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Nuorisotutkimusseura ry. pitää valtakunnallista nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaa (myöhemmin 

lausunnossa VANUPO) merkittävänä nuorisopoliittisena dokumenttina, jolla ohjataan poikkihallinnollista 

nuorisopolitiikkaa sekä linjataan nuorisotyön kehittämissuuntia tulevaisuutta koskien. Kiitämme 

mahdollisuutta esittää lausuntomme VANUPOsta. Kommentoimme yleisiä ja erityisiä nuorisopoliittisia 

teemoja erityisesti nuorisotutkimuksen tulosten kautta, mutta myös tarkastellen nuorisopolitiikan isoja 

linjoja yhteydessä yhteiskuntapolitiikkaan. 

Lausunto jakautuu lausuntopyynnön mukaisesti kolmeen erilliseen osioon. Kommentoidessamme 

aloitamme tarkastelemalla hallituksen nuorisopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä. 

I Hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet 

I.1. Yleiset huomiot 

Nuorisopolitiikasta käydyssä keskustelussa korostetaan tarvetta luoda rakenteita, joissa erilaiset nuorten 

elämään vaikuttavat kentät, toimijat ja politiikkasektorit työskentelisivät koordinoidusti yhdessä. Tällöin 

nuorisopolitiikka olisi poikkisektoraalista ja perustuisi tavoitteisiin, jotka olisivat yksittäisiä toimijoita 

laajempia. VANUPOn keskeisyys nuorisopolitiikkaa ohjaavana strategisena asiakirjana edellyttää useiden eri 

ministeriöiden yhteistyötä ja selkeästi artikuloituja nuorisopoliittisia päämääriä. 

Nuorisotutkimusseura pitää hyvänä sitä, että VANUPOssa on mukana useita ministeriöitä ja toimenpiteitä 

laajalti eri yhteiskuntaelämän sektoreilta. Toisaalta tämän kääntöpuolena on hajanaisuus sekä tavoitteiden 

ja toimenpiteiden eritasoisuus. Kolmen tavoitteen alle asettuvat osa-alueet pitävät sisällään eri kokoluokan 

asioita, esimerkiksi romaninuorten osa-alueen tavoitteena on saada mukaan vähintään 40 osallistujaa, kun 

taas koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus koskettavat useita ikäluokkia. Osa-alueet 

näyttäytyvät toisinaan myös hankkeina ja kampanjoina pikemminkin kuin nuorisopoliittisina ylätason 

tavoitteina. Osa-alueissa luetellut toimenpiteet ovat myös eritasoisia. Teksti on kirjoitettu eri osa-alueissa 

eri tavoin, osa on hyvinkin yksityiskohtaisia, kun taas toisissa on suuntaviivoja. Jonkin verran esiintyy myös 

ristiriitaisuutta ja päällekkäisyyttä osioiden välillä. 

Suomalaisen nuorisotyön ja nuorisopolitiikan vahvuutena on pidetty sitä, että se nojaa lähtökohtaan 

nuorista voimavarana, ei ongelmana. Tähän liittyen suomalaisen nuorisotyön pitkänä linjana ei ole ollut 

korostaa nuorilta puuttuvia asioita. Nuorisopolitiikan ja -työn vahva universaali, kaikkiin nuoriin kohdistuva 

painotus on tarkoittanut myös paitsi nuorten huomioimista yksilöinä, myös ryhminä, kulttuureina ja 

ikäkohortteina. Nykyinen luonnos VANUPOksi sisältää vahvaa yksilöpainotusta ja kohdennettuja 

toimenpiteitä. Tällaisia tarvitaan osana nuorisopolitiikan työvälineistöä, mutta Nuorisotutkimusseura toivoo 

vahvempaa painotusta universalismin suuntaan. Tällöin on tarkasteltava myös yhteiskuntapoliittisesti, 

miten nykyisiä toimintatapoja ja käytäntöjä voidaan muuntaa paremmin nuoria huomioiviksi. 

Nuorisopolitiikka eri politiikkasektoreja yhdistävänä kokonaisuutena edellyttää vahvan tietopohjan käyttöä. 

