiantuntijatyön tueksi ja syötteen
saamiseksi entistä systemaattisemmin.
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Keräämme ja levitämme kansainvälistä nuorisotietoa alan toimijoille muun muassa
infopaketein sekä järjestöjä ja kuntia tapaamalla ja info-foorumeita järjestämällä.
Osallistamme Allianssin tapahtumissa nuorisoalan koko kenttää aiempaa vahvemmin,
jotta voimme hyödyntää nuorisoalan tuntemusta laajasti ja varmistaa, että tapahtumat
tarjoavat ajankohtaista näkökulmaa ja uutta tietoa osallistujille.
Kehitämme yhteisöjäsenkonseptiamme ja yhteisöjäsenyyden huokuttelevuutta sekä
palveluja kunnille ja seurakunnille, jotta vahvistamme ja yhdistämme nuorisoalan
kenttää yhtenäisemmäksi.
Tuotamme koulutuksia yhdessä muiden kattojärjestöjen kanssa. Järjestämme
järjestöjohtajien seminaarin SOSTE:n ja Olympiakomitean kanssa sekä yhteisen
järjestökentän osaamista lisäävän koulutussarjan yhteistyössä muiden kattojärjestöjen
kanssa.
Nuorisoalaa yhdistääksemme järjestämme nuorisoalan suurtapahtuman NUORI21
yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Aloitamme NUORI2022 suurtapahtuman
valmistelutyön. Molempien suurtapahtumien kohdalla painotamme yhteistyön
kehittämistä ja vahvoja kumppanuuksia, kokoamme tapahtumaa valmistelemaan alan
toimijoista koostuvan asiantuntijaryhmän ja osallistamme alan toimijoita
valmistelemaan ja päättämään tapahtuman ohjelmasta hyödyntäen heidän
asiantuntijuuttaan. Lisäksi pyrimme lisäämään järjestötoimijoiden osuutta
suurtapahtumissa ja järjestämään kansainvälistä yhteistyötä vahvistavan
kv-seminaarin tapahtumien yhteyteen.
Kehitämme edelleen Allianssin koordinoimia, nuorisoalaa yhdistäviä, verkostoja sekä
perustamme tarpeen mukaan uusia verkostoja. Järjestämme verkostojen koordinoijille
fasilitointikoulutusta. Vuonna 2021 koordinoimme ainakin ruotsinkielisen nuorisotyön
verkostoa, tapahtumatuottajien verkostoa, vaikuttavuusverkostoa, Nuoret, rauha ja
turvallisuus -verkostoa, nuorisoalan puheenjohtajien verkostoa, nuorisoalan
talousverkostoa, osallisuuden vahvistajat -verkostoa, viestintäverkostoa,
yhdenvertaisuusverkostoa sekä vihapuheen vastaista verkostoa.

Nuorisoalan toimijoilla on valmiudet ennakoida ja reagoida
nopeasti nuorten elämässä ja nuorisotyössä muuttuviin
tilanteisiin.
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Vaikuttamistyössä toteutamme EU-nuorisodialogin osallisuuden vahvistamisen
teemalla. Toteutamme valtakunnallisesti nuorten kuulemisia työpajojen ja digitaalisten
alustojen avulla. Kuulemisista tuotamme tietoa alan toimijoille ja päättäjille niin
Suomessa kuin koko Euroopan unionissa. Keräämme kyselyllä ajankohtaista tietoa
suoraan nuorilta ja käytämme tietoa Allianssin sekä alan vaikuttavuuden tukemiseen.
Palvelu- ja yhdistämistyössä vahvistamme nuorisotyön reagointivalmiuksia kehittämällä
monipuolisesti nuorisoalan osaamista lisäävää verkkokoulutuskokonaisuutta ja
tuottamalla Ajankohtaista nuorisoalalla -webinaarisarjan ja jäsenjärjestöjen
koulutuspäivän. Sisällöt tarkentuvat vuoden mittaan alan tarpeen mukaan, mutta
koulutusten teemoja ovat ainakin digitalisoitunut nuorisotoiminta järjestöissä,
vaikuttavuustyön kehittäminen nuorisoalalla, yhdenvertaisuus ja varainhankinta.
Tarjoamme nuorisojärjestökentän toimijoille yhdistyshallinnon sujuvuutta edistäviä
koulutuksia ajankohtaisista ja jatkuvista teemoista ensisijaisesti verkkokoulutuksin tai
webinaarein.
Kartoitamme nuorisoalan ajankohtaisia osaamis- ja palvelutarpeita. Vuoden 2020
palvelutarpeenkartoituksessa nousseiden tarpeiden lisäksi uudessa kartoituksessa
nousseet alan tarpeet ohjaavat palveluiden sisältöjä vuonna 2021 muun muassa
koulutuksissa, tapahtumissa ja tietopalveluissa.
Kehitämme TechSoup-ohjelmistolahjoituspalvelun tavoittavuutta ja pyrimme
kasvattamaan palvelua hyödyntävien organisaatioiden määrää. Kohdennamme
viestintää erityisesti palvelun tuoreimpiin kohderyhmiin, kuten seurakuntiin.
