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Suomen Partiolaisten lausunto komission ehdotuksesta uudeksi EU:n
nuorisostrategiaksi (COM(2018) 269 final)
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry kiittää mahdollisuudesta lausua
ehdotuksesta uudeksi EU:n nuorisostrategiaksi ja lausuu seuraavaa

1)

Kohti EU:n uutta nuorisostrategiaa
•

•

Komission tiedonanto kiinnittää hyvin huomiota siihen, että talouden
noususuhdanteesta huolimatta sukupolvien välinen epätasa-arvo ei ole
kaventunut. Nuorten syrjäytyminen on valtava ongelma, jonka
ratkaisemiseen tarvitaan toimenpiteitä kaikilla päätöksenteon tasoilla.
Komission esitystä ei ole sidottu selkeäsi oikeusperusteiseen
lähestymistapaan. Suomen Partiolaiset pitää tätä valitettavana, sillä
nykyinen nuorisostrategia oli tämän periaatteen suhteen selkeä ja nuoret
kohtaavat yhä ikäperusteista syrjintää monilla eri elämänaloilla.

2) Sitouttaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet
•

Nykyiseen nuorisostrategiaan verrattuna nämä kolme pääteemaa ovat
poikkihallinnollisen nuorisopolitiikan kannalta varsin
kunnianhimottomia. Esityksessä on toki mainittu muitakin nuorten
kannalta tärkeitä politiikka-aloja (kuten työllisyys, koulutus ja terveys),
mutta näiden osalta ei ole selvennetty miten yleiseurooppalaista
koordinaatiota strategian puitteissa tehdään.

2.1) Sitouttaminen
•

Ent. jäsennellyn vuoropuhelun edelleen kehittäminen on toivottavaa;
edustuksellisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että jatkossakin
kansallisten nuorisojärjestöjen kattojärjestöillä (Suom. Allianssi) on
prosessissa vahva rooli. Samoin kansallisten työryhmien roolin kasvaessa
myös niiden riittävästä rahoituksesta on huolehdittava.

2.2) Yhdistäminen
•

•

Kuten komissio esittää, EU:n Erasmus+ ja muut nuorille tai
nuorisotyöhön suunnatut rahoitusohjelmat tulee jatkossa sitoa
tiukemmin nuorisostrategian tavoitteisiin ja painopisteisiin. Erityisesti
Erasmus+ ohjelman nuorisoluku on alirahoitetttu kysyntään nähden ja
sen suhteellisen osuuden kasvattamisella olisikin merkittävät
kerrannaisvaikutukset koko nuorisosektorilla. On yleisesti tunnustettua,
että nuorisojärjestöt tekevät merkittävää työtä muita heikommassa
asemassa olevien nuorten osallistamiseksi, mutta niiden toiminnan
pitkäjänteisyyden varmistamiseksi jäsenmaiden olisi investoitava
nuorisoluvun rahoitukseen nykyistä merkittävästi enemmän.
Järjestöissä ja vapaaehtoistyössä kertyvällä osaamisella on tärkeä rooli
nuorten elämäntaitojen karttumisessa sekä nuorten tulevaisuuden
mahdollisuuksien toteutumisessa. On tärkeää, että järjestö- ja
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vapaaehtoistyö on kuitenkin nuorista itsestään lähtevää, nuorten itsensä
johtamaa toimintaa.
2.3) Vaikutusmahdollisuudet
•

