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Yleistä 

Juha Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 – yhdessä rakennettu. Suomi vuonna 2025 on uudistu-
va, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnas-
samme vallitsee luottamus.  

Isoiksi tavoitteiksi ovat nousseet sääntelyn vähentäminen, kilpailukyvyn ja talouden kohentaminen, 
työttömien määrän vähentäminen – uusien työpaikkojen luominen ja rakenteiden uudistaminen. 

Strategisen hallitusohjelman avulla viedään eteenpäin hallituksen määrittelemiä välittömiä uudis-
tuksia viidellä painopistealueella. Hallituksen strategiset tavoitteet konkretisoituvat 26 kärkihank-
keessa, joiden kautta hallitusohjelmaa toteutetaan. Näiden lisäksi toteutetaan eläkeuudistus, sote-
uudistus, karsitaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä uudistetaan alue- ja keskushallintoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on tuoda päätöksentekoon näkökulmia, jotka 
edistävät päätösten nuorisovaikutusten arviointia ja lisäävät nuorten kuulemista. Huolena on, että 
hallitusohjelman kärkihankkeiden toteuttamisessa ja yksityiskohtaisempia toimintasuunnitelmia 
tehtäessä nuorten hyvinvoinnin edistäminen unohtuu taloudellisten paineiden edessä. Valtion nuo-
risoasiain neuvottelukunta pitää kuitenkin erittäin tärkeänä, että päätöksissä joita suuret rakenne-
uudistukset vaativat, huomioidaan lasten ja nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen ja kaikinpuo-
linen hyvinvoinnin edistäminen. Päätöksenteon ja suunnittelun erivaiheissa on myös huomioitava 
lasten ja nuorten oikea-aikainen kuuleminen eikä lapsi- ja nuorisovaikutuksen arviointia tule unoh-
taa.  

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta seuraa hallitusohjelman kärkihankkeiden toteutumista nuori-
sopolitiikan näkökulmasta. Selonteossa arvioidaan hallituksen toimenpiteiden ja päätösten vaiku-
tuksia nuorten elämään. Esiin nostetaan huomioita, huolia ja puutteita, joita Valtion nuorisoasiain 
neuvottelukunta katsoo hallituksen päätöksiin sisältyvän suhteessa nuorten elinolojen parantami-
seen. Suurimpana huolena on, kuka huolehtii nuorten kuntalaisten hyvinvointiin liittyvien 
kysymysten ratkaisemisesta ja edistämisestä tulevaisuudessa? Kenelle kuuluu kokonais-
vastuu nuoren asioista suurten reformien ja kärkihankkeiden toimenpiteiden tultua todeksi? 
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Kansalliset nuorten hyvinvoin-
ti-indikaattorit: 

Nuorten työttömyys 

Työvoiman ulkopuolella oleminen 

Nuorten yrittäjyyshalukkuus 

Nuorten asunnottomuus 

TYÖLLISYYS	  JA	  KILPAILUKYKY	  151	  milj.	  €	  
	  

vuonna	  

2025	  	  
Suomessa	  työn	  tekeminen	  ja	  työn	  teettäminen	  on	  aina	  kannat-‐
tavaa.	  Suomi	  on	  kilpailukykyinen	  maa,	  jossa	  yrittäminen,	  omis-‐
taminen	  ja	  investoiminen	  on	  nykyistä	  kannattavampaa.	  
	  
KÄRKIHANKKEET joita Valtion nuorisoasiain neuvottelu-
kunta seuraa: 

ü Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttö-
myyttä alennetaan 

o Uudistetaan työttömyysturvaa ja puretaan työn vastaanottamisen kannustin-
loukkuja 

ü Paikallisen sopimisen edistämishankkeet 
o Mahdollistetaan alle vuoden työsuhteissa määräaikaisen sopimuksen solmi-

minen ilman perusteita 
o Pidennetään koeaikaa 

 
ü Asuntorakentamista lisätään 

 

Jo vuonna 2010 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 tehtäessä tiedettiin, että 
nuorisotyöttömyys on sekä Suomessa että koko EU:n alueella huolestuttava ja lisääntyvä ongelma. 
Tuolloin viitattiin TEMin vuoden 2008 tilastoihin, joiden mukaan lähes 60 000 nuorta oli työmarkki-
noiden ja koulutuksen ulkopuolella. (TEM 2011) Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimpien tilastojen 
mukaan vuoden 2016 syyskuun lopussa oli 42 300 alle 25-vuotiasta nuorta työtöntä työnhakijaa. 
Luku on 2 700 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Vaikka luku on kahdeksan vuoden 
takaiseen verrattuna positiivisempi, on nuorisotyöttömyysongelman ratkaisemisessa vielä paljon 
tehtävää. (Työllisyyskatsaus 6/2016)  

Hallitus on tehnyt muun muassa seuraavia toimenpiteitä kärkihankkeiden toimeenpanemiseksi. 
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta seuraa, miten toimenpiteet vaikuttavat nuorten työllistymi-
seen ja nuorisotyöttömyyden ratkaisemiseen sekä nuorten asunnottomuushaasteiden purkautumi-
seen. 

Uudistetaan	  työttömyysturvaa	  ja	  puretaan	  työn	  vastaanottamisen	  kannustin-‐
loukkuja	  	  
 

ü TEM:n johdolla on valmisteltu muutoksia työttömyysturvan työvoimapoliittisiin edellytyksiin 
mm. tiukennuksia velvollisuuteen ottaa tarjottu työ vastaan, muutoksia alueelliseen ja am-
matilliseen liikkuvuuteen sekä tiukennuksia velvoitteisiin osallistua työllistymistä edistäviin 
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palveluihin. Asiasta on neuvoteltu työmarkkinajärjestöjen kanssa ja valmistelussa oleva 
HE:ta annetaan syksyllä 2016. HE on tarkoitus tulla voimaan 1/2017. 
 

ü Selvitys kannustinloukkujen purkamiseksi vaadittavista toimenpiteistä on tarkoitus valmis-
tua keväällä 2016. Mikäli hallitus katsoo, että selvityksen pohjalta voidaan edetä, valmistel-
laan tarkempi esitys toimenpiteistä vuoden 2016 loppuun mennessä. Mahdollinen HE on 
tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017. 

Mahdollistetaan	  alle	  vuoden	  työsuhteissa	  määräaikaisen	  sopimuksen	  solmimi-‐
nen	  ilman	  perusteita	   
 

ü Työryhmän valmistelu ja valmistelu merimiesasiainneuvottelukunnassa alkoivat 10/2015. 
HEluonnos lausuntokierrokselle tammikuussa 2016, lausunnonantoaika päättyi 12.2.2016. 
Esitys annetaan keväällä 2016. 

Pidennetään	  koeaikaa  

ü Työryhmän valmistelu ja valmistelu merimiesasiainneuvottelukunnassa alkoivat 10/2015. 
HEluonnos lähti lausuntokierrokselle tammikuussa 2016, lausunnonantoaika päättyi 
12.2.2016. Esitys annetaan keväällä 2016. 