Koulutamme nuorisoalan toimijoita työtä tehostavien digitaalisten palveluiden käytöstä
ja löydämme uusia kumppanuuksia koulutusten toteuttamiseen. Jatkamme Meet and
Code -apurahojen jakamista tukeaksemme nuorisoalaa nuorten
teknologiakasvatuksessa.
Jatkamme tiedonhaku- ja lainauspalvelua alan toimijoille, päättäjille ja opiskelijoille
Nuorisotiedon kirjastossa kesäkuun loppuun saakka 2021.
Kansainvälisen nuorisotyön osalta toteutamme menestyksekkäästi EU-nuorisodialogin
sekä teeman että itse prosessin laadun osalta. Liitämme EU-nuorisodialogiin
kartoituksen osallisuuden osalta ja hyödynnämme dialogissa tehtyä kyselyä ja sen
tuloksia Allianssin ja koko nuorisoalan toiminnoissa. Jaamme myös aktiivisesti mallia ja
tietoa kansainvälisen yhteistyön lisäämisen hyödyistä nuorisoalalla ja pyrimme näin
lisäämään kansainvälistä yhteistyötä.
Yhdenvertaisuustyön osalta luomme yhdenvertaisuustyön tuen konseptin nuorisoalalle.
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Lisäksi tarjoamme häirintätilanteet nuorisotoiminnassa webinaarisarjan ja tuotamme
verkkoon entistä enemmän tietoa häirinnästä ja vihapuheesta. Toteutamme
ulkopuolisen rahoituksen hankkeina tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilan ja
edistämistyön sekä häirintätilanteista nuorten harrastustoiminnassa selvitykset
nuorisoalan käyttöön.

Nuorisoalan toimijat viestivät nuorisotyön ja nuorten
hyvinvoinnin merkityksestä alan ulkopuolisille,
erityispainopisteenä kunnat.
Vaikuttamistyön osalta jalkautamme ja koordinoimme
Nuorisonpuolustuskurssi-konseptia nuorisoalalle.
Kehitämme aiemman kesäsomettajakonseptin pohjalta ympärivuotisen tavan tuottaa
viestinnällistä materiaalia nuorisoalan kentältä. Toteutamme webinaarin nuorisotyön
rahoituksen puolustamisesta valtuustossa.
Julkaisemme nuorten vaalikoneen ja kasvatamme nuorten äänestysaktiivisuutta
kuntavaaleissa. Koordinoimme Suomen suurinta demokratiakasvatustapahtumaa eli
Nuorisovaaleja kuntavaaleissa. Nuorisovaalien yhteydessä tuemme nuorten
tutustumista vaaleihin, puolueisiin ja ehdokkaisiin uusilla menetelmillä. Toteutamme
osana kuntavaalikampanjaa kyselytutkimuksen suoraan nuorille, jotta saamme
kuntavaaleihin liittyvää relevanttia tietoa nuorilta.
Järjestämme syksyllä 2021 valtakunnallisen Politiikkaviikon. Neljännen valtakunnallisen
Politiikkaviikon teemana on nuoret ja puolueet. Viikolla tuemme nuorten ja puolueiden
edustajien kohtaamisia sekä vahvistamme puolueita käsittelevää demokratiakasvatusta
oppilaitoksissa ja nuorisotoiminnassa.
Palvelu- ja yhdistämisroolien osalta toteutamme nuorisotyön vaikuttavuutta esiin
tuovan julkaisun, johon kerätään olemassa olevaa selkeää tietoa nuorisoalan ja
nuorisotyön vaikuttavuudesta alan toimijoille ja päättäjille.
Nuorten hyvinvointiteeman esiin tuomiseksi ja merkityksen vahvistamiseksi kehitämme
NUORI-tapahtumien mediaviestintää. Tuotamme tapahtuman ohjelmista uutistyyppistä
sisältöä yhteistyössä journalismin opiskelijoiden kanssa.
Päivitämme koko nuorisoalan kentän toimijoille ja päättäjille, mutta myös kaikille muille,
suunnatun Nuorisotyöstä Suomessa tietonettisivuston uudella järjestö-, kunta ja
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seurakuntatiedolla yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Järjestötiedon osalta yhteistyö
on suunniteltu toteutettavan Kentauri-osaamiskeskuksen kanssa. Selvitämme kaikkien
toimijoiden ajankohtaiset nuorisotyön työmuodot, toimintaympäristöt, resurssit,
osallisuus- ja vaikuttavuustyön tilanteen, yhteistyön ja ilmiöt nuorten elämismaailmassa
ja nuorisotyössä nyt ja tulevaisuudssa. Tuotamme ja lisäämme myös järjestötietoa
Nuorisotilastot.fi-sivustolle, mikä myös toteutetaan Kentauri-osaamiskeskuksen kanssa
sovitusti.

Nuorisoalalla on riittävät ja monipuoliset resurssit vastata
pitkäjänteisesti yhteiskunnan tarpeisiin.
