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Juha Sipilän hallitusohjelman (2015-2019) kärkihankkeet nuorisopolitii-

kan näkökulmasta  

Valtion nuorisoneuvoston katsaus kärkihankkeisiin nuorisonäkökul-

masta 12/2017 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen 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, sosi-

aali- ja terveyspalveluiden rakenteen ja palveluiden uudistus, karsitaan kuntien tehtäviä ja velvoit-

teita sekä uudistetaan alue- ja keskushallintoa.  



 

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. Tämänhetkisen tavoitteen mukaan sote- ja aluehallintouudis-

tukset astuvat voimaan 1.1.2020. Uudistuksen perusajatuksena on julkisen sosiaali- ja terveyden-

huollon uusi palvelurakenne, joka perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin. Tämä tarkoittaa 

sitä, että sote-palveluiden järjestämisestä vastaisivat itsehallintoalueet (maakunnat), joiden pää-

töksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille.  

Hallituksessa on hallitusohjelmien kirjauksen ja päivitysten jälkeenkin käyty paljon keskustelua 

uudistusten sisällöstä, jotka on nivottu tiukasti yhteen. Sote-uudistukseen kuuluva valinnanvapaus-

lakipaketti törmäsi kertaalleen perustuslakivaliokuntaan, jonka jälkeen sitä on uudistettu ja lähetetty 

uudelle lausuntokierrokselle. Politiikan uskottavuuden kannalta on tärkeää saada sote- ja aluehal-

lintouudistus valmiiksi.  

Uudistuksessa ei ole pelkästään kyse kustannusten karsimiseen tähtäävästä palveluiden uudistuk-

set, vaan muutoksilla on vaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen, ohjaukseen ja vero-

tukseen. Osa palveluista on siirtymässä kunnilta maakunnille ja sote-alueille. Sote-järjestelmän 

rahoituskestävyys on nykyisellään heikko. Palveluja paljon tarvitsevan 75 vuotta täyttäneen väes-

tön määrä on kasvamassa noin 60 % 13 vuodessa. Palvelujen turvaamiseksi järjestelmää pitää 

uudistaa. 

 

Uudistuksen pitkän tähtäimen tavoite on hillitä kustannusten kasvua ja turvata hyvinvointivaltion 

terveyspalvelut kaikille. Toteutuessaan uudistus takaa asiakkaille valinnanvapautta ja nopean hoi-

toon pääsyn, samalla kun palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. 

Maakuntauudistus muovaa tulevaisuudessa myös kuntien tehtäviä, kun iso sote-kokonaisuus siir-

tyy maakunnille. Nuorten näkökulmasta muutos tuo kunnan tehtävät yhä lähemmäs nuorten omaa 

arkea. Kunnilla on nyt erinomainen mahdollisuus siirtää painopistettään selkeästi lapsiin ja nuoriin 

ja kehittää lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen malleja.  



 

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 

kautta. Norminpurkuhanke tukee tämän reformin toteutumista. Hallituskauden alussa kasassa oli 

400 miljoonan euron säästöt pitkällä aikavälillä. Aluehallinnon uudistamisen arvioidaan nostavan 

kokonaissummaan noin 500 miljoonaan euroon.  

Reformien toteuttamisessa on tärkeää turvata nuorten palvelut ja osallisuus. Valtakunnallisessa 

nuorisotyön ja –politiikan ohjelmassa 2017 – 2019 huomioidaan esimerkiksi Ohjaamoiden palvelu-

kyvyn turvaaminen koko muutostilanteen ajan. Lisäksi maakuntalakiesityksen mukaan maakunta-

hallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi esi-

merkiksi maakunnan nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaelin. 

 

Valtion nuorisoneuvoston tavoitteena on tuoda päätöksentekoon näkökulmia, jotka edistävät 

päätösten nuorisovaikutusten arviointia ja lisäävät nuorten kuulemista. Huolena on, että hallitusoh-

jelman kärkihankkeiden toteuttamisessa ja yksityiskohtaisempia toimintasuunnitelmia tehtäessä 

nuorten hyvinvoinnin edistäminen unohtuu taloudellisten paineiden edessä. Valtion nuorisoneuvos-

to pitää kuitenkin erittäin tärkeänä, että päätöksissä joita suuret rakenneuudistukset vaativat, huo-

mioidaan lasten ja nuorten kasvu- ja elinolojen parantaminen ja kaikinpuolinen hyvinvoinnin edis-

täminen. Päätöksenteon ja suunnittelun eri vaiheissa on myös huomioitava lasten ja nuorten oikea-

aikainen kuuleminen eikä lapsi- ja nuorisovaikutuksen arviointia tule unohtaa. Pidämme tärkeänä 

myös, että nuorten hyvinvointiin liittyvien uudistusten ja hankkeiden kohdalla niitä valmisteleviin 

työryhmiin kutsutaan mukaan nuorisotyön, nuorisopolitiikan ja nuorten elinolot tuntevia asiantunti-

joita. Nuorten asioiden huomioimista ja nuorten hyvinvoinnin edellytysten turvaamista ei saa unoh-

taa uudistustyössä. 

Valtion nuorisoneuvosto seuraa hallitusohjelman kärkihankkeiden toteutumista nuorisopolitiikan 

näkökulmasta. Tämän katsauksen tärkeimpänä lähteinä on toiminut hallituksen puolivälin tarkistus 

ja kärkihankkeista saatu tuorein tieto kärkihankkeiden nettisivuilta ja vastaavilta virkamiehiltä. Kat-

sauksessa arvioidaan hallituksen toimenpiteiden ja päätösten vaikutuksia nuorten elämään. Esiin 

nostetaan huomioita, huolia ja puutteita, joita valtion nuorisoneuvosto katsoo hallituksen päätöksiin 

sisältyvän suhteessa nuorten elinolojen parantamiseen, mutta myös positiivisia kehityskulkuja.  

