
 
Nuoret, rauha ja turvallisuus 

 
“Nuoret ovat merkittävä voimavara ja heidän potentiaalinsa ja tarpeensa on otettava huomioon yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa.” Suomen YK-strategia 2013 
 
Historian ensimmäinen Nuoret, rauha ja turvallisuus (Youth, Peace and Security - YPS) -päätöslauselma numero 2250 
hyväksyttiin joulukuussa 2015 YK:n turvallisuusneuvostossa. Päätöslauselman juuret johtavat Suomeen, suoraan 
suomalaisten nuorisotoimijoiden ponnistuksiin viedä eteenpäin ajatusta nuorista rauhantekijöinä. Päätöslauselmassa 
korostetaan nuorten (18-29 vuotiaiden) positiivista merkitystä kestävän rauhan rakentamisessa ja se antaa raamit, joiden 
avulla nuorten roolia turvallisuustilanteissa voi ymmärtää ja kehittää. 
 
Miksi päätöslauselma 2250 on tärkeä? 
 
Päätöslauselma: 

 Sen sijaan että nuoret nähtäisiin uhreina tai rikollisina, se Tukee nuoria aktiivisina toimijoina ja rauhanrakentajina. 
tunnustaa nuorten merkittävän roolin aktiivisina toimijoina kestävän rauhan puolesta. Nuoret on otettava mukaan 
päätöksentekoon. 

 Päätöslauselma pyytää YK:n jäsenvaltioita ottamaan nuorten tarpeet ja Edistää nuorten edustusta ja osallisuutta. 
näkökulmat huomioon sekä ottamaan heidät mukaan rauhanprosessien kaikkiin vaiheisiin 

  Rauhantyön on oltava osallistavaa. Päätöslauselma edistää yhteistyötä Vahvistaa yhteistyötä eri sektoreiden välillä.
YK:n, hallitusten, kansalaisyhteiskunnan, nuorisojärjestöjen, yksityissektorin ja muiden toimijoiden välillä. 

 Valtaosa nuorista haluaa elää rauhanomaisessa Antaa työkalut väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseen. 
yhteiskunnassa. Nuorissa on potentiaalia väkivallan ja ääriliikkeiden torjumisessa ja kestävän rauhan 
rakentamisessa. Nuorten työmarkkinoille valmistavaan, laadukkaaseen koulutukseen ja ammattitaitoon on 
panostettava. 

  Päätöslauselma pyytää YK:n pääsihteeriä tekemään tutkimusta Varmistaa näyttöön perustuvaa lähestymistapaa.
nuorten positiivisesta myötävaikutuksesta rauhantyössä ja konfliktien ratkaisussa. Tämän avulla voidaan suunnitella 
tehokkaampia käytäntöjä ja ohjelmia. 

  Päätöslauselma vaatii vuosittaista keskustelua turvallisuusneuvostossa Takaa vastuullisen seurannan.
päätöslauselman täytäntöönpanon edistymisestä. 

 
 
Miten Suomen tulisi edistää päätöslauselmaa? 
 

1.  Suomella on vahvaa kokemusta nuorten osallistamisesta Nuorten osallistamisesta Suomen uusi flagship-tavoite.
päätöksentekoon, mistä Suomen tulee olla ylpeä. Esimerkiksi lakiin kirjatut nuorisovaltuustot ovat valmis 
suomalainen vientituote ulkomaille. Vaikka nuorten osallisuus kaipaa Suomessakin yhä kehittämistä, kannattaa 
Suomen nostaa osaamistaan esille kansainvälisesti. Siksi on Suomelle luonnollista nostaa nuoret yhdeksi ulko- ja 
kehityspolitiikan painopisteeksi. 

 
2. Suomi voi ensimmäisten maailman maiden joukossa edistää Suomen ensimmäinen 2250-toimintaohjelma. 

päätöslauselman toimeenpanoa. Toimintaohjelmassa tulee asettaa konkreettiset toimet ja mittarit päätöslauselman 
toimeenpanemiseksi. Toimeenpanon suunnittelua ja seuraamista varten tulee perustaa kansallinen hallintorajat 
ylittävä seurantaryhmä, jossa nuoret ovat keskeisesti mukana. 

 
3.  Kestävää kehitystä ja rauhaa ei saavuteta ilman maailmanhistorian Nuoret Suomen ulkopolitiikan ytimeen. 

suurimman sukupolven vahvaa osallisuutta. Nuoret tulee ottaa painopisteeksi Suomen kehityspolitiikassa sekä 
seuraavassa YK-strategiassa. Nuorten kuulemista tulee vahvistaa jatkamalla ulkoasiainministeriön järjestämiä 
nuorten temaattisia pyöreän pöydän keskusteluja ulkoasiainministerin ja ministeriön johdon kanssa. Nuoret on 
otettava mukaan Suomen seuraavan YK-strategian valmistamiseen. 

 
4.   Koulutuksen on perustuttava riippumattomaan tutkimukseen Rauhankulttuuria koulutuksella ja tiedonvaihdolla.

kaikkialla maailmassa. Vain laadukas, riippumattomaan tutkimukseen perustuva koulutus ja tieto antavat nuorille 
työkaluja väkivaltaisten ääriajattelun torjumiseen. Edistetään Suomessa kansainvälisesti parhaaksi havaittujen 
rauhankasvatus työkalujen ja hankkeiden leviämistä. 

