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Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan 

ohjelma (VANUPO)

• Valtioneuvosto päätti 
ohjelmasta yleisistunnossaan 
19.12.2019

• Ohjelma sisältää kolme 
tavoitekokonaisuutta ja niiden 
alla 15 toimenpidettä

• Aikaa toimenpiteiden 
toteuttamiseen on nyt ollut noin 
25 kuukautta

• Toteutus on edennyt pääosin 
hyvin

• Koronaepidemia on hidastanut 
joidenkin toimenpiteiden 
toteutusta, mutta vuoden 2020 
ja 2021 lisätalousarviot ovat 
myös vauhdittaneet 
toimeenpanoa

• Seuraavassa keskeisiä 
esimerkkejä toteutetuista 
toimista
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Hallituksen toimenpiteet 1

”Nuorella on edellytykset sujuvaan arkeen – syrjäytyminen vähenee”
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• Nuorisotakuu: Ohjaamoissa 
toteutettava ONNI-toiminta on 
vakiinnutettu 2,5 miljoonan 
euron vuotuisella 
rahoituksella. Rahoitus 
siirrettiin TE-toimistojen 
toimintamenoilta, eikä 
rahoitus lisännyt pysyviä 
menoja. 

• Monialaisen työn 
lainsäädäntövalmistelu, 

mukaan lukien Ohjaamot, 
valmistelu on käynnissä. 

• Ohjaamotoiminta esitetään 
vakiinnutettavaksi 
lainsäädännöllä. 
Itsehallinnollisille alueille jäisi 
lopullinen vastuu 
ohjaamoverkoston 
laajuudesta ja palveluiden 
organisoimistavasta. 
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• Sosiaaliturvan 
kokonaisuudistuksen lähtökohdissa 
on otettu huomioon nuorten 
elämänvaiheesta johtuvat erityiset 
tarpeet. Komitean työ on 
vaiheessa, jossa keskeiset 
ongelmat on tunnistettu ja 
raportoitu. Seuraavassa vaiheessa 
etsitään ratkaisuja toisaalta 
nykyjärjestelmän kehittämisen 
kautta ja toisaalta vaihtoehtoisten 
mallien kuvaamisen kautta.

• Mielenterveysstrategian 
toimeenpanoa on jatkettu. Nuorten 
mielenterveyttä edistävät 
valtionavustushankkeet ovat 
käynnistyneet. Nuorten 
mielenterveystyötä tehdään myös 
mm. Lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelman avulla. Nuorten 
mielenterveys- ja päihdetyö 
sosiaalihuollossa sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon rajapinnoilla-
TEAS-hanke on alkanut.
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• Moniammatillista yhteistyötä ja 
erityisesti nuorisotyötä on 
vahvistettu perusopetuksessa 
ja ammatillisessa 
koulutuksessa.  

• Aluehallintovirastot myönsivät 
syksyllä 2020 valtionavustuksia 
kunnille kouluissa ja 
oppilaitoksissa tehtävän 
nuorisotyön vahvistamiseen ja 
kehittämiseen. Avustuksia 
myönnettiin 117 hankkeelle 
yhteensä 6 530 000 euroa.

• OKM on käynnistänyt 
koulupoissaolojen 
ennaltaehkäisemiseksi 
sitouttavan kouluyhteisötyön 
mallin valmistelun.

• Oikeus oppia –ohjelmalla on 
avustettu myös 
perusopetuksen 
oppilaanohjauksen kehittämistä 
22 alueellisella hankkeella.
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• Nuorten edellytyksiä 

itsenäiseen asumiseen 

parannetaan ja heidän 

asunnottomuuttaan 

vähennetään 

yhteistyöohjelmalla 

asunnottomuuden 

puolittamiseksi vuoteen 2023 

mennessä. 

• Toimenpiteet etenevät 

odotetusti.

• Vuoden 2022 talousarviossa 

on uusi avustus 

asumisneuvonnan 

kehittämiseen ja 

laajentamiseen kaikkiin 

asumisen hallintamuotoihin.
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• Nuoren mahdollisuutta 

mieluisaan harrastukseen on 

edistetty Harrastamisen 

Suomen mallin avulla. 

• Keväällä 2021 järjestetyn 

pilottivaiheen jälkeen 

ensimmäisessä varsinaisessa 

valtionavustushaussa 

mukaan lähti 235 kuntaa ja 

harrastuksia järjestetään 

arviolta 1 900 koulussa. 