Hallitus tarkasteli hallituskauden puolivälissä tavoitteidensa ja toimintansa suhdetta huomioiden 

toimintaympäristön muutokset. Puoliväliriihessä hallitus totesi, että hallituskauden tavoitteiden saa-

vuttaminen edellyttää vielä lisätoimia ja näitä toimia tarkennettiin Juha Sipilän hallituskauden kol-

mannessa tarkistetussa toimintasuunnitelmassa. Puoliväliriihen uudet avaukset koskivat osaamis-

ta, kasvua ja työllisyyttä, välittämistä, uudistumista ja turvallisuutta. Näitä tarkennettuja toimenpitei-

tä on otettu mukaan tarkasteltaessa kärkihankkeiden nuorisonäkökulmaa.  

Valtion nuorisoneuvosto arvioi vielä laajemmin valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin 

ja nuorille suunnattuihin palveluihin. Arviointityö valmistuu keväällä 2019, jolloin sen tuloksia ja 

toimenpide-ehdotuksia tulee hyödyntää tulevan hallitusohjelman taustamateriaalina.   

 

 

 

 

 

 



 

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 
kannattavaa. Suomi on kilpailukykyinen maa, jossa yrit-
täminen, omistaminen ja investoiminen on nykyistä kannat-
tavampaa. 
 
KÄRKIHANKKEET joita Valtion nuorisoneuvosto seuraa: 

 Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttö-

myyttä alennetaan 

o Uudistetaan työttömyysturvaa ja puretaan työn vastaanottamisen kannustin-

loukkuja 

 Paikallisen sopimisen edistämishankkeet 

o Mahdollistetaan alle vuoden työsuhteissa määräaikaisen sopimuksen solmi-

minen ilman perusteita 

o Pidennetään koeaikaa 

 

Työllisyyteen liittyvistä hallituksen toimista varmasti yksi tunnetuimmista on kilpailukykysopimus, 

tuttavallisemmin kiky, joka koskettaa isoa osaa työväestöstä. Kilpailukykysopimuksella paranne-

taan Suomen kustannuskilpailukykyä siirtämällä kustannusten rasitusta työntekijöille sekä piden-

tämällä vuosityöaikaa 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Myös julkisen sektorin lomarahoja leika-

taan 30 % määräajaksi. Lomarahojen leikkaus kompensoituu veromuutoksille, mutta muutos on iso 

etenkin pienituloisilla naisvaltaisilla aloilla, joissa lomaraha on käytetty suoraan kulutukseen.  

Työ- ja opiskelijaelämästä syrjäytyneet nuoret ovat herättäneet huolta ja keskustelua hallituskau-

den aikana. Merkittävänä yhteiskunnallisena ilmiönä nuorten syrjäytymisen taustalla on myös mm. 

työmarkkinoiden muutos. Uudet sukupolvet eivät löydä enää paikkaansa työmarkkinoilla samalla 

tavoin kuin aiemmin. Heikosti koulutetun työvoiman kysyntä on romahtanut. Tehokkuus- ja koulu-

tusvaatimukset ovat kasvaneet ja nuori, joka ei pysty niihin syystä tai toisesta vastaamaan, on vaa-

rassa jäädä ulkopuolelle. Nuoret myös pelkäävät työttömäksi joutumista. Koska koulutus ja työ-

markkinat eivät takaa nuorille työpaikkaa, nuorten luottamus hyvinvointivaltion pelastavaan voi-

maan on hiipumassa. 

Nuorten luottamus omaan tulevaisuuteen on edelleen vahva, mutta usko Suomen tulevaisuuteen 

asuinmaana on romahtanut nuorten keskuudessa. Nuorisobarometri 2016 kertoo, että enää 55% 

15-29-vuotiaista nuorista luottaa Suomen tulevaisuuteen, kun luku vuonna 2014 oli vielä 65% ja 

vuonna 2008 74 %. 

Lokakuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 32 300, mikä on 8 700 vähemmän 

kuin edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten työttömyys laski näin ollen syyskuusta 1 000:lla. Alle 

20-vuotiaita työttömiä oli lokakuun 2017 lopussa 7 000.  

 



 

 

Nuorisobarometrin 2016 mukaan lähes puolet suomalaisnuorista on huolissaan siitä, onko heillä 

tulevaisuudessa töitä. Huolta selittää osittain työn murros, kun digitalisaatio ja automatisaatio 

muuttaa työelämää ja sen vaatimuksia. Nuorten työttömyyden ratkaisemisessa on yhä paljon teh-

tävää. Hallituksen puolivälitarkastelussa nimettiin myös Tekoälyn ja robotiikan toimenpideohjelma, 

joka määrittelee tarvittavia muutoksia mm. lainsäädäntöön ja koulutusjärjestelmään, mutta ottaa 

huomioon myös uudenlaiset työn tekemisen tavat ja yhteistyörakenteet. Valtion nuorisoneuvoston 

kysyi vuoden 2019 Nuorisobarometrille teemoja ja yhdeksi teemaehdotukseksi nousee selkeästi 

nuoret ja työ, työn tekemisen murros, työelämäodotukset ja nuorten ikäluokkien toimeentulo.  

Valtakunnallisessa nuorisotyön ja – politiikan ohjelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 12.10.2017. 