 

Asuntorakentamista	  lisätään  

ARAn helmikuussa 2016 julkaiseman selvityksen mukaan Suomessa on onnistuttu vähentämään 
asunnottomien määrää jälleen vuonna 2015. Nuorten asunnottomien määrä sen sijaan on nousus-
sa. Vuonna 2015 lähes joka neljäs yksinelävä asunnoton oli alle 25-vuotias. Suurimman ryhmän 
asunnottomista muodostavat edelleen tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona asuvat. Tähän 
ryhmään kuului 81 prosenttia yksinelävistä asunnottomista ja 73 prosenttia pitkäaikaisasunnotto-
mista vuonna 2015. Huolestuttavaa on, että suhteellisesti eniten edelliseen vuoteen verrattuna on 
kuitenkin kasvanut ulkona, porrashuoneissa, ensisuojissa tai vastaavissa asustelevien määrä (14 
%). (Nuorisoasuntoliitto, 2016) 

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 2012-2015 kiinnitettiin huomiota nuorten asumisti-
lanteeseen.  Toimenpide-ehdotuksia kohdistettiin muun muassa nuorten itsenäisen asumisen tu-
kemiseen sekä nuorten asunnottomuuden ehkäisyyn ja opiskelija-asuntojen saatavuuden paran-
tamiseen. Edellinen hallitus toteuttikin pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman vuosina 
2012-2015. Osana tätä kokonaisuutta on toteutunut Nuorisoasuntoliiton Nuorten asunnottomuuden 
ennaltaehkäisy – hanke ja RAY on kohdentanut avustuksia nuorten asunnottomuuden ehkäisytyö-
hön. (Väliraportti 2015, 26). Ohjelmakaudella asunnottomien nuorten määrä väheni kymmenessä 
suurimmassa kaupungissa vuodesta 2012 vuoteen 2014.  

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma on saanut jatkoa vuosille 2016-2019. Sen 
osana jatkuu myös Nuorisoasuntoliiton Onnistu asumisessa – hanke.  

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen loppuraportissa todetaan muun muassa, että 
nuorten asunnottomuuteen liittyvien ennaltaehkäisevien keinojen kehittäminen on ollut erittäin 
haastavaa. Haastavuus on johtunut muun muassa siitä, että nuoria kohtaava palvelujärjestel-
mämme on rakennettu liiaksi korjaavien palvelujen varaan. Toimenpiteiden keskiössä pidetään 
liiaksi ongelmallisten nuorten auttamista ja epäonnistuneen ennaltaehkäisyn tuottamien seuran-
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Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta pitää erittäin positiivisena ja tärkeänä asiana kansallisen 
asunnottomuustyön jatkumista ja erityisesti nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi suunnat-
tuja toimenpiteitä. Neuvottelukunta toivoo etenkin, että huomiota kiinnitetään nuorille suunnattu-
jen asuntojen tuotannon lisäämiseen, asumisen kustannusten kohtuullistamiseen sekä asumi-
sen tuen kehittämiseen. Edelleen tulee miettiä hyviä ratkaisuja nuorten asunnottomuuden ehkäi-
semiseksi. Tästä positiivisena esimerkkinä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta haluaa nostaa 
esille Helsingissä vuonna 2015 käynnistetyn Euroopan Sosiaalirahaston rahoittaman Oman 
muotoinen koti – hankeen. Hankkeessa on etsitty uudenlaisia ratkaisuja nuorten asumiseen ja 
asunnottomuuden vähentämiseen. Toivottavaa olisi, että uudenlaisten ratkaisujen etsimiseen 
kannustettaisiin laajemminkin ja että ministeriöt huomioisivat nuorten asunnottomuuden haas-
teet avustuskohteissaan. 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnassa pidetään tärkeänä myös, että nuorisolain velvoittama 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto pyrkisi paikallisella tasolla edistämään nuorten asunnotto-
muuden ennaltaehkäisyä ja pitäisi nuorten asunnottomuusasian mukana paikallisessa hyvin-
vointipoliittisessa suunnittelussa. Monialaisena haasteena nuorten asunnottomuuskysymysten 
ratkaiseminen sopisi myös Ohjaamo – palvelupisteiden tehtäväksi. 

naisvaikutusten korjaamista. (Olisinpa kotona. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen 
2012-2015 tuotokset ja opit, 2016, 16) 

Erityisen tärkeänä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeessa on pidetty asumiseen 
liittyvän tematiikan saamista mukaan kuntien hyvinvointipoliittiseen suunnitteluun ja mm. nuorten 
ohjaus- ja palveluverkostojen käsittelyyn.  
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Kansalliset nuorten hyvinvoin-
ti-indikaattorit: 

Koulukiusaaminen 

Sijoittuminen peruskoulun jälkeen 

Koulutuksen keskeyttäminen 

Vaikeuksia itselle sopivan opiske-
lutavan löytymisessä 

Koulunkäynnistä pitäminen 

Opetusryhmän ilmapiiri 

Oppilaiden mielipiteiden huomi-
oiminen koulussa 

Oppisopimuskoulutus 

OSAAMINEN	  JA	  KOULUTUS	  296	  milj.	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
vuonna	  

2025	  
Suomi	  on	  maa,	  jossa	  tekee	  mieli	  oppia	  koko	  ajan	  uutta.	  Suo-‐
malaisten	  osaamis-‐	  ja	  koulutustaso	  on	  noussut,	  mikä	  tukee	  
suomalaisen	  yhteiskunnan	  uudistumista	  ja	  mahdollisuuksien	  
tasa-‐arvoa.	  Suomi	  on	  koulutuksen,	  osaamisen	  ja	  modernin	  
oppimisen	  kärkimaa.	  
 

KÄRKIHANKKEET joita Valtion nuorisoasiain neuvottelu-
kunta seuraa: 

ü Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit 
peruskouluihin 

o Uudistetaan peruskoulua 2020-luvulle 
o Laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelma valta-

kunnalliseksi 
 

ü Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi 
o Uudistetaan toisen asteen ammatillinen koulutus 
o Tehdään ammatillisen koulutuksen rahoitus ja ohjausjärjestelmästä yhtenäi-

nen kokonaisuus 
 

ü Nopeutetaan siirtymistä työelämään 
o Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä 
o Mahdollistetaan opiskelijoille opiskeleminen ympärivuotisesti ja tunnustetaan 

paremmin aiemmin hankittu osaaminen 
 

ü Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan 
o Kehitetään nuorisotakuusta yhden luukun malli ja vahvistetaan etsivää nuori-

sotyötä 
o Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutuspaikka 
o Vahvistetaan nuorten sosiaali- ja terveys- sekä mielenterveyspalveluita sekä 

taataan kuntoutuspaikat 
o Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-

korttia 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointiin keskeisimmin ja erityisen vahvasti vaikuttava painopistealue on 
osaamisen ja koulutuksen kokonaisuus.  
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Koulu, on se sitten perusasteen, II-asteen tai korkea-asteen oppilaitos, on lapsen ja nuoren elinpii-
rin yksi keskeisimmistä elementeistä. Tutkimusprofessori Tommi Hoikkalan ja tohtori Petri Pajun 
mukaan: ”Koulu ja koulunkäynti eivät ole olemassa vaan massamittaisina oppimistesteinä ja kyse-
lyinä, vaan kokemuksena, kokonaisvaltaisena ajan, tilan ja ihmisten arkkitehtuurin kohtaamispaik-
kana.” (Hoikkala ja Paju 2013, 26.) Hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen painopiste on ko-
konaisuudessaan sellainen, jonka päätökset kohdistuvat suoraan lasten ja nuorten kouluarkeen ja 
sen myötä hyvinvointiin. Erityisen tärkeää on, että tarkempia sisältöjä suunniteltaessa, ennen pää-
tösten tekoa, näiden kärkihankkeiden kohdalla huomioidaan ja kuullaan palveluja käyttävien nuor-
ten näkemyksiä. 

