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• Oleminen on havaituksi tulemista. (George Berkeley) 

• Työ karkottaa luotamme kolme pahaa: ikävän, paheen ja 

puutteen." - Filosofi Voltaire (1694 - 1778) 



Yhteiskuntatakuun määritelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö
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Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja 
alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle 
tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, 
työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi 
joutumisesta.

Jokaiselle peruskoulun päättäneelle 
taataan koulutuspaikka lukiossa, 
ammatillisessa oppilaitoksessa, 
oppisopimuksessa, työpajassa, 
kuntoutuksessa tai muulla tavoin.



Edellytyksiä nuorisotakuun 

onnistumiselle

www.nuorisotakuu.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö
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Ohjaus- ja 
neuvontapalvelut kaikilla 

koulutusasteilla, TE-
toimistoissa sekä muiden 

toimijoiden palveluissa

Opetuksen tuki sekä 
oppilas- ja 

opiskelijahuolto 
oppilaitoksissa

Oppisopimus-
koulutuksen ja 

työssä oppimisen 
lisääminen

Taloudelliset kannusteet 
nuorelle koulutukseen 

ja aktiivitoimiin 
osallistumiseen

Kuntoutuspalvelut 
ja työllistyminen

KAIKKI MUKAAN!
Uusia toimintamalleja

haetaan työnantajien, 

työmarkkinajärjestöjen, 

kansalaisyhteiskunnan

toimijoiden sekä 

nuorten kanssa.

Jatkotyössä 

tarkastellaan

nuorten

palvelujärjestelmän

toimivuutta.

Tarvitaan ennakkoluulottomia 
toimintatapamuutoksia ja 
yhteisvastuuta.



Tartutaan toimeen!

Näissä teimme konkreettisia tekoja:

• Sirpaleinen aikuisuus pois nuorten tuesta – Yhden aikuisen tuen 

malli YAT

• Perusopetuksen ja toisen asteen opinto-ohjauksen yhteistyö 

tiiviimmäksi ja tutkintojen läpäisy paremmaksi – Perusopetuksen ja 

toisen asteen yhteiset nopot

• Yritysyhteistyö ja yrittäjyyskasvatus kouluille ja nuoret aktiviisiksi 

toimijoiksi – Koulukierrokset ja uudenlaiset TET-mallit

Nämä jäivät vähemmälle huomiolle:

Maahanmuuttajanuoret – syksyn 2015 maahanmuuton määrän huikea 

kasvu

Oppisopimus – hallitus teki valtakunnalliset linjauksensa



Havaintoja ja kysymyksiä

• Hankkeet edellä – hyvässä ja pahassa

• Kuka määrittelee tahtotilan ja kaikkia koskevat yhteiset 

pelisäännöt?

• Miten ja missä nuorisotakuuta johdetaan?

• Rikkinäinen, haastava ja epäonnistumisia elämässä 

sisältänyt lapsuus ja nuoruus – jaksaako nuori olla 

aktiivinen toimijoihin päin?

• Hyvinvointiyhteiskunnan siilot – ovatko ne murrettavissa?

• Mihin kohtaan asettuvat perhe ja vanhemmat?

• Osaammeko aidosti ja oikeasti tehdä 

ennakkoluulottomia toimintatapamuutoksia?
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• 69 000 alle 30-vuotiasta syrjäytynyttä nuorta

• Noin 5% 15-29-vuotiaista nuorista on syrjäytyneitä. 

Heistä kaksi kolmasosaa on miehiä.

• Joka viides mies on 30-vuotiaana vailla peruskoulun 

jälkeistä tutkintoa.

• Joka kymmenes nainen on 30-vuotiaana vailla 

peruskoulun jälkeistä tutkintoa

• 18-24 v. vuotiaista masennuslääkkeistä korvausta 

saaneista henkilöistä naisia on kaksinkertainen määrä.



• Sinun on itse hoidettava oma kasvamisesi, oli isoisäsi 

kuinka pitkä tahansa. - Irlantilainen sanonta

• Jotkut oppivat lukemalla, toiset oppivat muiden virheistä, 

mutta muutamien täytyy itse päästä pissaamaan 

sähköpaimenen lankaan. – Tom Lundberg

• Äitini sanoi minulle: "Jos sinusta tulee sotilas, pääset 

varmaan kenraaliksi. Jos sinusta tulee munkki, niin pääset 

vielä paaviksi." Mutta minusta tulikin maalari ja minä 

päädyin Picassoksi. — Pablo Picasso

• Funtsaa tarkkaan mitä ajattelet, sillä ne voi toteutua. –

Andy McCoy