Ohjelma on usean ministeriön yhteinen toimenpideohjelma, jossa on viisi politiikkakokonaisuutta 

nuorisotyön ja –politiikan sektorilta. Ohjelmaan on kirjattu useita toimenpiteitä nuorten työttömyy-

teen puuttumista varten. Myös 19.9.2017 annetussa valtioneuvoston talousarviossa on nostettu 

erikseen esiin nuorten työttömyyteen puuttuminen. 

Hallitus on tehnyt muun muassa seuraavia toimenpiteitä Työllisyys ja kilpailukyky -kärkihankkeiden 

toimeenpanemiseksi. Valtion nuorisoneuvosto seuraa, miten toimenpiteet vaikuttavat nuorten työl-

listymiseen ja nuorisotyöttömyyden ratkaisemiseen sekä nuorten asunnottomuushaasteiden pur-

kautumiseen. 

Uudistetaan työttömyysturvaa ja puretaan työn vastaanottamisen kannustin-

loukkuja  

 

 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 

palveluihin. Työttömyysturvauudistus astui voimaa 1/2017. 

 

 Selvitys kannustinloukkujen purkamiseksi vaadittavista toimenpiteistä ja osallistavan sosi-

aaliturvan malli valmistui 3/2017. 



 

Mahdollistetaan alle vuoden työsuhteissa määräaikaisen sopimuksen solmi-

minen ilman perusteita  

 

 Työllisyyskynnystä madallettu määräaikaisten työsuhteiden perusteiden muuttamisella. 

Pidennetään koeaikaa  

 Koeaikaa on pidennetty kuuteen kuukauteen 1.1.2017 lukien.  

 

Kärkihankkeen aikajana: 

 
Mitä on tapahtunut: Työttömyysetuutta käytetään palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen sekä 

liikkuvuusavustuksen maksamiseen. Työttömät työnhakijat haastatellaan kolmen kuukauden vä-

lein. Työttömän työnhakijan omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun opiskelun enimmäisaikaa on 

pidennetty perusopetuksen oppimäärän suorittamiseksi. Työn vastaanottamisvelvollisuutta koske-

via työttömyysturvalain säädöksiä on tiukennettu. Itsensä työllistäjien työttömyysturvaa on paran-

nettu. Vuoden 2017 alusta lähtien palkkatukea ja starttirahaa on voitu rahoittaa työttömyysetuus-

määrärahoilla. Lisäksi nuorille valmistellaan erityistä osallistumistuloa. Osallistumistuloa maksettai-

siin eri tasoilla: perustasolla tuen taso määräytyisi perustoimeentulotuen mukaan ja aktiivitasolla 

nykyisen työmarkkinatuen tason mukaan. Osallistumistuloon liittyisi velvoittavaa toimintaa ja tuki-

palveluita eli nuorten osallistumispalveluita, jotka kannustavat nuoria opiskeluun ja työhön. 

Loppukauden päätoimet: Kannustinloukkujen purkaminen aloitetaan, johon kuuluu mm. varhais-

kasvatusmaksujen alentaminen. Hallituksen tavoitteena on ottaa käyttöön työttömyysturvan aktii-

vimalli vuoden 2018 alusta – työttömän aktiivisuutta tarkastellaan määrävälein ja ellei aktiivisuutta 

ole osoitettavissa seurauksena on työttömyysturvan heikennyksiä. Työttömyysturvan seuraamus-

järjestelmään valmistellaan muutoksia, jotka edelleen korostavat aktiivista työnhakua ja työvoiman 

alueellista liikkuvuutta. Nuorten yrittäjyyskasvatusta tuetaan ja sen edellytykset varmistetaan. Arvi-

oidaan palkkatuen rahoitusvaihtoehdot vuoden 2019 alusta, tavoitteena jatkaa rahoitusta työttö-

myysetuusmäärärahoista. TEM:n johdolla valmistellaan selvitys, miten työttömyysturvan toimeen-

panon käytäntöjä muuttamalla voidaan helpottaa lyhytkestoisen työn vastaanottoa. Osana työaika-

lainsäädännön kokonaisuudistusta laaditaan nollatyösopimusten pelisäännöt.  

 

Valtion nuorisoneuvosto toteaa, että nuorelle ensimmäinen työkokemus on tärkeä ja työkoke-

muksella on suuri merkitys tulevaisuuden työllistymisen kannalta. Työelämästä puhuminen tulee 

aloittaa varhain unohtamatta erilaisten töiden ja koulutuslinjojen esittelyä koululaisille. Suomessa 

on tuhansia lapsia ja nuoria, jotka eivät ole nähneet vanhempiensa käyvän töissä. Työelämään 



 

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 

tutustumiset kouluissa tulee järjestää niin, että ne ovat alojensa huippupaikkoihin tehtäviä työelä-

mään tutustumisia.  

Nuorisotyöttömyyttä on vaikea taklata, jos nuorille ei ole työllistymisen mahdollisuuksia. Työn vas-

taanottamisen tulee olla kaikille kannattavaa. Työelämä on murroksessa, ja siitä pitäisi puhua posi-

tiiviseen sävyyn – negatiivinen puhe kaikkien uudistusten ympärillä ei kasvata nuorten uskoa tule-

vaisuuteen. Koulutuksen rooli on korostunut työnsaannissa, joka tarkoittaa sitä, että peruskoulun 

päättötodistuksella olevien työpaikkojen määrä on romahtanut. Nuorisotyöttömyys on iso haaste, 

jonka ratkaiseminen tässä taloudellisessa tilanteessa on vaikeaa.  

