Parempaa työtä!
Valtion nuorisoneuvoston politiikkasuositukset
Nuorisobarometrin 2019 pohjalta
Koulutuksella valmiudet jaksamiseen työelämässä
Nuorisobarometrissa nousi esille työelämän kuormittavuus. Joka viides (20 %)
nuori tuntee usein ahdistuvansa työasioista myös vapaa-aikana, ja kolmannes
(36%) joutuu usein venyttämään työpäiväänsä saadakseen työt tehdyksi. 17 %:lla
on jonkinlaisia vaikeuksia jaksaa omassa työssään. 37 % on vähintään jonkin verran
huolissaan omasta jaksamisestaan työelämässä tulevaisuudessa. 70 % näkee
työelämän vaativan työntekijöiltä niin paljon, että he palavat ennenaikaisesti
loppuun.
Suositukset
! Otetaan osaksi oppilas- ja opiskelijahuoltoa ennaltaehkäisevä
mielenterveystarkastus, johon on oikeus jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla
! Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa on oltava vähintään yksi
opinto-ohjaaja jokaista 200 opiskelijaa kohti
! Koulutetaan kaikki nuorten kanssa työskentelevät henkilöt psykososiaalisen tuen
antamiseen
Tasa-arvoisempaa työelämää nuorille
Erityisesti nuorilla naisilla on työhön liittyviä huolia ja jaksamisvaikeuksia. Nuoret
naiset ovat monin tavoin nuoria miehiä huolestuneempia työhön ja työelämään
liittyvissä näkemyksissään, ja he kokevat myös nuoria miehiä useammin huolta
jaksamisestaan. Toisaalta tiedetään, että sekä koulutusvalinnat että työelämä ovat
erityisen eriytyneitä sukupuolen mukaan ja tämä aiheuttaa esimerkiksi palkkaeroja
naisten ja miesten välille.
Suositukset
! Puretaan työelämän sukupuolittuneita normeja! Tuetaan nuorten yksilöllisiä
uravalintatoiveita. Kehitetään tasa-arvotyötä oppilaitoksissa ja huolehditaan, että
opiskelijat ovat aktiivinen osa tasa-arvosuunnitelmien tekemistä ja toteuttamista
! Yksilöllistetään nuorisotakuun palvelulupausta vastaamaan nuorten erilaisista
lähtökohdista lähteviin tarpeisiin
! Lisätään palkka-avoimuutta lainsäädännöllä perusteettomien palkkaerojen ja
palkkasyrjinnän poistamiseksi

Työ ja toimeentulo - nyt ja tulevaisuudessa
Nuorisobarometrin haastatteluista saa yleisesti ottaen varsin myönteisen kokonaiskuvan nuorten suhteesta työhön. Työ on nuorille tärkeää, ja sen merkitys on kasvu
suunnassa: yhdeksän kymmenestä nuoresta haluaa työn olevan omien arvojensa
mukaista. Kolme neljästä nuoresta on mieluummin valmis ottamaan vastaan työtä
kuin elämään tukien varassa. 88 % sitä mieltä, että työn pitää vastata omia arvoja,
40 %:lle kelpaa mikä tahansa työ, josta maksetaan riittävästi.
Suositukset
! Nuorten työllistymisen ja kokonaisvaltaisen tuen palveluista ei säästetä vaan niihin
panostetaan ja huomioidaan lisääntyvä tarve – myös haastavina aikoina
! Poistetaan vain nuorille kohdennetut työttömyysturvan karenssit ja kaavamaiset
pakkohaut koulutukseen
Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja –politiikan
asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on:
1) käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja
arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin
palveluihin ja toimintoihin;
2) tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;
3) tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan;
4) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja politiikan ohjelmaan otettavista asioista;
5) seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.
Löydät meidät sosiaalisesta mediasta:
Instagram, Twitter: @tietoanuorista
Facebook: Valtion nuorisoneuvosto

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019 saatavilla ilmaiseksi verkosta:
www.tietoanuorista.fi/nuorisobarometri

