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Kirje osaamisen ja koulutuksen ministeriryhmälle: Nuoret tarvitsevat opintopolut, jotka
seuraavat oppijaa

Valtion nuorisoneuvosto on seurannut Sipilän hallituksen kärkihankkeita nuorisopolitiikan silmin.
Tuomme tällä kirjeellä ministeriryhmän tietoon huomioita, jotka vaativat vielä toimenpiteitä nuorten
opintopolkujen kehittämiseksi.

Valtion nuorisoneuvosto julkaisi maaliskuussa yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa

Nuorisobarometrin, jonka teemana on osaaminen ja koulutus. Barometrissa nousee esiin nuorten

koulutususko, mutta herää myös huoli koulutuksen tasa-arvon heikkenemisestä ja osaamisen

jakautumisesta.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen.

Nuorten usko koulutuksen merkitykseen on tärkeää paitsi korkean osaamistason, myös nuorten oman

elämän merkityksen kannalta. Nuoret kokevat saavansa tietoa koulutusmahdollisuuksista ja suurin osa

kertookin opiskelevansa itselleen mieluisaa alaa. Valtion nuorisoneuvosto pitää positiivisena sitä, että
nuorille suunnattu koulutustakuu toteutuu lähes sataprosenttisesti. Tarvitsemme kuitenkin

maksuttoman toisen asteen, jotta raha ei ratkaise opiskelupolkua.

Taloudelliset esteet kaventavat nuoren mahdollisuuksia päättää opiskelualasta tai -paikasta ja
vaikeuttaneet erityisesti ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevien nuorten kouluttautumista: heistä
lähes puolet on joutunut karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä rahanpuutteen takia. Rahan puute

vaikuttaa nuorten tekemiin opiskelupaikkapäätöksiin ja saavat heidät viivyttämään valmistumistaan.
Nuorisobarometrin mukaan suurin syy koulutuksen keskeyttämiselle on väärä alanvalinta. Iso osa

nuorista jatkaa keskeyttämisen jälkeen opintoja, mutta yhä useampi nuori kaipaa tukea ja ohjausta
opintopolkunsa varrelle.

Se, että Suomi on tulevaisuudessakin koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa

edellyttää, että koululaisten ja opiskelijoiden opintokyyystä pidetään huolta. Oikea-aikainen ja
oikeanlainen apu tukee nuoren menestymistä opintopolulla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla

oppilaan saatavilla helposti ja nopeasti. Yli 10 prosenttia kaikissa oppilaitoksissa opiskelevista nuorista
kokee kuuluvansa vain melko tai erittäin löyhästi yhteisöönsä. Oppilaitosten merkitys paitsi opiskelun,
myös sosiaalisen toiminnan ja vertaisvuorovaikutuksen areenana on merkittävä.

Valtion nuorisoneuvosto katsoo, että erityistä tukea tarvitseville nuorille on taattava riittävä tuki. Näitä
ovat mm. kouluihin taattava riittävät erityisopetuksen resurssit. JOPO-oppilaat ovat sijoittuneet hyvin

jatko-opintoihin, ja tämä toimintamalli tulee turvata. Opiskelijoiden ja opettajien jaksamisesta,
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opintomenestyksestä ja nuorten tulevaisuususkosta on pidettävä huolta kaikkien uudistusten

jälkeenkin. Valtion nuorisoneuvosto esittää, että jälkiohjausvelvoite tulisi laajentaa kaikille
opintoasteille. Jälkiohjausvelvoite oikeuttaisi opintonsa päättäneen tai keskeyttäneen oppilaan
saamaan opinto-ohjausta oppilaitoksestaan vielä vuoden ajan valmistumisesta tai keskeyttämisestä.

Nuorisobarometrin mukaan nuorista jopa 13 prosenttia kertoo, etteivät ole oppineet koulutuksessa

lainkaan taloustietoja tai -taitoja. Tämä on huolestuttava tulos, kun sitä peilataan keskusteluun nuorten

velkaantumisesta ja ulosotoista. Toinen merkillepantava tulos on, että 11 prosenttia nuorista vastaa,

etteivät ole oppineet yhteiskuntaan tai lähiympäristöön vaikuttamisen taitoja peruskoulun tai toisen
asteen opintojen aikana. Osallisuuden edistäminen on otettava keskeisesti esiin myös

koulutuspolitiikassa.

Valtion nuorisoneuvosto suhtautuu myönteisesti hallitusohjelmaan kirjattuihin toimenpiteisiin, joilla
pyritään edistämään nuorten korkeakouluopiskelua. Mittavilla uudistustoimenpiteillä järkeistetään
opiskelutasolta toiselle siirtymistä ja kehitetään aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista sekä
parannetaan verkko-opetustarjontaa. Valtion nuorisoneuvosto esittää, että luodaan kokonaisvaltainen

tulevaisuuden osaamisen strategia, jossa osaaminen nähdään ilmiöpohjaisesti, tunnistetaan koulun

ulkopuolinen oppiminen ja luodaan yhtenäiset toimintatavat siitä, miten koulun ulkopuolista osaamista
tunnistetaan.

Sipilän hallituksen tavoitteen Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta toteutuminen

edellyttää panostuksia myös laadukkaan ja kattavan koulun ulkopuolisen oppimistarjonnan
kehittämiseen. Koulun ulkopuolella opitaan paljon metataitoja ja saadaan sosiaalista pääomaa, joka on
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan tärkein tekijä työn murroksessa selviämisessä.

Valtion nuorisoneuvosto haluaa varmistaa, että Suomeen saadaan opintopolut, joilla kaikki voivat luoda

itselleen merkityksellisen elämän.

Helsingissä 1.6.2018
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Ĥilkka Kemppi "Herttaliisa Tuure
Puheenjohtaja Pääsihteeri

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin, jonka lakisääteisinä tehtävinä
ovat;

• käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteelfisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon
toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuoriHe suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin

• tehdä aloitteita ja esityksiä nuonsopoUtiikan kehittämiseksi

• tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan

• antaa opetus- ja kulttuuriministeriöHe lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista
asioista

• seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä
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