 
5. Suomen tulee tukea YK:ssa Suomen on tuettava poliittisesti Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaa YK:ssa. 

päätöslauselman toimeenpanoa ja kehittämistä sekä pääsihteerin päätöslauselmaa tukevan pääsihteerin Advisory 
Groupin toimintaa ja työskentelyä. Suomen on myös tuettava poliittisesti sitä, että pääsihteerin Youth Envoyn rooli 
jatkuu uuden pääsihteerin valinnan jälkeen. 

 
 



 
Miksi Suomen tulisi edistää päätöslauselmaa? 
 

1.  Nuoret, rauha ja turvallisuus -teema on Suomella on osaamista ja uskottavuutta päätöslauselman edistämiseksi.
lähtöisin Suomesta, suomalaisilta nuorisoaktiiveilta.   Suomi on malliesimerkki nuorten vahvoista 
osallistumismahdollisuuksista. Nuorisovaltuustot kirjattiin lakiin vuonna 2015 ja nuorten osallistumista on tuettu 
kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Suomen YK-nuorisodelegaattiohjelma on pyörinyt vuodesta 1997 lähtien. 
 

2.  Yksi Suomen kehityspolitiikan päätavoitteista on Päätöslauselma tukee Suomen ulkopolitiikan vaikuttavuutta.
lisätä kehitysmaiden vakautta, löytää nuorille työ- ja opiskelumahdollisuuksia sekä ehkäistä radikalisoitumista. 
Nuoret tulee nähdä myös Suomen ulkopolitiikassa positiivisina toimijoina, sen sijaan, että he olisivat vain politiikan 
kohde. Panostamalla nimenomaan nuoriin vaikutamme myös maailman pakolaistilanteeseen sekä ehkäisemme 
radikalisoitumista. 

 
3. Etenkin tavoitetta nro. 16, joka vaatii valtioita Päätöslauselma edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

edistämään rauhanomaisia yhteiskuntia, takaamaan kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin sekä rakentamaan 
tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. 

 

Tietoa Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmasta 
 
Nykyinen nuorten sukupolvi on maailmanhistorian suurin. Maailmassa on 1,8 miljardia 10-24-vuotiasta nuorta.  Kolmasosa 
nuorista on työttömänä ja seuraavan vuosikymmenen aikana työmarkkinoille tulee miljardi nuorta lisää. Työttömyys ja 
koulutukseen pääsy satuttaa erityisesti tyttöjä ja nuoria naisia. Nuoret ovat usein enemmistössä maissa, joissa aseellisia 
konflikteja esiintyy ja yli 600 miljoonaa nuorta elää tällaisissa maissa. Nuorten aktiivinen, systemaattinen ja merkityksellinen 
osallistuminen rauhan ja turvallisuuden osa-alueisiin on siis avainasemassa rauhaa edistettäessä ja ääriliikkeiden 
ehkäisemisessä. 
 
Nuorten aktiivinen osallistuminen estää nuorten syrjäytymistä ja osallistumista aseellisiin konflikteihin sekä vahvistaa 
nuorten kuuluvuutta yhteiskuntaan. Kestävää rauhaa ei saada aikaiseksi ilman nuorten osallistumista. 
Päätöslauselma 2250 on laillisesti sitova, sillä sen otsikko on “kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpito” joka viittaa 
YK:n peruskirjan lukuun 7, artikkeliin 39. Turvallisuusneuvoston päätöslauselmat luvun 7 alaisuudessa ovat sitovia. 
 
Päätöslauselmassa on 5 osa-aluetta: Osallistuminen, suojelu, ennaltaehkäisy, kumppanuudet, vetäytyminen ja 
sopeuttaminen 
 

  Valtioiden on lisättävä nuorten osallisuutta päätöksenteossa kaikilla tasoilla sekä konfliktien Osallistuminen:
ehkäisyssä.  

 

  Hallitusten on taattava siviilien suojelu konfliktien aikana ja niiden jälkeen, varsinkin nuorten suojelu on Suojelu:
tärkeää. Kansanmurhaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin nuoria kohtaan syyllistyneet on tuotava 
oikeuden eteen. 

 

  Hallitusten on tuettava nuorten osallisuutta luomalla puitteita, joissa nuoret saavat tukea toteuttaa Ennaltaehkäisy:
toimintaa, joka pyrkii väkivallan ehkäisyyn. Nuorten on saatava olla mukana rauhanrakentamisen prosesseissa ja 
edistämässä rauhan kulttuuria. 

 

 Hallitusten on luotava ja vahvistettava kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa seuraavien toimien Kumppanuudet: 
kautta: 

 Lisäämällä poliittista, taloudellista, teknistä ja logistista tukea YK:n toimijoille, jotka edistävät rauhaa, kehitystä 
ja tasa-arvoa. 

 Noudattaa suosituksia miten saada nuoret mukaan rauhan strategioiden kehittämiseen konfliktien aikana ja 
niiden jälkeen. 

 Saada paikalliset toimijat mukaan ja valtuuttaa paikallisia nuoria, perheitä, naisia ja johtajia torjumaan 
ääriliikkeitä ja edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallistumista 

 

  aseistariisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista tehdään Vetäytyminen ja sopeuttaminen:
konfliktien jälkeen, jotta kestävä rauha saadaan aikaiseksi. Koulutuksella, työllä ja harjoittelulla on tärkeä rooli 
syrjäytymisen estämisessä ja rauhankulttuurin edistämisessä. 

 
 
Vaikuttamissuunnitelman ja taustamuistion on laatinut 2250-verkosto. Verkosto edistää YK:n turvallisuusneuvoston Nuoret, 
rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanoa ja tiedotusta Suomessa. 2250-verkosto on epämuodollinen ja avoin 

 kiinnostuneille järjestöille ja henkilöille ja sen sihteeristö toimii Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin alla.