Nuorisotutkimusseura haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tutkimustiedon käyttö ohjelmassa ei ole 

systemaattista eikä aina ole selvää, millaiseen tietopohjaan tavoitteet ja niihin johtavat toimenpiteet 

pohjautuvat. Luonnokseen on valittu tyyli, jossa erilaisten huomioiden ja toimenpiteiden takana olevaa 

tietopohjaa, esimerkiksi selvityksiä tai tutkimuksia, ei eksplikoida. Nuorisotutkimusseura toivookin, että 

kokonaisuudesta ajoittain puuttuvaa tietoperustaisuutta vahvistetaan kuvaamalla, mitä kustakin 

aihepiiristä nykyisellään tiedetään. Tämä auttaisi myös hahmottamaan, millaisilla mittareilla tehtyjen 
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nuorisopoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan lisätä.  

Jotta ohjelman tavoitteiden toteutumista voidaan seurata, tulee indikaattoreiden perustua ohjelman 

tavoitteisiin sekä ottaa huomioon käytettävissä olevat resurssit (panos), prosessi, jolla toimintaa on 

toteutettu sekä ympäristö eli konteksti, jossa toimintaa toteutetaan. Nuorisotutkimusseura haluaa 

kiinnittää huomiota siihen, että nykyisellään indikaattorit osin puuttuvat, ovat epätäsmällisiä tai 

kohdentuvat vain suppeasti tavoitteisiin. Osin seurantamittareiden epämääräisyys johtuu siitä, että 

tavoitteet on määritelty laveasti, jolloin niiden konkreettinen seuraaminen on hankalaa. Seurantamittarit 

vaihtelevat tutkimuksista käyttäjätilastoihin, palautekyselyihin tai henkilöstömääriin. Tämä synnyttää 

vaikutelman siitä, että eri toimijat ovat määritelleet seurantamittareita ilman, että on luotu kokonaiskuvaa 

käytettävissä olevista instrumenteista ja siitä, miten hyvin ne kohdentuvat nuorisopoliittisiin tavoitteisiin. 

Mittareita luotaessa tulisi hyödyntää olemassa olevaa seurannan mahdollistavaa tietoa sekä luoda 

tutkimusasetelmia, jotka mahdollistavat myös toteutettujen toimenpiteiden luonteen ja vaikutusten 

arvioimista. 

Yhtenä ohjelman arvioimisen instrumenttina on Nuorisobarometri. Nuorisobarometrissä voi tarvittaessa 

alkaa kerätä ohjelman kannalta relevanttia indikaattoritietoa, joskin käytännön tutkimusekonomien vuoksi 

harvaa indikaattoria voi kysyä jokaisena vuonna. Uusia indikaattoreita luotaessa pohjamittaus tulisi tehdä 

vuoden 2020 barometrissä. Olemassa olevien indikaattoreiden käyttö olisi tietysti ensisijainen vaihtoehto. 

Nuorisotutkimusseura haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että toiminnan arvioinnissa voidaan 

hyödyntää erilaisia tutkimuksen tapoja ja arviointeja voidaan toteuttaa määrällisten mittareiden ohella 

myös laadullisen tutkimusten menetelmillä.  

Valtion nuorisopolitiikan tekemisen pitäisi noudattaa sekä sisällön että prosessin itsensä kannalta keskeisiä 

nuorisopoliittisia tavoitteita. Erityisesti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tulisi heijastua 

myös prosessiin. Lisäksi nuorten vaikuttamisen kirjaaminen itse asiakirjoihin tuo näkyväksi, millaisia 

toimintamahdollisuuksia nuorilla on. Valtion nuorisopolitiikkaan voi kohdistaa toiveita, että se olisi selkeä 

esimerkki hyvästä tavasta tukea nuorten osallistumista ja huomioida nuorten kokemustieto yhtenä 

tietopohjan osa-alueena. Ehdotamme, että VANUPOssa kirjataan selkeästi, millä tavalla luonnoksen 

tietopohjassa on huomioitu nuorten kannat. Lisäksi ehdotamme kirjattavaksi, miten kuulemisessa on 

varmistettu yhdenvertainen osallistuminen. 