Merkittävin nuorten työllistymiseen luotu tukimuoto on palkkatuki. Valitettavasti hallitus on panos-

tanut pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, joka on vähentänyt nuorten työttömyyden hoitoon 

luotua palkkatukimallin rahoitusta. Tärkeää on kohdistaa tukimuodot työttömyyden alkuvaiheisiin, 

jolloin nuorella itsellään on motivaatiota etsiä työpaikkoja. Mitä pidemmän aikaa työttömyys kestää, 

sitä synkemmältä oma tulevaisuus alkaa näyttää.  

Valtion nuorisoneuvosto esittää, että työelämään tutustumiset ja harjoittelujaksot ovat oman 

alojensa huippupaikoissa. Ensimmäisen työpaikan löytämiseen tarvitaan kunnat ja kolmas sektori 

vahvemmin mukaan. Esimerkiksi kesätyöpaikkoja nuorille on lisättävä. Nuorten työllistyminen tar-

vitsee eri sektoreiden yhteistyötä, tämä on huomioitava maakuntauudistusta tehtäessä, jolloin työl-

lisyyspalvelut ja nuorisotyö ovat eri hallinnonaloilla. 

 

OSAAMINEN JA KOULUTUS 296 milj. €           

 
vuonna 

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

KÄRKIHANKKEET joita Valtion nuorisoneuvosto seuraa: 

 Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit 

peruskouluihin 

o Uudistetaan peruskoulua 2020-luvulle 

o Laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelma valta-

kunnalliseksi 

 

 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi 

o Uudistetaan toisen asteen ammatillinen koulutus 

o Tehdään ammatillisen koulutuksen rahoitus ja ohjausjärjestelmästä yhtenäi-

nen kokonaisuus 

 



 

 Nopeutetaan siirtymistä työelämään 

o Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä 

o Mahdollistetaan opiskelijoille opiskeleminen ympärivuotisesti ja tunnustetaan 

paremmin aiemmin hankittu osaaminen 

 

 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.  

Koulu, on se sitten perusasteen, II-asteen tai korkea-asteen oppilaitos, on lapsen ja nuoren elinpii-

rin yksi keskeisimmistä elementeistä. Hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen painopiste on 

kokonaisuudessaan sellainen, jonka päätökset kohdistuvat suoraan lasten ja nuorten kouluarkeen 

ja sen myötä hyvinvointiin. Kouluviihtyvyyteen panostaminen on ensimmäinen askel matkalla maa-

han, jossa ”tekee mieli oppia koko ajan uutta”. Erityisen tärkeää on, että tarkempia sisältöjä suunni-

teltaessa, ennen päätösten tekoa, näiden kärkihankkeiden kohdalla huomioidaan ja kuullaan pal-

veluja käyttävien nuorten näkemyksiä. 

Viimeisimmät Pisa-tulokset toivat huolestuttavia tuloksia. Vaikka Suomi on kärkimaiden joukossa, 

katse kiinnittyy sukupuolien välisiin eroihin. Etenkin keskusteluun on noussut tuhansien suomalais-

nuorten lukutaito, joka on peruskoulun päättyessä niin heikko, että se rajoittaa nuorten elämää ja 

vaikeuttaa pääsyä jatko-opintoihin ja työelämään. Kaikkien 15-vuotiaiden lukutaidon taso ei ole 

heikentynyt samalla tavoin, erot lukutaidossa ovat yhä selvemmin jakamassa nuoret menestyjiin ja 

kelkasta putoajiin. Myös ero tyttöjen ja poikien välillä on kasvanut.  

Koulumenestykseen ja lukutaidon kehittymiseen vaikuttaa myös entistä enemmän kotitausta, kuten 

vanhempien koulutus, ammatti ja varallisuus. Lukutaidon taso on heikentynyt eniten huono-

osaisimpien perheiden lapsilla. Tutkimuksessa käy ilmi, että kuilu poikien ja tyttöjen osaamisen 

välillä on kasvanut entisestään. Luonnontieteiden osalta ero on Suomessa OECD-maiden suurin. 

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti lokakuussa 2017 kansallisen lukutaitofoorumin vas-

taamaan lukutaidon ja lukuinnon heikkenemiseen. Foorumin tehtävänä on laatia suuntaviivat las-

ten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle. Suuntaviivat valmistuvat vuoden 

2018 loppuun mennessä.  

Vuoden 2016 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten omia tulevaisuuden suunnitelmia tai tavoit-

teita 35 ikävuoteen mennessä. Tulosten mukaan sukupuolten välisiä eroja on esimerkiksi siinä, 

miten tärkeänä korkean koulutustason saavuttamista pidetään. Tytöt pitävät korkean koulutustason 

saavuttamista poikia tärkeämpänä ja tytöt kouluttautuvatkin tällä hetkellä poikia pidemmälle. Risti-

riita tulee kuitenkin vastaan kun tuloksista nähdään, että pojat toivovat tyttöjä enemmän korkeaa 

elintasoa, johtavaa asemaa, aineellisen elintason paranemista ja vakituista työtä.  

Kuten hallitus puolivälitarkastelussaan totesi, asetettuja tavoitteita ei saavuteta ilman lisätoimia. 

Hallituksen puolivälitarkastelussa julkaistiinkin erillinen 19 kohdan toimenpideohjelma nuorten syr-

jäytymisen vähentämiseksi. Toimenpiteillä on tarkoitus varmistaa oikea-aikainen ja tarpeen mukai-



 

nen tuki lapsen, nuoren ja perheen erilaisiin tarpeisiin. Toimeenpanon tukemiseksi hallitus selvittää 

lasten, nuorten ja perheiden palveluiden monialaiseen yhteistyöhön liittyvän tiedonhallinnan nykyti-

lan ja kehittämistarpeet, verkostojohtamiseen liittyvät ongelmat sekä sivistys- ja opetustoimen ja 

koulutuksen järjestäjien ja sotepalveluiden yhdyspinnat.  

