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Tilannekatsausta
Hallitusohjelmasta nuorisotyöhön ja –politiikkaan liittyviä teemoja
•
•

•
•

•

•

Asuminen: nuorten asunnottomuus ja asumisneuvonta
Palvelut: kehitetään medialukutaitoa, digitaaliset palvelut, palvelujen saatavuus, saavutettavuus,
oikea-aikaisuus, maakuntien ja kuntien välisen yhteistyön kehittäminen, matalankynnyksen
tukipalvelut, kasvokkaiset palvelut, varmistetaan nuorten palveluiden vaikuttavuus, mittarit, arviointi ja
tutkimus
Vaikuttaminen: tuetaan nuorten valmiuksia vaikuttaa lähiympäristössään ja laajemmin yhteiskunnassa
Työllisyys: lisätään nuorten työmarkkinoille osallistumista, pidennetään työuria; vahvistetaan kuntien
roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä, tehostetaan työttömyyden alun palveluja, huomioidaan
yksilölliset tarpeet, nuorten työllisyyden tukeminen, edistetään nuorisotakuuta, vahvistetaan Ohjaamopalveluita ja nuorten työpajatoimintaa
Hyvin/mielen hyvinvointi: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, päihteidenkäytön ehkäisevä työ,
pelihaittojen ehkäisy, päihde- ja mielenterveysstrategiat, lapsistrategia, kiusaamiseen puuttuminen ja
yksinäisyyden vähentäminen, riittävä tuki matkalla aikuisuuteen, vahvistetaan eri-ikäisten ml. nuorten
kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään
Koulutus: toisen asteen tutkinto kaikille, yksilölliset opintopolut, maahanmuuttaja nuorten
koulutuspolut, oppivelvollisuuden laajentaminen, työpajatoiminnan erilaiset opinto- ja tukimuodot,
nivelvaiheen tukimuodot
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Hallitusohjelmasta
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen:

-

luodaan toimintamalli koulukuntoisuuden luotettavaan ja yksilölliseen arviointiin,
tuetaan vähemmistöjä, parannetaan nuorisopolitiikan yhteistyötä eri toimijoiden kesken,
lapsi- ja nuorisolähtöinen budjetointi,
vahvistetaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä,
kehitetään valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä helpottamaan yhteys- ja yksilöintitietojen
siirtämistä etsivälle nuorisotyölle,
kehitetään uusia nuorten kuulemisen malleja,
edistetään vapaaehtoistyössä tehdyn työpanoksen ja osaamisen tunnistamista ja
tunnustamista,
edistetään yhteistyötä järjestöjen ja koulujen välillä,
vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja osallistamista,
pidetään huolta oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta,
päivitetään demokratiapoliittinen toimintaohjelma ja huomioidaan nuorten osallisuus
ohjelmassa,
valmistellaan tarpeelliset esitykset nuorisolain tarkistamiseksi tavoitteena erityisesti
avustusprosessien sujuvoittaminen, valtionosuuksien asteittainen siirto maksettavaksi
budjettivaroista

27.9.2019

3

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –
politiikan ohjelma
•
•
•
•

Uuden VANUPOn valmistelun kick off –tilaisuus oli 9.6.2019
Webropol-kysely toteutettu 1.7.-15.8.2019
Koko kaudeksi ministeriöiden yhteinen yhteistyöryhmä
VANUPOn lausuntokierroksen tavoiteaikataulu on syys-lokakuulla
- HUMAKin opiskelijat suorittavat nuorten kuulemisen
• VANUPO hyväksyttäneen valtioneuvostossa loka-marraskuussa
• VANUPO tulee voimaan 1.1.2020
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HO: Nuorten syrjäytyminen vähenee –
jokainen nuori pysyy koulutuspolulla ja nuorisotyöttömyys vähenee
Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa otetaan pääteemaksi nuorten
syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.
Ohjelmassa otetaan huomioon lisäksi seuraavat asiat:
• luodaan toimintamalli koulukuntoisuuden luotettavaan ja yksilölliseen arviointiin
• tuetaan vähemmistöjä ja ehkäistään syrjäytymistä
• edistetään nuorten työllisyyttä ja mielenterveyttä
• puututaan nuorten päihteiden käyttöön ja peliriippuvuuteen
• taataan nuorille tasapuoliset mahdollisuudet kasvokkain tapahtuvaan tukeen Ohjaamotoiminnassa
• otetaan huomioon talous- ja työelämätaidot osana nuorten hyvinvointia.
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Nuorten ääntä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulutus, tulevaisuuden näkymät: huoli pääseekö opiskelemaan,
jaksaako opiskella, saako tukea
Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos: ilmastoahdistus, vastuullisuuden
painotus,
Mielen hyvinvointi: somen aiheuttamat huolet, hoitoon pääsy ja
yksinäisyys, matalan kynnyksen palvelut, terapiatakuu
Kiusaaminen: kiusaamiseen on puututtava
Eriarvoisuus ja ihmisoikeudet: rasismiarjessa, suvaitsevuutta arjessa
Harrastukset: harrastaminen lisää sosiaalitaitoja, tuo hyvää oloa ja
kavereita
Päihteet: helppo saatavuus mahdollistaa kokeilut
Digitalisaatio ja pelaaminen: medialukutaito
Demokratia ja osallistuminen: kuunnellaan vain viranpuitteissa, nuoria
kiinnostaa tulla kuulluksi
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