I.2. Toimenpidekohtaiset huomiot 

Luonnos valtion nuorisopoliittiseksi ohjelmaksi pitää sisällään kolmeen eri luokkaan jaettuja tavoitteita ja 

toimenpiteitä. Osallisuus ja vaikuttaminen, turvallisuus sekä arjen sujuvuus ovat teemoja, joista on 

keskusteltu jo jonkin aikaa nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikassa. Näitä voi pitää perusteltuina tavoitteina. 

Hallitusohjelmassa mainitut tavoitteet sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, nuorten 

syrjäytymisen ehkäisystä tai yhdenvertaisuuden lisääntymisestä voisivat näkyä ohjelmaluonnoksessa 

nykyistä selkeämmin.  

Ensimmäisenä tavoitteena on, että nuorella on keinot ja taidot osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Tämä 

tavoite on osa suomalaisen nuorisopolitiikan pitkää linjaa, jossa on pyritty tukemaan demokratiakasvatusta, 

aktiivista kansalaisuutta sekä osallisuutta. Huolimatta toimenpiteistä esimerkiksi nuorten äänestysprosentit 

ovat alhaisia. Nuorisobarometri 2018:n mukaan nuorten politiikkakiinnostus ja vaikuttaminenkin on 

kasvussa, mutta toisaalta poliittisessa toiminnassa on mukana 15 prosenttia nuorista ja vain alle puolet 

nuorista (45 prosenttia) on itse pyrkinyt vaikuttamaan muilla tavoin. Toimenpiteitä rakennettaessa tulisi 



 

 

Nuorisotutkimusseura ry. 

020 755 2662  

toimisto@nuorisotutkimus.fi 

www.nuorisotutkimusseura.fi   4 / 6 

analysoida myös aiempien toimenpiteiden onnistumisia ja epäonnistumisia.  

Nuorisotutkimusseura pitää ilahduttavana, että nuorten ilmastovaikuttaminen on nostettu selkeäksi, 

omaksi tavoitteekseen. Nuorten huoli ilmastosta on tällä hetkellä ennätystasolla. Nykyisen luonnoksen eri 

kohdat ovat keskenään osin ristiriitaisia, sillä tavoitteet uusien osallistumistapojen luomisesta jäävät 

maininnan tasolle, kun nykyiset, usein edustukselliset mekanismit saavat selkeämpiä kuvauksia. 

Tavoitetason mainintoja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistämisestä tulisikin konkretisoida siten, 

että ne velvoittavat valtionhallintoa huomioimaan nuorten ääntä nykyistä paremmin. Tätä tukemaan tulisi 

luoda indikaattoreita, jotka auttavat arvioimaan, miten valtionhallinnossa on pystytty nykyistä paremmin 

huomioimaan nuoria, erityisesti luonnoksessa mainittu yhdenvertaisuusnäkökulma huomioiden. 

Ilmastopolitiikka on keskeinen sukupolvipoliittinen kysymys, sillä ennusteiden mukaan lämpenevä ilmasto 

tulee aiheuttamaan vaativia sopeutumistoimenpiteitä. Siksi ilmasto nuorisopoliittisena kysymyksenä 

koskettaa nuoria laajemminkin kuin vain poliittisen järjestelmän sisäisen osallistumisen kannalta. 

Ilmastonmuutokseen ja ekokriisiin reagoiminen ovat nuorten elämässä ja nuorisotyössä muutakin kuin 

vaikuttamiseen liittyvää työtä. Kestävää kehitystä on pidettävä yhtenä nuorten palvelujen ja nuorten kanssa 

toimimisen läpileikkaavana teemana. Ilmastonmuutos näyttäytyy aktivismin ja vaikuttamisen lisäksi 

nuorisopoliittisena kysymyksenä, jonka ulottuvuuksia ovat esimerkiksi kestävän maailmaan rakentaminen 

nuorille ja nuorten kanssa, nuorten ilmastohuolen ja ilmastoon liittyvän toivon kuuleminen, siihen 

reagoiminen ja turvallisuuden kokemuksen lisääminen muuallakin kuin nuorisotyön piirissä.  