Hallitus on tehnyt muun muassa seuraavia toimenpiteitä kärkihankkeiden toimeenpanemiseksi. 

Valtion nuorisoneuvosto seuraa, miten toimenpiteet vaikuttavat nuorten koulussa viihtymisen kehi-

tykseen, 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.  

 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. 

 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. 

 

Kärkihankkeen aikajana: 

 
Mitä on tapahtunut: Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön kaikissa kunnis-

sa elokuusta 2016 lähtien. Syyskuussa 2016 käynnistettiin uusi peruskoulu-ohjelma. Liikkuva koulu 



 

kattaa 80 % kouluista ja kunnista, ja sen kokeilut ovat käynnissä toisen asteen oppilaitoksissa. 

Kokeiluja tuetaan avustuksin. 

 

Loppukauden päätoimet: Tulevaisuuden peruskoulu-hankkeen keinot julkaistaan joulukuussa 

2017. Opettajankoulutusta kehitetään. Kielten opiskelun varhaistamisesta ja kielivalikoiman laajen-

tamisesta tehdään kokeilut. 

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, jotka selkiyttävät ja sujuvoittavat sekä koulutukseen pääsyä, opiskeluissa suoriutumista että 

määräajassa valmistumista. Tähtäimessä onkin saada nuoret siirtymään nopeasti työmarkkinoille.  

 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. 

 

 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. 

 

 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 

 

Kärkihankkeen aikajana: 

 



 

 

Mitä on tapahtunut: Ammatillisen koulutuksen reformi hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 

2017. 

 

Loppukauden päätoimet: Uudistetut opiskelijaksi ottamisen perusteet käyttöön 1/2018. Ammatil-

lisen koulutuksen tutkintouudistus kaikilta osin voimaan 1/2019. Ammatillisen tutkinnon suorittamis-

ta ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset. 

 

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriössä on aloitettu lukiouudistus, jonka tavoitteena on lisätä lukio-

koulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opiskelukelpoisuuden ja –

valmiudet antavana koulutusmuotona sekä vahvistaa koulutuksen laatua, oppimistuloksia sekä 

sujuvoittaa siirtymistä korkea-asteen opintoihin. Lukiouudistus toteutetaan opetus- ja kulttuuriminis-

teriön ja Opetushallituksen yhteistyönä.  

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. 

 Käynnistetään yhdessä korkeakoulujen kanssa prosessi, jossa korkeakoulut uudistavat va-

lintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakou-

luopintojen aloitusta. 

 

 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. 

 

 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. 

Kärkihankkeen aikajana: 

 



 

Mitä on tapahtunut: OKM:n työryhmät ovat laatineet toimenpideohjelmat sekä ammatillisen toisen 

asteen tutkintojen että ylioppilastutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valinta-

menettelyissä. OKM on sopinut ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa työelämään siirtymis-

tä nopeuttavista ja korkeakoulutuksen laadun nostamista koskevista tavoitteista strategiarahoituk-

sesta sopimuskautta 2017–2020 koskevissa sopimuksissa.  

 

Loppukauden päätoimet: Korkeakoulukohtaisen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäy-

täntöjen arviointi on tarkoitus tehdä vielä vuonna 2017. Seuraavan kerran kärkihankkeen tavoitteita 

arvioidaan vuoden 2018 lopulla korkeakoulujen sopimuskauden väliarvioinnissa. 

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan 

 

Kärkihanke 6. ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan” on herättänyt paljon huolipuhetta nuoriso-

työn kentällä. Suurin ja tärkein kysymys lienee, miten nuorisotakuun henki toteutuu, miten etsivää 

nuorisotyötä vahvistetaan, miten lakisääteisten nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen roolia nuor-

ten palvelukokonaisuuksien koordinoinnissa vahvistetaan jos käytettävissä olevat määrärahat ovat 

radikaalisti pienemmät edellisiin vuosiin verrattuna.  

Kehitetään nuorisotakuusta yhden luukun malli ja vahvistetaan etsivää nuori-

sotyötä 

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. 

 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. Vuonna 2018 Ohjaa-

moita on 65 yli 100 paikkakunnalla. Hallituksen puolivälitarkastelussa Ohjaamoiden rahoi-

tus vakiinnutettiin 5 milj. € / vuosi vuoteen 2021 saakka (aluehallintouudistusten yli).  

 

 Osana nuorisotakuuta sosiaali- ja terveysministeriö jakoi rahaa alkuvuodesta 2017 hank-

keisiin, joilla 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. 

Nuorisotakuusta yhteisötakuuseen – kärkihankkeen kantava ajatus on, että eri palveluita tarjoavien 

tahojen yhteistyötä parannetaan ja toimivat käytäntömallit otetaan valtakunnallisesti käyttöön. 

Nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä tuetaan osana kärkihanketta. Ohjaamo-toiminta 

on parhaiten jalkautunut hyvä käytäntö, joka saa nyt vihdoin vakiinnutettua rahoituksensa. Nuoret 

ovat itse toivoneet, että palveluja ei tarvitsisi hakea monelta eri palvelutiskiltä vaan, että olisi ole-

massa ns. ”yhden luukun periaate” ja tähän Ohjaamot tuovat vastauksen.  

Eniten kärkihankkeen toteutumisessa huolestuttaa tietysti lähes olemattomaksi kutistunut rahoitus. 