”Lapsen kuuleminen toteutuu koululaisten mukaan liian usein vain näennäisesti”, kirjoittavat Päivi 
Harinen ja Juha Halme (2012) tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kouluviihtyvyyttä YK:n lapsen oi-
keuksien sopimuksen näkökulmasta. ”Lapsilta kysytään loppujen lopuksi hyvin vähän koulun kehit-
tämiseen liittyviä ”suuria kysymyksiä”, ja pienissäkin kysymyksissä kuulemisen kokemus jää 
ohueksi – esimerkiksi kouluihin on vaikeaa saada viihtyisyyttä lisääviä pieniäkin asioita.”, toteavat 
Harinen ja Halme johtopäätöksissään. (Harinen ja Halme, 2012.) Kouluviihtyvyyteen panostaminen 
on ensimmäinen askel matkalla maahan, jossa ”tekee mieli oppia koko ajan uutta”. 

Hallitus on tehnyt muun muassa seuraavia toimenpiteitä kärkihankkeiden toimeenpanemiseksi. 
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta seuraa, miten toimenpiteet vaikuttavat nuorten koulussa viih-
tymisen kehitykseen, nuorten hyvinvoinnin kehitykseen ja nuorisotakuun toimenpiteiksi sisältyvien 
hankkeiden, kuten etsivän nuorisotyön toiminnan vahvistumiseen. 

Uudistetaan	  peruskoulua	  2020-‐luvulle	  

Uudistus kattaa kolme osaa: uusi pedagogiikka, uudet oppimisympäristöt ja opetuksen digitalisaa-
tio. Tavoitteena on parantaa oppimistuloksia, vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin, uudistaa 
pedagogiikkaa kokeillen ja tehdä oppimisesta innostavaa läpi elämän. Osana kärkihanketta ediste-
tään koulurauhaa sekä rakennetaan psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen koulupäivä 
jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle. 

ü Käynnistetään uuden pedagogiikan, digitaalisen oppimisen ja uusien oppimisympäristöjen 
kokeiluja ja työpajoja. Huomioidaan kokeiluissa ja työpajoissa monimuotoiset oppimisympä-
ristöt. Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja sekä vertaisoppimista. Päättyy 12/2018. 

Laajennetaan	  Liikkuva	  koulu	  -‐ohjelma	  valtakunnalliseksi	  

Toimenpiteen tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan tunnin 
päivässä. Tämä toteutetaan laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi. Liikkuvan 
koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikku-
vampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää koulujen toiminnassa ja ohjelman toteutuksessa on 
oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Liikkuvassa 
koulussa on kyse laaja-alaisesta toimintakulttuurin muutoksesta. 

ü Liikkuva koulu -ohjelma toteutetaan laaja-alaisessa poikkihallinnollisessa, julkisen ja kol-
mannen sektorin yhteistyössä. Valtionhallinnossa ovat mukana keskeiset hallintokunnat (lii-
kunta, opetus, sosiaali- ja terveys, nuoriso, ympäristö ja liikenne). Toimenpide toteutetaan 
vuosina 2016–2018. 
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Toisen	  asteen	  ammatillisen	  koulutuksen	  reformi	  
 
Toisen asteen koulutuksen reformissa tavoitteena on uudistaa kokonaisvaltaisesti koulutuksen 
prosesseja ja rakenteita sekä rahoitusta, ohjausta ja säätelyä. Uudistuksessa lisätään työpaikalla 
tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja ja luodaan uusi koulutussopimusmalli käytännön-
läheisen oppimisen edistämiseksi.   

Koulutusreformin toteuttamiseksi on kirjattu useita merkittäviä uudistuksia. Monet niistä ovat sellai-
sia, joiden uskotaan selkiyttävän ja sujuvoittavan sekä koulutukseen pääsyä, opiskeluissa suoriu-
tumista että määräajassa valmistumista. Tähtäimessä onkin saada nuoret siirtymään nopeasti 
työmarkkinoille.  

ü Uudistetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintoja ja hakupalveluja. Luodaan ja ote-
taan käyttöön uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla ta-
pahtuvan oppimisen edistämiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti. Keskei-
senä kohderyhmänä otetaan huomioon myös maahanmuuttajat. 
 

ü Tehdään ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus sekä kevennetään tutkintojärjestelmään 
liittyvää sääntelyä ja hallintoa tutkintoja laaja-‐alaistamalla ja erillisten tutkintojen määrää 
vähentämällä sekä siirtymällä yhteen tapaan osoittaa osaaminen ja toteuttaa osaamisen 
arviointi. Samalla selkeytetään henkilökohtaistamiseen liittyviä prosesseja siten, että ne so-
veltuvat kaikille asiakasryhmille. 
 

ü Otetaan käyttöön kansalaisten ja eri hallinnonalojen tarpeita palveleva kansallinen opinto-
oikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu (KOSKI) suunnitellussa aikataulussa 
2018 alkaen. Lisätään koulutuksen järjestäjien yhteistyötä nuorten työpajatoiminnan kanssa 
osana ammatillisen koulutuksen reformia yksilöllisten opintopolkujen ja erilaisten oppi-
misympäristöjen rakentamiseksi. Kehitetään ja otetaan laajasti käyttöön näitä tavoitteita tu-
kevia digitaalisia palveluita ja oppimisympäristöjä sekä vahvistetaan opetushenkilöstön 
osaamista 
 

Nopeutetaan	  siirtymistä	  työelämään	  
 
Osana Osaaminen ja koulutus painopistettä on myös kärkihanke, jonka toimilla pyritään nopeutta-
maan nuorten siirtymistä jatko-opintoihin ja edelleen työelämään. Joustavien opintopolkujen näh-
dään helpottavan opintojen suorittamista loppuun sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista. 

ü Käynnistetään yhdessä korkeakoulujen kanssa prosessi, jossa korkeakoulut uudistavat va-
lintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakou-
luopintojen aloitusta. 
 

ü Korkeakouluopintoihin siirtymistä nopeutetaan lisäämällä toisen asteen ja korkea-asteen 
välistä yhteistyötä mahdollistamalla korkeakoulutasoisten kurssien ja kieliopintojen suorit-
taminen jo toisen asteen opintojen aikana, vahvistamalla työelämäyhteyksiä sekä kehittä-
mällä opinto-ohjausta. Toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventä-
mistä pilotoidaan kokeiluin ja levittämällä hyviä käytäntöjä. 
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ü Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja edistetään nopeaa työmark-
kinoille siirtymistä lisäämällä ja monipuolistamalla työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja vah-
vistamalla sen ohjausta opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä. Lisätään erityisesti 
nuorten oppisopimuskoulutusta, vähennetään työnantajille siitä koituvaa hallinnollista ja ta-
loudellista taakkaa sekä parannetaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun laatua. 

Mahdollistetaan	  opiskelijoille	  opiskeleminen	  ympärivuotisesti	  ja	  tunnustetaan	  
paremmin	  aiemmin	  hankittu	  osaaminen	  
 

ü Parannetaan etenkin työelämässä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä 
opiskelun ohella tehtävän työn opinnollistamista ja hyväksilukua. Seurataan aiemmin hanki-
tun osaamisen tunnustamisen kehittymistä. Tehdään korkeakoulukohtainen aikaisemmin 
hankitun osaamisen tunnustamisen arviointi ja määritellään kehittämiskohdat. 
 