Nuorisotyössä kysymyksenä on laajemmin, miten tuetaan nuorten olemassa olevaa toimintaa sekä luodaan 

mahdollisuuksia eko-sosiaalisen sivistyksen rakentamiseksi. Nuorisotutkimusseura toivoo, että VANUPOssa 

ilmastonmuutosta käsiteltäisiin teemana läpileikkaavasti niin vaikuttamisen, turvallisuuden kuin sujuvan 

arjenkin alla. Tämänhetkinen valinta kaventaa näkökulmaa periaatteessa vain yhteen politiikkasektoriin 

osallistumiseksi. Kysymys on laajemmin elämäntavoista, arvoista ja kestävistä käytännöistä. Myös 

VANUPOn toimenpiteet laajenevat otsikkoaan laveammalle, sillä osallistumisen yhtenä mittarina pidetään 

”kävelyn ja pyöräilyn kasvua mittaavien indikaattorien seurantaa”, joka on pikemminkin kestävään 

elämäntapaan liittyvä teema. 

Toisena tavoitteena on, että nuoren turvallisuuspääoma kasvaa. Turvallisuuspääoman käsitteellä ei tällä 

hetkellä ole jaettua ja selkeää merkityssisältöä politiikassa eikä siitä ole tutkimuksellista yksimielisyyttä. 

Tekstissä käsitettä ei avata eikä käsitettä liitetä mihinkään keskusteluun tai erilaisten asiakirjojen tai 

tutkimusselosteiden maastoon. Luonnoksessa sen ulottuvuudet vaikuttavat yksilöpainotteisilta eikä niissä 

lisäksi korostu nuorten käsitys turvallisuudesta tai nuorten aktiivinen ja omaehtoinen toiminta 

turvallisuuden eteen. Luonnoksessa turvallisuus kiinnitetään pelastustoimeen, some-houkutteluun, 

rikosten ehkäisyyn, romaninuorten syrjintäkysymykseen ja Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan. 

Luonnoksesta ei selviä, miksi juuri nämä nostetut kampanjat ja toimintatavat on nostettu esille. 

Nuorisotutkimusseura toivoo, että turvallisuuspääoman käsite avataan nykyistä selkeämmin. Keskeisenä 

nuorisopoliittisena tavoitteena se kaipaisi selkeämmin sisällön, jonka avulla yksittäisten toimenpiteiden 

onnistuneisuutta voitaisiin arvioida. Lisäksi tämä mahdollistaisi selkeämpien seurantamittareiden luomisen. 

Nuorisotutkimuksissa on todettu, että nuorten turvallisuuden kokemukset eivät ole samankaltaisia. 

Sukupuoli, etnisyys ja erilaiset ryhmäidentiteetit ovat turvallisuuden ehtoja. Siksi turvallisuutta käsiteltäessä 

tulisi pohtia myös, millä tavalla nuorten kasvuympäristöt ja –areenat tukevat turvallisuuden osa-alueita niin 

turvallisuuden fyysisillä, sosiaalisilla kuin vaikkapa pedagogisilla ulottuvuuksilla. Tällöin huomio kiinnittyisi 

myös nuoriin vaikuttamisen ohella nuorten parissa toimivien valmiuksiin ja osaamiseen, jolloin 

nuorisopoliittisina toimenpiteinä voitaisiin käsitellä vaikkapa arjen käytäntöjen luomista, osaamisen 
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vahvistamista ja koulutusta sekä toimintakulttuureja. Turvallisuutta käsiteltäessä olisikin toivottavaa, että 

korostettaisiin nuorten osaamisen ohella nuorten oikeuksia erityisesti syrjimättömyyden ja oikeuteen 

elämään ja kehittymiseen näkökulmista. 