Edellisen hallituksen 180 miljoonan euron satsaus nuorisotakuun toimenpanoon vuosien 2013-

2015 ajan on kutistunut nykyisen hallituksen toimesta huomattavasti.  

Nuorisotakuun rahoitus: 
2016: 2,0 milj. euroa 
2017: 1,5 milj. euroa 



 

2018: 1,5 milj. euroa 
 

 

Kärkihankkeen aikajana: 

 

 

Mitä on saatu aikaan: Ohjaamoja on kaikkiaan yli 40 ja niissä työskentelee vähintään yhtenä päi-

vänä viikossa yli 400 eri alojen ammattilaista. Ajanjaksona 16-/2017 Ohjaamot ovat tarjonneet yksi-

löohjausta 50 000 kertaa. Luottohenkilötoimintamallia on hahmoteltu sosiaalihuoltolain ja nuoriso-

lain pohjalta. Nuorten yrittäjyyspajatoiminta on laajentunut valtakunnalliseksi ja ne ovat osa TE-

palveluja. Palkkatukijärjestelmää on uudistettu, palkkatukea käytetään nykyistä selvemmin amma-

tillisen osaamisen kehittämiseen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistämiseen.  

Loppukauden päätoimet: Kärkihankkeiden kokonaistarkastelussa varmistetaan eri kärkihankkei-

den yhteisvaikutus lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnille sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi 

maakuntauudistuksen myötä. Hallitus toteuttaa 19 toimenpidettä lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten 

vähentämiseksi.  

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. 

 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. 

Mitä on saatu aikaan: Koulutustakuu toimii osana nuorisotakuuta. Opetushallitus on myöntänyt 

Joustavan perusopetuksen toiminnan kehittämiseen yhteensä 400 000 euroa 14 verkostohank-

keelle, joissa on mukana 79 kuntaa.  

Loppukauden päätoimet: Koulutustakuuta kehitetään edelleen uuden rahoitusmallin, vahvempien 

työelämäyhteyksien, yksilöllisten opintopolkujen ja jatkuvan haun myötä.  

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. Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma 

sisältää ministeriöiden yhteisiä toimenpiteitä nuorten mielenterveysongelmien vähentämiseksi. 

Tärkeää on koordinoida kärkihankkeiden ja ohjelmien keskinäistä kokonaisuutta lasten, nuorten ja 

perheiden hyvinvoinnin sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi.  

Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-

korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan 

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan – kärkihankkeeseen liittyvissä toimissa kerrotaan palkka-

tuen 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.  

 Palkkatuki on uudistettu ja sen helppokäyttöisyyttä lisätty työnantajien kannalta. Palkkatuel-

la alennetaan vastavalmistuneiden ja ammatillisen koulutuksen käyneiden työllistymiskyn-

nystä.  

 

 Sanssi-korttin käyttöä lisätään ja se kytketään tiiviimmin yrityspalveluihin. 

 

 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. 

 

 Yrittäjiksi aikoville hankitaan nuorten yrittäjyyspajoja. Nuorten yrittäjyyspajan toimintamalli 

otetaan käyttöön koko maassa. 

  

 Ohjauspalvelujen digitalisoimisen edistämiseksi kehitetään digitaalisia ohjauspalveluja kai-

kille nuorille (ohjauksen nettipalvelut, -puhelinpalvelut ja videoneuvonta) ja varmistetaan 

niiden integroituminen osaksi sähköisiä hakupalveluita (opintopolku.fi).  

 

Mitä on saatu aikaan: Palkkatukijärjestelmä on uudistettu. Palkkatukea käytetään ammatillisen 

osaamisen kehittämiseen ja avoimille työmarkkinoille työllistymisen edistämiseen. Palkkatukea 

kohdistetaan pitkäaikaistyöttömille ja niille, joilla on TE-toimiston arvion mukaan pitkäaikaistyöttö-

myyden riski. Nuorten yrittäjyyspajatoiminta on laajentunut valtakunnalliseksi ja on osa TE-

palveluita. 

Loppukauden päätoimet: DigiOhjaamo kesällä 2018 – etänä kaikki samat palvelut kuin Ohjaa-

mossa käymällä.  

Opintotukiuudistus 

 

Opintotukeen kohdistuvat leikkaukset ovat osa hallituksen säästöohjelmaa. Opintotukea uudistet-

tiin 1.8.2017 alkaen usealla tavalla. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistettiin 

toisen asteen opintorahojen tasolle ja opintolainan määriä korotettiin kaikilla opiskelijoilla. Suomes-

sa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. Myös opintorahan ja opintolainan 

valtiontakauksen myöntämisperusteisiin tuli useita muutoksia. 



 

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-

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 % kor-

ko on kohtuuton. Tähän yhtenä ratkaisuna on esitetty valmistelussa olevaa kansallista tulorekiste-

riä, josta Kela saisi vuoden 2019 jälkeen ajantasaiset tiedot verottajalta.  

… 

Valtion nuorisoneuvosto esittää, että Sanssi-kortti tulee nostaa takaisin nuorten työllistämistoi-

mien kärkipäähän ja palauttaa sen rahoitus vähintään vuoden 2014 tasolle.  

Valtion nuorisoneuvosto pitää ehdottomana, että koulutukseen ei kohdisteta enää leikkauksia. 

Talousvaikeudet heijastuvat niin perheisiin, kouluun kuin yhteiskuntaankin. Kouluihin pitää taata 

riittävät erityisopetuksen resurssit, jotta erityisluokan oppilaita ei sijoitettaisi tavallisiin luokkiin eikä 

erityisluokkia lopetettaisi säästösyistä. Perusopetuksessa toimivat opettajat eivät tiedä, miten toi-

mia psyykkisesti sairaiden oppilaiden kanssa. JOPO-oppilaat ovat sijoittuneet hyvin jatko-

opintoihin, toimintamalli tulee turvata.  