Nuorisotakuu	  
 
Kärkihanke 6. ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan” on ehtinyt herättää kaikessa absurdiudes-
saan jo paljon huolipuhetta nuorisotyön kentällä. Suurin ja tärkein kysymys lienee, miten nuorisota-
kuun henki toteutuu, miten etsivää nuorisotyötä vahvistetaan, miten lakisääteisten nuorten ohjaus- 
ja palveluverkostojen roolia nuorten palvelukokonaisuuksien koordinoinnissa vahvistetaan jos käy-
tettävissä olevat määrärahat ovat radikaalisti pienemmät edellisiin vuosiin verrattuna.  

Kehitetään	  nuorisotakuusta	  yhden	  luukun	  malli	  ja	  vahvistetaan	  etsivää	  nuoriso-‐
työtä	  

Vaikeassa tilanteessa olevien nuorten auttamiseen kehitetään nuorisotakuussa ESR-rahoituksen 
turvin käynnistyneitä yhden luukun palvelupisteitä eli Ohjaamoita ja laajennetaan Ohjaamo-
palvelupisteiden verkostoa. Palvelupisteet toimivat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yh-
teistyöllä. Ohjaamot ja etsivä nuorisotyö kehittävät toimintaansa ottaen huomion myös kasvavan 
maahanmuuttajanuorten määrän. 

ü Tuetaan paikallista monialaista yhteistyötä sekä vahvistetaan etsivää nuorisotyötä kehittä-
mällä luottohenkilötoimintamallia 4/2018. Kaikki valtakunnallisella ESR-rahoituksella rahoi-
tetut Ohjaamo-toimipaikat ovat toiminnassa 4/2018. Lisäksi Ohjaamoja on perustettu 
alueosioiden ESR-rahoituksella ja kansallisilla toimintamäärärahoilla. Kaikkiaan Ohjaamoja 
on toiminnassa 32 kpl, ja uusia suunnitellaan. Ohjaamotoiminta on vakiintunut sopimuspoh-
jaiseksi ja rahoitetaan yhteisrahoituksella ilman ESR:n tukea 12/2018. 
 

ü Osana nuorisotakuuta sosiaali- ja terveysministeriö tulee avaamaan keväällä 2016 hanke-
haun, jolla tavoitellaan erityisesti syrjäytymisvaarassa, koulutuksen ja työelämän ulkopuo-
lella olevien nuorten hyvinvoinnin parantamista. Tavoitteena on luoda pysyviä eri toimijoi-
den kumppanuuteen perustuvia toimintamalleja nuorten toimijuuden tukemiseksi. 
 

Hallitus luottaa, että vaikeassa tilanteessa olevien nuorten auttamiseen löytyy ratkaisu Ohjaamo-
palvelupisteistä. Nuorisotakuu nojaa tämän hallituksen ajatuksissa ESR-rahoituksen turvin käyn-
nistettävien yhden luukun palvelupisteiden eli Ohjaamojen toimintaan. Huolta aiheuttaa ESR-
rahoituksen määräaikaisuus. 
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Ohjaamoissa positiivista on se, että niillä tähdätään paikallistasolla paljon peräänkuulutettuun 
saumattomaan yhteistyöhön eri toimijatahojen välillä. Nuoret ovat itse toivoneet, että palveluja ei 
tarvitsisi hakea monelta eri palvelutiskiltä vaan, että olisi olemassa ns. ”yhdenluukun periaate”.   

Eniten kärkihankkeen toteutumisessa huolestuttaa tietysti lähes olemattomaksi kutistut rahoitus. 
Edellisen hallituksen 180 miljoonan euron satsaus nuorisotakuun toimenpanoon vuosien 2013-
2015 ajan on kutistunut nykyisen hallituksen toimesta huomattavasti. Aikaisemmin 60 miljoonan 
euron vuosittaisesta määrärahasta 28 miljoonaa ohjattiin työ- ja elinkeinohallinnolle ja 32 miljoonaa 
opetus- ja kulttuuriministeriön vastuualueelle. Vuoden 2016 osalta nuorisotakuun rahoitus leikattiin 
puoleen entisestä, eli noin 30 miljoonaan. Tämän hallituksen tulevina vuosina rahoitusta aiotaan 
leikata vielä paljon rajummin.  

Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmän raportissa on laskelma, jossa arvioidaan mitä syrjäytyminen 
yhteiskunnalle kustantaa. Oletuksena on, että nuoren tuloina ovat työmarkkinatuki ja asumistuki. 
Vuonna 2010 työmarkkinatuki oli 25,64 €/pv (maksetaan 5 pv:ltä/vko) ja keskimääräinen asumistu-
ki 258,90 €/kk. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2012, 19.) 

Tämän laskukaavan ja arvion mukaan 40 000 syrjäytynyttä nuorta maksaa yhteiskunnalle 
noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. 

On todettu, että nuorisotakuun olemassaoloa tai sen sisältöjä ei ehditty viime hallituskaudella tun-
temaan riittävän laajasti, eivätkä nuoret tunne nuorisotakuuta ja sen mahdollisuuksia. Alkumetreille 
lopahtanut nuorisotakuu tuskin saavuttaa suuren yleisön tietoisuutta tälläkään hallituskaudella. 
Nuorisotakuuta tai ei, suurin haaste liittyy työpaikkojen olemassaoloon. Tarvitaan niitä työpaikkoja 
joihin nuoret voivat työllistyä! 

Kaikille	  peruskoulun	  päättäville	  taataan	  koulutuspaikka	  

Joustavan perusopetuksen toiminta tähtää 7–9 luokilla koulupudokkuuden ehkäisemiseen. Jousta-
van perusopetuksen (JOPO) tukevaa toimintaa lisäämällä 7.–9.-luokille tuetaan jatko-opintoihin 
valmistumista ja pitkällä tähtäimellä työelämään sijoittumista sekä vaativissa tilanteissa ehkäistään 
syrjäytymistä.	  

ü Käynnistetään selvitys joustavan perusopetuksen toimeenpanosta ja seurataan toimeenpa-
non kehitystä. Tavoitteena on, että yläkoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa 
koulupudokkuusuhan alla olevalla nuorella on mahdollisuus saada lisätukea.  

Vahvistetaan	  nuorten	  sosiaali-‐	  ja	  terveys-‐	  sekä	  mielenterveyspalveluita	  sekä	  
taataan	  kuntoutuspaikat	  

Sote-uudistus on tärkein kanava nuorten sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistamiselle. Tärkeää 
kehittämistyötä tehdään myös ESR-rahoitteisissa hankkeissa ja muista kärkihankkeista erityisesti 
lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa. 

ü Osana nuorisotakuuta sosiaali- ja terveysministeriö on avannut keväällä 2016 hankehaun, 
jolla tavoitellaan erityisesti syrjäytymisvaarassa, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ole-
vien nuorten hyvinvoinnin parantamista. Tavoitteena on luoda pysyviä eri toimijoiden 
kumppanuuteen perustuvia toimintamalleja nuorten toimijuuden tukemiseksi. Kela järjestää 
palveluita nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta sairauden tai vamman 
vuoksi. Lisäksi Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kehittämishankkeiden yksi painopis-
tealue on nuorten syrjäytymisen ehkäisy. 
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Vahvistetaan	   työnetsijätoimintaa	   ja	   kehitetään	   nuorten	   palkkatukea	   ja	   Sanssi-‐
korttia	  työntekoon	  kannustavampaan	  suuntaan	  

 
Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan –kärkihankkeeseen liittyvissä toimissa kerrotaan palkkatu-
en uudistuksista ja oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä. Oppisopimuskoulutus kiinnostaakin 
nuoria suuresti ja on positiivista, että esimerkiksi työttömille nuorille, joilla ei ole ammatillista koulu-
tusta, tarjotaan soveltuvaa koulutusta esimerkiksi oppisopimuskoulutuksena. Erilaisten vaihtoehto-
jen huomioiminen ja tarjoaminen on merkittävä tekijä oikeiden urapolkujen löytämiseksi.  