Kolmantena tavoitteena nostetaan esille, että nuorilla on edellytykset sujuvaan arkeen – nyt ja 

tulevaisuudessa. Tämän osa-alueen universalistisen lähtökohdan täyttävinä tavoitteina on mielekkään 

harrastuksen tarjoaminen nuorille sekä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistaminen. 

Harrastusten tärkeydestä on vallinnut lapsi- ja nuorisopoliittinen konsensus jo pitkän aikaa. Toisaalta 

harrastuksen käsite on ollut epäselvä. Nuorten omat näkemykset harrastamisesta eivät aina liitä 

harrastamista ohjattuun toimintaan. Nuorten omaehtoinen harrastustoiminta kaipaisi täsmennystä osana 

nuorisopoliittista kokonaisymmärrystä, erityisesti resurssien jaon näkökulmasta. Nuorisotutkimusseuran 

toteuttaman harrastustakuun yhdenvertaisuuden arvioinnin (Haanpää 2019) mukaan vaaditaan myös 

paikallistasolla koordinoinnin, viestinnän, resurssoinnin sekä tahtotilan selventämistä. Tähän liittyvien 

ohjauksen menetelmien kehittäminen olisi luonteva valtion rooli. Tavoite kouluissa tehtävän 

moniammatillisen työn lisäämisestä ja nuorisotyön roolin vahvistamisesta on kannatettava. Nykyisellään 

toimenpiteet on kirjattu hyvin yleiseen muotoon, ja niiden pohjalta on hankala yksilöidä kehittämisen 

kohteita.  

Osa tämän osa-alueen toimenpiteistä ja tavoitteista ovat jo pitkäaikaisia ja niitä on toteutettu useiden 

hallituskausien ajan. Nuorisotutkimusseura ry. korostaa, että esimerkiksi nuorten itsenäisen asumisen 

tukemista, nuorisotakuuta, lastensuojelun jälkihuollon kehittämistä tai nuorten mielenterveysongelmien 

ehkäisyä tulisi tarkastella sekä pitkäkestoisina strategisina kysymyksinä, jotka ylittävät hallituskaudet ja 

kytkeytyvät kriittisesti ja tietopohjaisesti toimintaan, että lyhyen tähtäimen toimenpiteinä, jotka tukevat 

yleistä tavoitetta ja perustuvat toimintaympäristön muutosten ja kehittämisen kohteiden analyysiin. 

Nuorisotutkimusseura toivookin, että näitä teemoja käsitellään luonnoksen pohjalta kehitetyssä uudessa 

versiossa laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin.  

II Suomen tavoitteet nuorisoalan kansainväliselle ja 

eurooppalaiselle yhteistyölle 

Nykyisessä luonnoksessa kansainväliset ulottuvuudet on käsitelty pitkälti eurooppalaisen yhteistyön 

kysymyksenä. Eurooppalaisia nuorisotyön rakenteita koskevissa tutkimuksissa suomalaisen nuorisotyön ja 

laajemmin nuorisoalan on osoitettu olevan rakenteiltaan systemaattisimpien, resursoidumpien ja myös 

nuorisoalan käytäntöyhteisön toiminnan näkökulmasta vahvimpien joukossa. Tämän myötä Suomella on 

mahdollisuus osallistua nuorisotyön kehittämiseen omien vahvuuksiensa varassa. Tämä ulottuvuus on 

tuotu ohjelmassa esiin strategisena mahdollisuutena. Inkluusioteeman esiin nostaminen on kannatettava. 

Nykyisessä luonnoksessa kuvaukset ovat verrattain yleisellä tasolla, eikä esimerkiksi tavoitteita Euroopan 

neuvoston parissa tehtävälle yhteistyölle erikseen kuvata. Myös pohjoismaisen nuorisotyön kuvaus jää 

vähäiseksi. 

Kansainvälisyys nuorisoalalla näyttäytyy luonnoksessa yhteistyönä nykyisten eurooppalaisten ja 

pohjoismaisten rakenteiden sisällä. Nuorisotutkimusseura toivoo, että nuorisoalan kansainvälisiä strategisia 

linjoja laadittaessa kiinnitettäisiin huomiota myös Euroopan rajat ylittäviin globaaleihin kysymyksiin. 