Toteutamme nuorisoalan yhteisen vaikuttamiskampanjan, jotta hallituksen
puolivälitarkastelussa tehtäisiin päätös nuorisoalan rahoituksen siirtämisestä valtion
yleisbudjettiin lähitulevaisuudessa.
Tuemme jäsenjärjestöjämme näiden taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisessa.
Käynnistämme nuorisojärjestöjen kentälle yhteisen varainhankintakanavan.
Kartoitamme mahdollisuuksia auttaa nuorisoalan toimijoita kumppanuuksien
löytämisessä. Kehitämme myös omaa varainhankintaamme.
Vahvistamme nuorisoalan osaamista kansainvälisten rahoituksen hakemisessa.
Lisäämme tietoisuutta rahoituksesta ja vaikutamme rahoituksen kasvattamiseksi.
Palvelujen ja yhdistämisen osalta koulutamme nuorisoalan resursseja ja mahdollisuuksia
vahvistaaksemme järjestöjä ja kuntia, jotta heillä olisi riittävästi tietoa ja taitoa käyttää
EU-ohjelmia.
Selvitämme nuorisoalan koulutus- ja palvelutarpeet. Koulutamme järjestökentän
toimijoita tuottamalla järjestöjen osaamista vahvistavan jäsenjärjestöpäivän
hyödyntäen tietoa kentän tarpeista. Toteutamme myös ryhmämuotoisia hakemus- ja
selvitysklinikoita nuorisoalan järjestöjen valtionavustushaun sujuvoittamiseksi.
Osallistumme nuorisoalan vaikuttavuustyön vahvistamiseen sekä tiedontuotantoon
yhteistyössä alan kumppanien, kuten osaamiskeskusten ja Kuntaliiton kanssa.
Vahvistamme vaikuttavuusverkoston työtä ja tuotamme vaikuttavuustyön tukemiseksi
ja kehittämiseksi nuorisoalan vaikuttavuuden ideapankin.
Valmistelemme Nuorisotiedon kirjaston siirtymistä osaksi suurempaa nuorisotiedon
kokonaisuutta. Suunnittelemme ja kehitämme nuorisotiedon tulevaisuutta yhteistyössä
nuorisotiedon kumppanien, kuten nuorisotutkimusverkoston, Nuorisotiedon tallentajat
Nuoperin ja korkeakoulujen kanssa.
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Onnistumisen mahdollistajat Allianssissa
Tavoitteenamme on, että Allianssilla on käytössään sekä omaa että jäsenistöä ja koko
nuorisoalaa palvelevat toimitilat. Tarjoamme nuorisoalalla toimiville tahoille mielekkäitä
pitkä- ja lyhytaikaisia toimitiloja Allianssi-talossa. Varmistamme, että Allianssi-talon
tilat ovat ovat tehokkaassa käytössä ja kokous- ja koulutustilojen käyttäjäjoukko
laajenee entisestään. Samaan aikaan selvitämme mahdollisuuksia omistamastamme
kiinteistöstä luopumiseen sekä kartoitamme tulevaisuuden toimitilatarpeitamme. Green
Office -ympäristöjärjestelmän avulla pienennämme Allianssi-talon hiilijalanjälkeä.
Allianssilla on käytössään tarkoituksenmukaiset viestintäkanavat koko nuorisoalan
toimijoiden saavuttamiseksi. Vuonna 2021 jatkamme edelleen verkkosivujemme ja
laajemmin koko viestintämme saavutettavuuden ja esteettömyyden laajentamista sekä
monikielisyyden lisäämistä. Tavoitteenamme on kehittää viestintää kaiken aikaa
vastaamaan entistä paremmin kohderyhmämme tarpeisiin. Hyödynnämme analytiikkaa
viestinnän kehittämisessä.
Uusimme Allianssin strategiaprosessia ja päivitämme Allianssin tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman.
Allianssi on asiantuntijaorganisaatio, jolle työntekijät ovat arvokkain resurssi. Heidän
jaksamisestaan, viihtymisestään ja osaamisestaan pidämme huolta hyvällä johtamisella.
Seuraamme työhyvinvointikyselyiden sekä saapuvien ja lähtevien työntekijöiden
kyselyiden avulla, että Allianssin työntekijät voivat hyvin. Kehitämme
henkilöstöpoliittisia linjauksia ja toimintakulttuuria tarpeen mukaan niin, että kaikkien
työntekijöiden osaaminen ja motivaatio ovat kohdallaan ja että työntekijät kokevat
työkuormituksen sopivaksi, työnkuvat selkeiksi ja työilmapiirin hyväksi.

Resurssit
Allianssi vaikuttaa (Nuoret kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi ja ovat yhdenvertaisia.)
6,47 htv + 480 615 €
Allianssi palvelee (Allianssin palvelut tukevat nuorisoalan kehittymistä.)
7,69 htv + 755 925 €
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Allianssi yhdistää (Allianssissa erilaiset tahot toimivat ja vaikuttavat yhdessä.)
2,77 htv + 447 081 €
Onnistumisen mahdollistajat
5,54 htv + 863 204 €