ü Palkkatuki on uudistettu ja sen helppokäyttöisyyttä lisätty työnantajien kannalta. Palkkatuel-
la alennetaan vastavalmistuneiden ja ammatillisen koulutuksen käyneiden työllistymiskyn-
nystä.  
 

ü Sanssi-korttin käyttöä lisätään ja se kytketään tiiviimmin yrityspalveluihin. 
 

ü Oppisopimuskoulutusta (soveltuvaa koulutusta) tarjotaan työttömille nuorille, joilla ei ole 
ammatillista koulutusta. Oppisopimuksen kiinnostavuutta työnantajien näkökulmasta on 
mahdollista edistää pilotoimalla erilaisia oppisopimuksen toiminta- ja rahoitusmalleja yli hal-
linnonalarajojen sekä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. 
 

ü Yrittäjiksi aikoville hankitaan nuorten yrittäjyyspajoja. Nuorten yrittäjyyspajan toimintamalli 
otetaan käyttöön koko maassa. 
  

ü Ohjauspalvelujen digitalisoimisen edistämiseksi kehitetään digitaalisia ohjauspalveluja kai-
kille nuorille (ohjauksen nettipalvelut, -puhelinpalvelut ja videoneuvonta) ja varmistetaan 
niiden integroituminen osaksi sähköisiä hakupalveluita (opintopolku.fi). Palvelujen kehittä-
mistyö on aloitettu TEM-OKM-STM yhteistyönä ESR-hankkeena, mutta sen vakiinnuttami-
seen tarvitaan yhteisponnisteluja, mm. vahvempaa yhteistyötä valtiovarainministeriön 
kanssa. 

Opintotukiuudistus	  
 

Opintotukeen kohdistuvat leikkaukset ovat osa hallituksen säästöohjelmaa. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteri vastaanotti 1.3.2016 opintotukea selvittäneen professori Roope Uusitalon raportin, joka he-
rätti heti paljon keskustelua. Vuoteen 2019 mennessä pitäisi opintotuesta säästää 70 miljoonaa 
euroa ja pidemmällä aikavälillä 150 miljoonaa. Esityksessä korkeakouluopiskelijoiden opintorahas-
ta leikataan neljännes, opintotukikuukausien määrää vähennetään, opintotuen saamisen ehtoja 
kiristetään ja opintolainan hyvitystä pienennetään, mutta samalla valtiontakausta kasvatetaan. 
Opintorahat olisivat ehdotuksen jälkeen samat toisen asteen opiskelijoilla ja korkeakouluopiskeli-
joilla. Selvityksessä esitetyt uudistusesitykset ovat perusteltuja, mutta kova säästötavoite hiertää. 

Selvitys opintotuesta osoittaa, että Suomessa vanhempien opintotausta vaikuttaa voimakkaammin 
lasten kouluttautumiseen kuin opintolainoja suosivassa Ruotsissa ja Norjassa. Johtopäätöstä siitä, 
että lainapainotteisempi malli automaattisesti johtaisi epätasa-arvon lisääntymiseen kouluttautumi-
sessa ei pidä paikkaansa. Suomessa koulutuserot johtuvatkin jostain muusta kuin opintotuesta tai 
–lainasta. Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 osoitti, että koulutuksella saadaan katkaistua nuor-
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ten arjenhallinnan haasteiden siirtymistä sukupolvelta toiselle. Nuorille täytyy taata tasa-arvoinen 
mahdollisuus ponnistaa eteenpäin vanhempien taustasta riippumatta. Ilmainen koulutus pitää kat-
soa myös opiskelijoille suunnatuksi tueksi ja nuorten tasa-arvon yhdeksi muodoksi. 

Asumisen ja elämisen kustannukset ovat kuitenkin kovat, etenkin isommissa kaupungeissa, joten 
opiskelijat tarvitsevat myös muunlaista tukea. Opintolainaan kohdistuvaa kielteistä asennetta on 
yritetty purkaa, mutta valmistuneen nuoren mahdollisuus päästä töihin ja lyhentämään lainaa on 
koko ajan epävarmempaa. Tästä syystä monet peräänkuuluttavatkin opintorahan riittävyyttä. On 
myös koulutusaloja, joihin on vaikea yhdistää työntekoa opiskelujen rinnalle. Miten taataan tasa-
arvoinen mahdollisuus opinnon aikaisiin tukiin ja tavoiteaikataulussa valmistumiseen. Tuleeko 
opiskelijalla olla oikeus täysipäiväiseen opiskeluun ilman opintolainaa? Kouluttautuminen on mah-
dollisuus päästä elämässä eteenpäin ja tavoitella parempaa hyvinvointia. 

Opetus- ja kulttuuriministeri on esittänyt perustulokokeilua opiskelijoille. Perustulokokeilu olisi uu-
denlainen opintotukimalli ja kokeilun avulla olisi mahdollisuus saada kokemuksia opintotuen pitkä 
aikavälin kehittämiseen. Samalla ministeri on todennut, että opintotuen takaisinperinnän 15% korko 
on kohtuuton. Tähän yhtenä ratkaisuna on esitetty valmistelussa olevaa kansallista tulorekisteriä, 
josta Kela saisi vuoden 2019 jälkeen ajantasaiset tiedot verottajalta.  
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Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on huolissaan niistä nuorista, jotka tarvitsevat opinto-
polkunsa läpikäymiseen erityistä tukea. Onko mahdollista, että tällainen löyhempi ja va-
paampi koulutusjärjestelmä helpottaa menestyvien nuorten mahdollisuuksia mutta samalla 
mahdollistaa entistä useamman nuoren väliinputoamisen? Onko ohjausresurssia jatko-
opinnoissa lisätty niin paljon, että sen avulla erityistä tukea tarvitsevat nuoret saavat kai-
paamansa tuen? Eihän käy niin, että poistamalla pääsykokeet, edesautetaan väärien urava-
lintojen lisääntymistä ja sen myötä myös opintonsa keskeyttäneiden määrä kasvaa? 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta pitää tärkeänä, että näin suurten uudistusten vaikutuk-
sia seurataan laaja-alaisesti ja säännöllisesti. Erityisesti nuorten kokemusten kuulemista ja 
huomioista halutaan korostaa. Uudistuksia tehtäessä olisi järkevää kuulla lisäksi nuorten 
parissa toimivia asiantuntijoita ja heidän kokemuksiaan uudistusten vaikutuksista. 

Vaikka Osaaminen ja koulutus –kokonaisuudessa on useita merkittäviä ja toivottujakin uu-
distuksia Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan näkemys on,  että nämä mittavat panos-
tukset  ovat täysin ristiriidassa järjettömiltä kuulostavien opintojen rahoittamiseen liittyen 
leikkausten kanssa. Huoli onkin opiskelijoiden jaksamisesta, opintomenestyksestä ja nuorten 
tulevaisuuden uskosta. 