• Lasten ja nuorten kuuleminen 

toteutettiin koululaiskyselyn 

kautta, jossa 200 000 lasta ja 

nuorta kertoi 

harrastustoiveistaan. 

• Harrastamisen Suomen 

mallista säätämistä on 

valmisteltu.
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• Nuorten edellytyksiä 
henkilökohtaisen taloutensa 
hallintaan on parannettu OM:n
hallinnonalalla yhteistyössä talous-
ja velkaneuvonnan sekä ulosoton 
kanssa toteutetussa hankkeessa, 
joka päättyi vuoden 2021 lopussa.

• Toiminnassa verkostoiduttiin 
monialaisten nuorten palveluiden 
kanssa ja on vahvistettu 
ammattilaisten 
talousneuvontaosaamista. Lisäksi 
tuettiin mm. ryhmämuotoista 

talousneuvontaa Tällä hetkellä 
Talousneuvoloita on toiminnassa 
28. Neuvolasta voi hakea apua 
suureen tai pieneen 
talouskysymykseen. 

• Työ jatkuu, sillä Ulosottolaitos 
vakinaisti toiminnan ja 
oikeusministeriössä aloittaa 
talousosaamisen toiminto vuoden 
2022 alussa.
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Hallituksen toimenpiteet 2

”Nuorella on keinot ja taidot osallistumiseen ja vaikuttamiseen”
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Kehitetään 

nuorille 

sopivia 

osallistumisen 

välineitä

Koulujen ja oppilaitosten 

ihmisoikeus- ja 

demokratiakasvatusta on 

vahvistettu

Nuorten ääni kuuluu 

keskustelussa 

ilmastonmuutoksesta



• Osana 
demokratiaverkkopalvelujen 
kehittämistä vuoden 2022 
alussa avataan nuorille 
suunnattu digitaalinen raati 
(”digiraati”). Erityisesti 
haavoittuvassa asemassa 
olevien nuorten digitaalisen 
osallistumisen tukemiseksi 
luodaan tukirakenne 
yhteistyössä 
osaamiskeskuksen, kansallisen 
lapsistrategian ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa.

• Uudenlaisia tapoja parantaa 
nuorten osallistumista 
yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon alue- ja 
paikallistasolla on kehitetty 
myös yhteistyössä mm. Sitran 
ja Erätauko-säätiön kanssa. 
Näitä menetelmiä on tarkoitus 
hyödyntää alueuudistuksen 
toimeenpanon valmistelussa, 
kun hyvinvointialueilla 
suunnitellaan demokratia- ja 
osallistumisrakenteita. 
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• Koulujen ja oppilaitosten 

demokratia- ja 

ihmisoikeuskasvatuksen 

vahvistamiseksi on 

ohjausryhmä, jonka tehtävänä 

on tukea koulujen ja 

oppilaitosten demokratia- ja 

ihmisoikeuskasvatusta, 

oppilaiden osallistamista sekä 

opetushenkilöstön 

valmiuksien lisäämistä.

• Lukuvuonna 2022-2023 on 

tarkoitus toteuttaa 

pilottihankekokonaisuus 

koulujen demokratia- ja 

ihmisoikeuskasvatuksen 

käytäntöjen kehittämiseksi.
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• Ilmastolain valmistelun osana 
on toteutettu nuorten 
kohdennetut kuulemiset 2019-
2021 aikana. 

• Kuulemistilaisuuksissa ja 
osallistamisessa kiinnitettiin 
erityistä huomiota 
läpinäkyvyyteen, 
kielioikeuksien toteutumiseen, 
esteettömyyteen ja 
saavutettavuuteen. Kuulemisia 
tehtiin pääsääntöisesti kuudella 
kielellä ja uudistussivusto

toteutettiin myös selkokielellä. 