Valtion nuorisoneuvosto kannustaa toiminnallisuuden lisäämistä koulupäiviin.  

Valtion nuorisoneuvosto pitää positiivisena sitä, että nuorille turvataan koulutustakuu eli toisen 

asteen koulutuspaikka jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle. Ammatillisen koulutuksen 

reformin tuo uusia työkaluja, joilla vähennetään ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä. Positiivi-

sena voidaan katsoa myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden koulutuspolku-

jen vahvistamista. Valtion nuorisoneuvosto on kuitenkin edelleen huolissaan niistä nuorista, 

jotka tarvitsevat opintopolkunsa läpikäymiseen erityistä tukea. Onko mahdollista, että ammatillisen 

koulutuksen reformi, joka on löyhempi ja vapaampi koulutusjärjestelmä, helpottaa menestyvien 

nuorten mahdollisuuksia ja samalla mahdollistaa entistä useamman nuoren väliinputoamisen? On-

ko ohjausresurssia jatko-opinnoissa lisätty niin paljon, että sen avulla erityistä tukea tarvitsevat 

nuoret saavat kaipaamansa tuen? Opiskelijoiden jaksamisesta, opintomenestyksestä ja nuorten 

tulevaisuuden uskosta on pidettävä huolta kaikkien uudistusten jälkeenkin. 

Hallituksen valitsema linja vähentää resursseja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävistä 

hankkeista huolestuttaa Valtion nuorisoneuvostoa. Nuorisotakuu yhteisötakuun suuntaan ei 

näillä resursseilla takaa nuorten työllistymistä ja/tai koulutuspolkujen löytymistä, varsinkaan kun 



 

Kansalliset nuorten hyvinvoin-

ti-indikaattorit: 

Terveydentilan kokeminen 

Hoitoon pääsyaika mielenterve-

ysongelmissa 

Mielenterveysongelmien lääke-

hoito 

Päihteiden käytön indikaattorit 

hallitus on sitoutunut myös toisen asteen koulutuksen kohdalla 190 miljoonan euron säästöön vuo-

desta 2017 alkaen. Tärkein uudistus onkin Ohjaamoiden rahoituksen vakiintuminen.   

Valtion nuorisoneuvosto pitää Ohjaamo-toimintaa merkittävänä edistysaskeleena kohti sektori-

rajat ylittävää yhteistyötä ja nuorten palvelujen yhteensovittamista. Ohjaamoiden rahoituksen tur-

vaaminen tulevassa maakuntauudistuksessa on erittäin tärkeä uudistus. 

Erityisen positiivisena asiana Valtion nuorisoneuvosto pitää sitä, että kärkihankkeen toimenpi-

teisiin on kirjattu useita opiskelun ja työelämän yhdistäviä toimenpiteitä: työelämälähtöisyyden li-

sääminen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen monipuolistaminen sekä työpajatoiminnan mahdol-

lisuuksien hyödyntäminen. Valtion nuorisoneuvosto suhtautuu myönteisesti myös hallitusohjel-

maan kirjattuihin toimenpiteisiin, joilla pyritään edistämään nuorten korkeakouluopiskelua. Mittavilla 

uudistustoimenpiteillä järkeistetään opiskelutasolta toiselle siirtymistä ja kehitetään aiemmin hanki-

tun osaamisen tunnustamista sekä parannetaan verkko-opetustarjontaa. 

Valtion nuorisoneuvosto pitää myönteisenä asiana myös sitä, että nuorten yrittäjiksi ryhtymistä 

tuetaan erilaisilla toimenpiteillä ja että yrittäjyyden tukeminen on nostettu hallitusohjelmassa vah-

vaan rooliin.  

HYVINVOINTI JA TERVEYS 130 milj. €  

 
vuonna 

2025 
Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä 
erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee 
voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennal-
taehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi 
hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä 
yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia. 

KÄRKIHANKKEET joita Valtion nuorisoneuvosto seuraa: 

 Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 

o Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 

 

Hallitusohjelmaan on kirjoitettu ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden kehittäminen. 

Oikea-aikaisella avulla ja tuella säästetään kustannuksissa huomattavasti. Hallitusohjelmaan on 

kirjattu kärkihankkeita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, joilla on vaikutuksia myös nuorten 

hyvinvointiin. Suuria muutoksia tuo tullessaan myös sote-uudistus, joka määrittelee tulevaisuudes-

sa palveluita.  

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeilla on hyvänä tavoitteena oikea-aikaiset, matalankyn-

nyksen helposti saavutettavat palvelut, joissa yhdistyy poikkihallinnollisuus ja yhteistyö. Valtion 

nuorisoneuvosto pitää nuorten kannalta tärkeinä palveluina mm. laadukkaita ennaltaehkäiseviä 

palveluja sekä mielenterveyspalveluita. Nämä muutokset kun saavutetaan palveluissa, hyödyttävät 



 

ne kaikkia ikäryhmiä ja tasaavat eriarvoisuutta ja lisäävät hyvinvointia Suomessa. Tärkeää 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 nuorisoneuvosto seuraa, miten toimenpiteet vaikuttavat nuorten palvelujen kehittymiseen, 

nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja nuorten hyvinvointitarpeisiin vastaamiseen. 

 Otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi ja tuotetaan välineitä lapsilähtöiseen budjetoin-

tiin sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä palveluiden seurantaan. 