Hallituksen valitsema linja vähentää resursseja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävis-
tä hankkeista huolestuttaa Valtion nuorisoasiain neuvottelukuntaa. Nuorisotakuu yhteisöta-
kuuna ei näillä resursseilla takaa nuorten työllistymistä ja/tai koulutuspolkujen löytymistä, 
varsinkaan kun hallitus on sitoutunut myös toisen asteen koulutuksen kohdalla 190 miljoo-
nan euron säästöön vuodesta 2017 alkaen. Jo nyt kahdeksan prosenttia peruskoulun päät-
täneistä nuorista ei aloita seuraavana syksynä tutkintoon johtavassa koulutuksessa. (Tilas-
tokeskuksen tilastot) Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ilman peruskoulun jälkeis-
tä tutkintoa olevien 20-24-vuotiaiden osuus oli vuonna 2014 lähes 18 prosenttia.  

Erityisen positiivisena asiana Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta pitää kuitenkin sitä, että 
kärkihankkeen toimenpiteisiin on kirjattu useita opiskelun ja työelämän yhdistäviä toimenpi-
teitä: työelämälähtöisyyden lisääminen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen monipuolistami-
nen sekä työpajatoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen. Valtion nuorisoasiain neuvot-
telukunta suhtautuu myönteisesti myös hallitusohjelmaan kirjattuihin toimenpiteisiin, joilla 
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pyritään edistämään nuorten korkeakouluopiskelua. Mittavilla uudistustoimenpiteillä järkeis-
tetään opiskelutasolta toiselle siirtymistä ja kehitetään aiemmin hankitun osaamisen tunnus-
tamista sekä parannetaan verkko-opetustarjontaa. 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta pitää Ohjaamo-toimintaa merkittävänä edistysaske-
leena kohti sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja nuorten palvelujen yhteensovittamista. Hyviä 
esimerkkejä toimivista käytänteistä on paljon olemassa. Uusilla Ohjaamo -paikkakunnilla 
tarvitaan rohkeutta ja muutoshalua tehdä asioita uusilla tavoilla, jotta toimivia palveluketjuja 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi syntyy. 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta pitää myönteisenä asiana myös sitä, että nuorten yrit-
täjiksi ryhtymistä tuetaan erilaisilla toimenpiteillä ja että yrittäjyyden tukeminen on nostettu 
hallitusohjelmassa vahvaan rooliin.  



 

14 

Kansalliset nuorten hyvinvoin-
ti-indikaattorit: 

Terveydentilan kokeminen 

Hoitoon pääsyaika mielenterve-
ysongelmissa 

Mielenterveysongelmien lääke-
hoito 

Päihteiden käytön indikaattorit 

HYVINVOINTI	  JA	  TERVEYS	  130	  milj.	  €	  	  

	  
vuonna	  

2025	  
Suomalaiset	  voivat	  paremmin	  ja	  kokevat	  pärjäävänsä	  eri-‐
laisissa	  elämäntilanteissa.	  Jokainen	  ihminen	  kokee	  voivan-‐
sa	  vaikuttaa,	  tehdä	  valintoja	  ja	  ottaa	  vastuuta.	  
	  
Sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuollossa	  painopiste	  on	  ennaltaeh-‐
käisyssä,	  hoitoketjut	  ovat	  sujuvia,	  henkilöstö	  voi	  hyvin	  ja	  
tietojärjestelmät	  toimivat.	  Uudistuksen	  myötä	  
yhteisillä	  varoilla	  saadaan	  enemmän	  terveyttä	  ja	  hyvinvointia.	  

 

KÄRKIHANKKEET joita Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta seuraa: 

ü Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 
o Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 

 

Hallitusohjelmaan on ilahduttavasti kirjoitettu ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden 
kehittäminen. Oikea-aikaisella avulla ja tuella säästetään kustannuksissa huomattavasti. Hallitus-
ohjelmaan on kirjattu kärkihankkeita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, joilla on vaikutuksia 
myös nuorten hyvinvointiin. Suuria muutoksia tuo tullessaan myös sote-uudistus, joka määrittelee 
tulevaisuudessa palveluita.  

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeilla on hyvänä tavoitteena oikea-aikaiset, matalankyn-
nyksen helposti saavutettavat palvelut, joissa yhdistyy poikkihallinnollisuus ja yhteistyö. Valtion 
nuorisoasiain neuvottelukunta pitää nuorten kannalta tärkeinä palveluina mm. laadukkaita ennalta-
ehkäiseviä palveluja sekä mielenterveyspalveluita. Nämä muutokset kun saavutetaan palveluissa, 
hyödyttävät ne kaikkia ikäryhmiä ja tasaavat eriarvoisuutta ja lisäävät hyvinvointia Suomessa. Tär-
keää on myös koota jo nyt hyviksi havaitut toimintamallit sekä uudistustyön hyvät käytänteet ja 
hyödyntää niitä valtakunnallisesti.  

Hallituksen tavoitteena on, että kunnissa, maakunnissa ja valtion viranomaistoiminnassa sitoudu-
taan päätöksenteossa ja palveluissa lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin. Kehitetään 
lapsiystävällisen kunnan toimintamallia. Lasten nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien am-
mattihenkilöiden osaaminen ja työvälineet uudistetaan muutosta tukeviksi. 

Hallitus on tehnyt muun muassa seuraavia toimenpiteitä kärkihankkeiden toimeenpanemiseksi. 
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta seuraa, miten toimenpiteet vaikuttavat nuorten palvelujen 
kehittymiseen, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja nuorten hyvinvointitarpeisiin vastaamiseen. 

ü Otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi ja tuotetaan välineitä lapsilähtöiseen budjetoin-
tiin sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä palveluiden seurantaan. 



 

15 

 
ü Matalan kynnyksen palvelut verkostoidaan perhekeskustoimintamallin avulla. 

 
ü Kaikkein vaativinta erityisosaamista edellyttävät palvelut kootaan ja verkostoidaan alueelli-

siin osaamis- ja tukikeskuksiin, jotka kehittävät vaativan asiakastyön lisäksi konsultaatio-
toimintaa.  
 

ü Maakunnissa ja sen alueella sijaitsevissa kunnissa kaikki lasten, nuorten ja perheiden pal-
velut sovitetaan yhteen lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Erityisesti 
huomioidaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntien (varhaiskasvatus, koulu, nuoriso-
työ, kulttuuri, kirjasto) palveluiden rajapinnat. Palvelukokonaisuuksien mallintaminen ja 
käyttöönotto.  

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa 1 tavoitteena on saattaa palvelut asiakaslähtöisik-
si. Nuorille on tärkeää saada palvelut helposti, matalalla kynnyksellä  mutta myös sähköisiä välinei-
tä hyödyntäen. Poikkihallinnollisuuden toteutuminen ja asiakkaiden kuuleminen palautteiden muo-
dossa on tärkeää palveluiden toimivuuden kannalta. Poikkihallinnollisuuden toteutumiseen ja yh-
teistyön lisäämiseen tähtää myös kärkihanke 2, jossa edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vä-
hennetään eriarvoisuutta. Nuorten kuuleminen Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 –
toimenpidekokonaisuudessa on tärkeää.  