Nuorisotutkimusseura haluaa korostaa, että kansainvälisyys on teollisuusmaiden toimintojen lisäksi myös 

tajua globaalista maailmasta ja kompetensseja käsitellä globaaleja ilmiöitä. Globaali tematiikka on 

olennaisesti myös nuorisokysymys: valtaosa tällä hetkellä asuvista nuorista elää globaalissa etelässä. 
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Kysymykset ihmisten liikkuvuudesta ovat myös sukupolvipoliittisia kysymyksiä, ja esimerkiksi iso osa 

turvapaikanhakijoista on nuoria, jotka toimivat nuorten areenoilla. Nuorisoalan tulisi olla tietoinen näistä 

kysymyksistä, käsitellä niitä proaktiivisesti ja tarkastella niitä sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävän 

kehityksen näkökulmasta. 

III Painopisteet nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten 

valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle 

Nykyiset nuorisoalan osaamiskeskukset on määritelty pitkälti nuorisotyön työmuotojen mukaan. Luonnosta 

lukiessa ei selviä, millä tavalla osaamiskeskusten profiilit ovat sidoksissa osiossa I kuvattuun 

horisontaaliseen nuorisopolitiikkaan. Nykyiset kehittämisen kohteet liittyvät nuorisotyön kehittämisen 

pitkiin linjoihin. Nuorisotutkimusseura pitää nyt nimettyjä osa-alueita selkeinä ja perusteltuina. Niiden 

oheen Nuorisotutkimusseura ehdottaa kuitenkin perustettavaksi osaamiskeskusta, joka ottaa tarkasteluun 

sekä kestävän kehityksen että ihmisoikeusperusteisuuden kehittämisen nuorisotyössä. Perustelemme tätä 

sillä, että kestävän kehityksen edistämisen on nähty olevan nuorten kanssa tehtävän työn keskeinen 

tulevaisuuden haaste. Lisäksi nuorten toiminta ilmastoasioissa näyttää vaativan uudenlaisia, jäsenneltyjä 

tapoja tehdä nuorisotyötä sekä ohjata käytännön nuorisopolitiikkaa niin paikallisella kuin kansallisella 

tasolla. Tällä hetkellä tämä haaste on nuorisotyössä otettu vastaan vasta alustavasti. Kestävän kehityksen 

olennainen ulottuvuus on sosiaalisesti kestävä kehitys, joka edellyttää osaamista ihmisoikeustematiikasta. 

Tällä perustella näiden kahden asian yhdistävä osaamiskeskus, joka kehittäisi hallituskauden ajan 

nuorisotyötä, olisi Nuorisotutkimusseuran ymmärryksen mukaan tärkeä tapa reagoida nuorisotyön 

toimintaympäristön muutoksiin 2020-luvulla. 

Kuten edellä olemme todenneet, nuorisopoliittisten yleisten painotusten ja nuorisoalalla toteutettavien 

toimien tulisi perustua selkeään tutkimusperusteiseen tietopohjaan. Sama koskee näkemyksemme mukaan 

myös nuorisoalan osaamiskeskuksia. Nykyisellään osaamiskeskuksia koskevassa osiossa on 

tietoperusteisuus ja tutkimustiedon merkitys ja toisaalta tiedon tuotanto nuorisoalalla mukana vain melko 

ohuesti ja satunnaisesti, mitä voi pitää ongelmallisena. Nuorisotutkimusseura ry toivookin, että myös tältä 

osin tietoperusteisuutta korostettaisiin keskeisenä osana kaikkien osaamiskeskusten toimintaa, ja että 

nuorisoalan / osaamiskeskusten tietoperusteisuuden tukeminen ja koordinointi voisi olla selkeästi 

määritelty tehtäväksi jollekin osaamiskeskukselle.  

Nuorisotutkimusseura ry. osallistuu jatkossakin mielellään nuorisopolitiikkaa ja -työtä koskevaan 

keskusteluun. 

Helsingissä, Kuusamossa ja Oulussa, 4.11.2019 
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