 

 Matalan kynnyksen palvelut verkostoidaan perhekeskustoimintamallin avulla. 

 

 Kaikkein vaativinta erityisosaamista edellyttävät palvelut kootaan ja verkostoidaan alueelli-

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

toimintaa.  

 

 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.  

 

Kärkihankkeen aikajana: 

 

Mitä on saatu aikaan: Lapsi- ja perhepalveluiden poikkihallinnolliset kehittämishankkeet ovat 

käynnistyneet kaikissa maakunnissa. Jokaiseen maakuntaan on nimitetty muutosagentti, jonka 

tehtävänä on edistää ja koordinoida hankkeen toteutumista tulevassa maakunnassa. Selvitys las-



 

ten ja nuorten kuulemisesta palveluista on valmistunut. Perhekeskustoimintamallin valmistelu on 

aloitettu.  

Loppukauden päätoimet: Lapsi- ja perhevaikutusten arviointimalli sekä lapsilähtöisen budjetoin-

timallin otetaan käyttöön. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on koottu yhtenäiseksi kokonai-

suudeksi 2018 lopussa.  

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. Puolivälitarkastelussa 

hallitus linjasi uusissa avauksissaan, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja 

eriarvoisuuden torjuminen otetaan huomioon uuden hallinnon valmistelussa. Lisäksi lapsi- ja per-

hepalvelu-kärkihankkeen ja Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen NEET-

toimenpiteiden yhteisvaikutusta yritetään vahvistaa. 

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 nuorisoneuvosto on huolissaan kärkihankkeiden keskinäisestä yhteistyöstä. Lapsi- ja 

perhepalveluiden muutosohjelma oli ollut pitkään käynnissä, kunnes opetus- ja kulttuuriministeriö 

saatiin vahvasti linkitettyä mukaan kärkihankkeen toteuttamiseen. Valtion nuorisoneuvosto perään-

kuuluttaa ministeriöiden tiiviimpää yhteistyötä uudistusten eteenpäinviemisessä lapset ja nuoret 

keskiössä.  

Valtion nuorisoneuvosto esittää huolensa eriarvoisuuden lisääntymiseen myös terveyden ja 

hyvinvoinnin osalta. Arjen hallinta – Nuorisobarometri 2015 osoittaa, että nuorten pärjääminen ar-

jessa 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 asi-

oita, nuorten yleinen hyvinvointi heijastuu monelle eri sektorille. Yksinäisyyttä kokee 35% nuorista 

ainakin joskus, 4% usein. Taloudellinen tilanne vaikuttaa ystävien tapaamiseen, harrastamisen 

aloittamiseen ja yksinäisyyden kokemiseen. Myös viime aikoina paljon puhuttanut harrastaminen 

on selkeästi jakautunut.  

Lapsilähtöisen budjetoinnin rinnalle on tärkeää ottaa käyttöön väestölähtöinen budjetointi. Tällä 

hetkellä ei ole keinoja laskea nuoriin käytettävän rahan osuutta, mikä heijastuu moneen uudistuk-

seen, kuten Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan.  

Valtion nuorisoneuvosto muistuttaa, että nuoret pitää tunnistaa palveluiden käyttäjinä ja heidän 

äänensä tulee päästä uudistustöiden kaikissa vaiheissa. Palvelumuotoilu tulee tehdä nuorten 

kanssa. Järjestöjen kautta nuorten ääni pääsee kuuluviin, mutta myös ei-aktiivisten nuorten äänen 

kuuluminen pitää varmistaa. 



 

YHTEENVETO – KÄRKIHANKKEET NUORISONÄKÖKULMASTA  
 

Hallitusohjelma sisältää monta nuoria koskevaa kärkihanketta, joita valmistellaan eri ministeriöissä. 

Hallituskauden alussa valtion nuorisoneuvosto oli selkeästi huolissaan nuorten asemasta uudistus-

ten rinnalla. Tämä viesti on vihdoin tavoittanut myös hallituksen, joka puolivälitarkistelussaan lisäsi 

19 toimenpidettä kärkihankkeiden alle, joiden tarkoituksena on vähentää nuorten syrjäytymistä. 

Nämä toimet ovat konkreettisia lisäyksiä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen kehityksen vähentämi-

seksi.   

Selkeästi on huomattavissa, että kokonaiskuva nuoria koskevista uudistuksista kuitenkin puuttuu, 

uudistukset linkittyvät toisiinsa vahvasti, mutta yhteistyö on kevyttä. Valtion nuorisoneuvosto pe-

räänkuuluttaakin kokonaisuuden koordinoimista uudistusten osalta. Valtakunnallinen nuorisotyön ja 

–politiikan ohjelma on yksi keino koordinoida tulevalla hallituskaudella nuoria koskevien uudistus-

ten koordinointia siten, että ohjelma sisältäisi enemmän innovatiivisia uudistusehdotuksia nuoriso-

työhön ja –politiikkaan.  

On selvää, että uudistusten vaikutukset nuorten arkeen näkyvät osaltaan viiveellä, mutta on tärke-

ää, että vaikutuksia arvioidaan tulevaisuudessa. Kärkihankkeiden itsearviointi on myös toivottavaa. 

Valtion nuorisoneuvosto haluaa nostaa nuorisopolitiikan laajaan keskusteluun ja ehdottaa nuo-

risopoliittisen selonteon valmistelua eduskunnalle. Nuorisoa koskevaa päätöksentekoa kuuluu laa-

jasti eri toimijoille valtionhallinnon piirissä, periaatteellinen keskustelu nuorisotyöstä ja –politiikasta 

on paikallaan.    
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