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (kärkihanke 3) tavoitteena olevat lapsi- ja perhelähtöi-
semmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut ovat kaivattu uudistus.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kehittänyt Ohjaamo-mallia, jossa on matalankynnyksen palvelut 
nuorille yhdeltä luukulta. Yhden luukun tavoite on myös kärkihankkeella. Kun tavoitteena on paran-
taa myös nuorten palveluja, tulee nuorten näkyä ja kuulua valmistelutyön alkuvaiheista alkaen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta esittää huolensa eriarvoisuuden lisääntymiseen myös 
terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Arjen hallinta – Nuorisobarometri 2015 osoittaa, että nuorten 
pärjääminen arjessa vaikuttaa hyvinvointiin. Jopa 38% pojista ja 22% tytöistä selviytyy arjessa 
huonosti tai melko huonosti. Vaikka arjen hallinta käsittää paljon muutakin kuin hyvinvointiin ja 
terveyteen liittyviä asioita, nuorten yleinen hyvinvointi heijastuu monelle eri sektorille. Yksinäi-
syyttä kokee 35% nuorista ainakin joskus, 4% usein. Taloudellinen tilanne vaikuttaa ystävien 
tapaamiseen, harrastamisen aloittamiseen ja yksinäisyyden kokemiseen.  

Valtion nuorisoasiain neuvottelukuntaa mietityttää lisäksi, miten nuoret huomioidaan muutos-
ohjelman toteutuksessa. Kärkihankkeen otsikossa ei nuoria mainita, mutta sen sijaan nuoret 
esiintyvät hieman satunnaisesti pitkin esittelytekstiä. Toisaalta lapsen oikeuksien edistäminen, 
lapsivaikutusten arvioinnin edistäminen ja lapsiystävällinen kunta -toimintamallin kehittäminen 
nostetaan muutosohjelmassa vahvasti esille. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja ennal-
taehkäisevien palvelujen kehittäminen tulisi näkyä muutosohjelmassa nykyistä selkeämmin. 
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta kantaa huolta siitä, että nuorten syrjäytymisen ehkäi-
semisen toimenpiteistä ei käydä riittävän paljon keskusteluja äänekkäämpien aihealueiden 
viedessä suuremman huomion. 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman aikataulutus on huikea, joten Valtion nuorisoasi-
ain neuvottelukunta pelkääkin, että nuorten kuuleminen oikea-aikaisesti jää toteutumatta 
muutosohjelman eri vaiheissa. Nuoret pitää tunnistaa palveluiden käyttäjinä ja heidän äänen-
sä tulee päästä esiin myös uudistustöiden valmisteluvaiheessa. Järjestöjen kautta nuorten 
ääni pääsee kuuluviin, mutta myös ei-aktiivisten nuorten äänen kuuluminen pitää varmistaa. 
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Maahanmuuttopolitiikka	  
 
Suomen maahanmuuttostrategia (2013) määrittää pitkäjänteisiä linjauksia maahanmuuttopolitiikal-
le. Strategian keskeinen viesti on, että Suomeen muuttavat ja asettuvat ihmiset on otettava mu-
kaan rakentamaan maan tulevaisuutta. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan edistetään Suomen 
työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälisty-
mistä edistävää työperäistä maahanmuuttoa. Maahanmuuttajia tarvitaan Suomessakin väestön 
ikääntymisen johdosta. Hallitusohjelmaan on selkeästi kirjattu myös, ettei rasismia sallita.  

Maahanmuuttopolitiikan todellisuus on muuttunut hallitusohjelmakirjausten jälkeen. Vuoden 2015 
puolella alkanut suuri pakolaisten virta Eurooppaan on muuttanut myös Suomen tilannetta niin 
maahanmuutto- kuin turvapaikkapolitiikassakin. Suomeen saapui vuoden 2015 aikana 32 476 tur-
vapaikanhakijaa, joista yksin tulleita alaikäisiä oli 3024. Vertailu vuoteen 2014 osoittaa dramaatti-
sen muutoksen, jolloin turvapaikanhakijoita oli yhteensä 3651 (yksin tulleita alaikäisiä 196).  

 
Vertailu Pohjoismaihin: 

Ruotsiin tuli turvapaikanhakijoita 2015 yhteensä 162 877  
(yksin tulleita alaikäisiä 35 369) 
Norjaan tuli 31 145 turvapaikanhakijaa  
(yksin tulleita alaikäisiä 5297) 
Tanskaan (luvut tammi-marraskuu 2015) 18 492  
(yksin tulleita alaikäisiä 1700).  

 
Turvapaikanhakijoiden suuri kasvu johti vuoden 2015 puolella kymmenien uusien vastaanottokes-
kusten perustamiseen. Maahanmuuttovirasto ilmoitti 3.3.2016, että vastaanottokeskuksista vähen-
netään noin 3000 majapaikkaa, mikä osoittaa tilanteen rauhoittumista.  Sama rauhoittuminen on 
huomattu myös rajoilla, joissa turvapaikanhakijoiden määrä on näkynyt selvänä laskuna. Suomes-
sa kehitetyt järjestelykeskukset herättivät mielenkiintoa myös muualla Euroopassa. Suomi selvisi 
vuoden 2015 loppupuolen turvapaikanhakijoiden määrän vastaanottamisessa hyvin, ja tässä kol-
mas sektori oli suurena apuna.  

Turvapaikanhakijoista aiheutuvia kustannuksia on vaikea arvioida. Paljon on kiinni siitä, kuinka 
moni saa oleskeluluvan Suomesta. Vuonna 2015 turvapaikkaprosessin yhteydessä myönteisiä 
oleskelulupapäätöksiä tehtiin yhteensä 1879.  
 
Hallitusohjelmassa sovitut lainsäädäntöhankkeet perheenyhdistämisen kriteereiden tarkentamisek-
si ja EU:n ulkopuolelta tulevien vakaviin rikoksin syyllistyneiden maasta poistamisen nopeuttami-
seksi käynnistettiin syyskuun lopussa 2015. Asetus kansainvälistä suojelua saavien ulkomaalais-
ten perheenjäsenten oleskelulupahakemusten maksullisuudesta on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian.  
 
Järjestöistä ja kolmannesta sektorista on ollut suuri apu toiminnan järjestämisestä ja käytännön 
työstä vastaanottokeskuksissa. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta toivoo, että opetus- ja kult-
tuuriministeriö pystyy jatkossakin reagoimaan nopeasti myöntämällä järjestöille erityisavustusta 
nuorten turvapaikanhakijoiden keskuudessa järjestettävälle työlle.  

ü Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt ministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla laa-
jan ohjelman vihapuheen ja rasismin ehkäisemiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edis-
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tämiseksi. Toimintaohjelma sisältää kymmenen toimenpidettä, jotka kohdistuvat muun mu-
assa opetushenkilöstön koulutukseen, nuorisotyöhön, liikuntaan ja uskontojen vuoropuhe-
luun. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta toivoo, että kaikki nuorisoalan järjestöt ja toimi-
jat lähtevät aktiivisesti mukaan yhteiseen työhön. 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusseura tekivät yhteistyössä Nuorten turva-
paikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa –kirjoitussarjan, joka valmistui lokakuussa 2016. 
Lisäksi lokakuussa 2016 julkistettiin Nuorten elinolot -vuosikirja 2016, jossa tarkastellaan lasten ja 
nuorten kokemuksia ja asemaa liikkumisen värittämässä maailmassa, maahanmuuttonäkökulmaa 
unohtamatta.  
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Seuraava ja tärkeä askel on kotouttaminen. Onnistunut kotouttaminen on toimivaa ongelmien 
ennaltaehkäisyä. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta katsoo, että maahanmuuttajalapsilla 
tulee olla oikeus opiskella ja koulupaikka pitää löytyä mahdollisimman pian. Kuntien ja valtion 
tulee sopia nopeasti koulutuksesta aiheutuvat kustannusten jakaminen, jotta lapset ja nuoret 
eivät joudu sijaiskärsijöiksi.  