• Nuorten osallistamiseksi 
lausuntokierrokselle lasten ja 
nuorten näkemyksiä kerättiin 
yhteistyössä Nuorten 
Akatemian Osallisuuden 
osaamiskeskuksen kanssa 
syksyllä 2021. Yhteistyö tuotti 
yli 100 nuoren vastauksen 
ilmastolain luonnoksesta. 
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Hallituksen toimenpiteet 3

”Nuori luottaa yhteiskuntaan - yhdenvertaisuus ja turvallisuus vahvistuvat”

14 | 21.2.2022

Nuorten 

ihmissuhde- ja 

vuorovaikutustaitoja 

vahvistetaan

Asetetaan 

nollatoleranssi 

kiusaamiselle

Koordinaatio nuoriin 

kohdistuvan some-

houkuttelun 

("grooming") 

ehkäisemiseksi 



• Nuorten ihmissuhde- ja 
vuorovaikutustaitoja 
vahvistetaan ja kiusaamiseen 
puututaan asettamalla 
nollatoleranssi kiusaamiselle. 

• Kiusaamisen, väkivallan ja 
häirinnän ehkäisemiseksi 
laadittiin vuonna 2021 
toimenpideohjelma. Opetus-
ja kulttuuriministeriö vastaa 
ohjelmasta ja toimia 

toteutetaan yhdessä 
oikeusministeriön, 
sisäministeriön sekä sosiaali-
ja terveysministeriön kanssa.

• Tavoitteena on varmistaa, että 
jokainen lapsi ja nuori saa 
käydä koulua turvallisesti. 
Tavoitetta edistetään 14 
toimenpiteellä.  

15 | 21.2.2022



• Syrjiviä rakenteita 

tunnistetaan ja lisätään 

nuorten valmiuksia toimia 

syrjintätilanteissa levittämällä 

ja kohdistamalla Syrjinnästä 

vapaa alue –toimintaa

• Vuoden 2020 aikana 

toteutettavaksi suunnitellut 

romaninuorten koulutukset 

siirtyvät koronatilanteen 

vuoksi edelleen vuodelle 

2022. 

• Nuorisoalan järjestöjen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelmien tarkastelu 

on valmisteilla OKM:ssä

yhteistyössä valtion 

nuorisoneuvoston kanssa.
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• Oikeusministeriö on 
käynnistänyt rikosten 
ennaltaehkäisyhankkeen, 
jossa tavoitteena on rikos- ja 
päihdekierteiden 
ehkäiseminen 
kokonaisvaltaiseen ja 
moniammatilliseen tukeen 
perustuvalla uudella 
toimintamallilla.

• Toimintamallissa 
rikosprosessiin sovitetaan 
yhteen eri viranomaisten 
toiminnot ja muiden 
ennaltaehkäiseviä palveluita 
tuottavien tahojen 
toimenpiteet koordinoidusti ja 
yksilön tarpeet huomioiden. 
Yhdellä sosiaalityöntekijällä 
on mallissa kokonaisvastuu 
nuoren tilanteesta. 
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• Ankkuritoiminnan asema on 

vakiintunut ja vuonna 2021 

Ankkuritoimintaa tehtiin 

yhteensä 39 Ankkuritiimin 

voimin, jokaisen 

poliisilaitoksen alueella.

• Ankkuritoiminnan 

vaikuttavuutta selvittävä 

TEAS-hanke valmistuu 

alkuvuodesta 2022 ja tulee 

tarjoamaan tietoa 

Ankkuritoiminnan 

vaikuttavuudesta sekä 

käytäntöjen 

yhdenmukaisuudesta 

alueittain. 
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• Koordinaatiota nuoriin kohdistuvan 
some-houkuttelun ("grooming") 
ehkäisemiseksi on vahvistettu. 
OKM asetti 2020 työryhmän 
ministeriöiden välistä 
koordinaatiohanketta varten 
nuorten some-houkuttelun 
ennaltaehkäisemiseksi. 

• Tilannekuva on laadittu ja on 
aloitettu ilmiötä koskevan 
käsitteistön selvitystyö. 
Yhteistyössä Poliisihallituksen ja 
THL:n koordinoiman Barnahus-
hankkeen kanssa 

• Digitaalisen nuorisotyön 
osaamiskeskus on valmistellut 
käsitteistöä selkiyttävää käsikirjaa 
poliisin ja muiden nuorten parissa 
toimivien käyttöön. 

• Käsitteistön jalkauttamiseksi 
suunnitellaan mm. 
kohderyhmäkohtaisia 
verkkokursseja ja koulutuksia sekä 
yhteistyötä median kanssa.
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Kiitos!

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma 
(VANUPO) 2020-2023

Riksomfattande program för ungdomsarbete och
ungdomspolitik (RUNGPO) 2020–2023
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