Järjestöt tulee ottaa tiiviisti mukaan kotouttamiseen, mutta kotouttamisen vastuuta ei voi siirtää 
valtiolta ja kunnilta järjestöille. Järjestöillä on joustavampi mahdollisuus järjestää toimintaa, johon 
maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret pääsevät matalalla kynnyksellä mukaan.   
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REFORMIT	  
 

Hallitusohjelmaan kirjatut reformit ovat strategisia uudistuksia, joilla vahvistetaan talouden kestä-
vyyttä. Reformit ovat: 

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 
2. Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen  
3. Tulevaisuuden kunta 
4. Maakuntauudistus 
5. Keskushallinnon uudistaminen 

Kaikki edellä mainitut uudistukset nivoutuvat toisiinsa. Sote- ja aluehallintouudistus ovat suurimpia 
uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Hallituksessa on hallitusohjelmien kirjauksen jälkeenkin käy-
ty paljon keskustelua uudistusten todellisesta sisällöstä. Kokonaiskuva on, mutta sen saavuttami-
sen työkalut ovat vielä pitkälti selvittämättä. Kyseessä ei ole pelkästään kustannusten karsimiseen 
tähtäävät palveluiden uudistukset, vaan muutoksilla on vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahoitukseen, ohjaukseen ja verotukseen. Osa palveluista on siirtymässä kunnilta maakunnille ja 
sote-alueille. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, sote-uudistus, pohjautuu hallituksen linjaukseen 29.5.2015, 
jossa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itse-
hallintoalueisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että sote-palveluiden järjestämisestä vastaisivat itsehallinto-
alueet (maakunnat), joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Maakunta-
alueiden määrästä hallituksessa on keskusteltu useampaan otteeseen, nykyinen lukumäärä on 15, 
asiantuntijat suosittelevat 5 aluetta. Uudistukseen kuuluva rahoitusmalli on vielä täysin auki, pää-
ajatus on siirtyä monikanavaisesta rahoituksesta yksikanavaiseen. Uudistuksen pitkän tähtäimen 
tavoite on hillitä kustannusten kasvua ja turvata hyvinvointivaltion terveyspalvelut kaikille. Toteutu-
essaan uudistus takaa asiakkaille valinnanvapautta ja nopean hoitoon pääsyn, samalla kun palve-
lut tuotetaan kustannustehokkaasti. 

Kuntien kustannusten karsiminen ja velvoitteiden vähentäminen tähtää yhden miljardin euron sääs-
töihin. Hallitus edistää kunnissa kokeilukulttuuria ja kannustaa kuntia uudenlaisiin toimintatapoihin 
lainsäädännön rajoissa. Pääajatus on kuitenkin nykyistä tuloksellisemmat ja joustavammat toimin-
takohtaiset sekä sektorirajat ylittävät palveluprosessit, joita toteutetaan usean eri kärkihankkeen 
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kautta. Norminpurkuhanke tukee tämän reformin toteutumista. Tällä hetkellä on kasassa 400 mil-
joonan euron säästöt pitkällä aikavälillä. Aluehallinnon uudistamisen arvioidaan nostavan koko-
naissummaan noin 500 miljoonaan euroon.  

 
ü Hallitus on käynnistänyt Tulevaisuuden kunta –hankkeen, jossa määritellään parlamentaa-

risen valmistelun pohjalta visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030. Hankkeessa määri-
tellään myös kuntien rooli, tehtävät ja asema suhteessa perustettaviin itsehallintoalueisiin. 
Painopisteenä on kunnan rooli hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistä-
jänä sekä kuntademokratian näkökulma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta pitää tärkeänä, että uudistustyön tavoitteet ja työkalut 
selkeytyvät ja isot kysymykset saadaan ratkaistua hallituksessa. Pidämme tärkeänä myös, että 
nuorten hyvinvointiin liittyvien uudistusten ja hankkeiden kohdalla niitä valmisteleviin työryhmiin 
kutsutaan mukaan nuorisotyön ja nuorten elinolot tuntevia asiantuntijoita. Nuorten asioiden 
huomioimista ja nuorten hyvinvoinnin edellytysten turvaamista ei saa unohtaa uudistustyössä. 

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on huolissaan pienten kuntien nuorisotyön palveluiden 
tuottamisesta tulevaisuudessa. Uuden nuorisolain pelätään antavan kunnille liian vapaat kädet 
toteuttaa nuorisotyötä haluamallaan tavalla. Kun valtionosuus ei ole korvamerkitty nuorisotyö-
hön, huoli konkretisoituu siihen, että kunnat voivat taloudellisesti haastavina aikoina käyttää 
valtionosuutta sellaisten palveluiden tuottamiseen, jotka ovat vahvemmin säädeltyjä.  

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on ilahtunut, että tulevaisuuden kuntaa rakennetaan yh-
dessä ja avoimesti eri sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi Suomen Nuorisovaltuustojen liiton 
kanssa järjestetään toukokuussa nuorten huipputapaaminen, jonka tuotoksista työryhmä saa 
työhönsä nuoremman sukupolven ajatuksia tulevaisuuden kunnasta. 



 

21 

Lähteet: 

Harinen, Päivi ja Halme, Juha 2012 Hyvä, paha koulu. Kouluhyvinvointia hakemassa 2012. Suomen Unicef, Nuorisotutkimusverkos-
to/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 56. Helsinki: Unigrafia. 

Hoikkala, Tommi ja Paju, Petri  2013. Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkai-
suja 139.  Tampere: Tammerprint Oy. 

Huttunen, Kristiina ja Pekkarinen, Tuomas 2016. Koulutuksen nivelvaiheet ja nuorten syrjäytyminen. Nuorisotutkimusseu-
ra/Nuorisotutkimusverkosto. Nuoruus hallitusohjelmassa –kirjoitussarja. Osoitteessa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nuoruus-
hallitusohjelmassa-kirjoitussarja. Viitattu 3.3.2016. 

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 6/2012. 

Nuorisoasuntoliitto 2016. http://www.nal.fi/asunnottomuus-vaheni-vuonna-2015-nuoret-ojasta-allikkoon/. Viitattu 3.3.2016. 

Olisinpa kotona. Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012-2015) tuotokset ja opit. Nuorisoasuntoliitto. ry.  

Nuorisotakuutyöryhmän loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteiksi 2015. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 19/2015. Osoittees-
sa: http://www.nuorisotakuu.fi/files/42493/TEMjul_19_2015_web_19032015.pdf. Viitattu 3.3.2016. 

Nuorten yhteiskuntatakuu 2015. Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 8/2012. Osoitteessa: 
http://www.nuorisotakuu.fi/files/34024/Nuorten_yhteiskuntatakuu_2013_-raportti.pdf. Viitattu 4.3.2016. 

Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma. Hallituksen julkaisusarja 10/2015. 

Tavoitteet, teot ja tulokset. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 väliarviointi. Valtion nuorisoasiain neuvottelukun-
nan julkaisuja 52. 

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi. Hallituksen julkaisusarja 13/2015.  

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto. ISSN: 17973694. 2016:3, Työllisyyskatsaus, syyskuu 
2016. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Osoitteessa: http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto 

Tilastokuvat: Sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto. 