•

•

•

•

•

Nuorisotyön nostaminen keskeiseksi teemaksi on kannatettavaa, mutta
on ehdottoman tärkeää, että se ymmärretään laajasti sisällyttäen myös
vapaaehtoisperustaisten nuorisojärjestöjen tekemä työ.
Suomen Partiolaiset tervehtii ilolla pyrkimystä laajentaa nuorisotyön
kautta saadun epävirallisen koulutuksen tunnustamista. Suomen
Partiolaiset näkee kuitenkin erittäin tärkeänä, että nuorisostrategiassa
epävirallisen koulutuksen tunnustaminen laajennetaan erityisesti myös
järjestöissä ja vapaaehtoistöissä hankittuun osaamiseen. Olemme
laskeneet, että pelkästään partiolaiset tekevät Suomessa vuosittain yli 3
miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Partion vapaaehtoistyöhön vuosittain
käytetty tuntimäärä vastaa yli 1800 kokopäivätoimisen
nuorisotyöntekijän työpanosta. Nuoret monenlaisista taustoista
kartuttavat järjestöissä ja vapaaehtoistyössä paljon osaamista, joka olisi
tärkeää tunnistaa niin koulutusjärjestelmässä kuin työelämässäkin.
Partiolla on nuorisoalan osaamiskeskus, jonka toiminta-ajatus lähtee
siitä, että harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä syntyy työelämän kannalta
yhä hyödyllisempää ja monipuolisempaa osaamista, joka tulisi paremmin
kuvata ja hyödyntää.
Kannatamme nuorisotyön ohjelman täytäntöönpanoa, jonka avulla
tuetaan yhdenmukaisesti jäsenvaltioiden toimia, jotka koskevat
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä innovaatioita ja niiden
tuotteistamismahdollisuuksia Erasmus+ -ohjelman avulla. Edelleen
näemme kannatettavana digitaalisen nuorisotyön kehittämistä
osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tasavertaisempaan
mahdollistamiseen valtakunnallisesti sekä Euroopan laajuisesti.
Osaamiskeskuksen toiminnasta kertyneen kokemuksen pohjalta näemme
erityisen tärkeänä, että edistetään epävirallisen koulutuksen
tunnustamista niin, että harrastuksissa, vapaaehtoistyössä sekä muissa
työelämän tehtävissä hankittu ja hankittava osaaminen voidaan
yhdenmukaisesti ja toisiaan täydentävästi sekä synergioita tuottavasti
tunnistaa ja tunnustaa. Nuoren harrastuksissa, vapaaehtoistyössä sekä
muissa työelämän tehtävissä hankittua ja hankittavaa osaamisen
tunnistamista ja tunnustamista on tarvetta laajentaa, sillä se olisi
erityisen hyödyllistä niille, joilla on vain vähäistä virallista osaamista, ja
se parantaisi heidän työllistymistään ja yrittäjyysosaamistaan.
Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista voidaan parantaa
järjestelmällisemmällä ja yhtenäisemmällä laatutyökalujen käytöllä.
Parempi osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on kaikkien etu,
niin koulutuksenjärjestäjien, nuorisotyön kentän, työelämän sekä
nuorten itsensä. Digitaalisen nonformaalisti hankitun osaamisen
tunnistamisjärjestelmän kautta sekä nuorisotyöntekijät että opettajat
nuoren itsensä kanssa voivat löytää dataan perustuvien tulkintojen ja
suositusten avulla nuorelle kestävämpiä ja dynaamisempia opinpolkuja
kohti työelämää. Siksi osaamisen kuvaamiseen liittyvät digitaaliset
ratkaisut toimivat hyvinä välineinä sanoittaa nuorten osaamista nuorten
kanssa toimivien nuorisotyöntekijöiden ja opettajien kanssa yhdessä ja
yhteismitallisesti. Kun opitaan laajemmin ymmärtämään ja kuvaamaan
nuorisotyössä syntyvää osaamista työelämän ja kansalaisyhteiskunnan
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•

näkökulmasta, kehitetään myös merkittävästi nuorisotyön laatua.
Samalla se on nuorelle itselleen tae paremmasta elämänlaadusta.
Kansallisessa viitekehyksessä toteutettava digitaalinen osaamisen
tunnistamisen ja tunnustamisen ekosysteemi tulisi olla perusidealtaan ja
-toiminnoiltaan skaalattavissa ja sovellettavissa periaatteessa minkä
tahansa EU-maan koulutusjärjestelmään sopivaksi. Tämä
yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden erilaisia osaamisen tunnustamisen
prosesseja ja tuo selkeyttä osaamisen, pätevyyden ja tutkintojen
tunnustamiselle. Osaamisen tunnustamisen edistäminen lisää
oikeutetusti ja luontevasti nuorisotyön arvoa siihen osallistuville nuorille
ja nostaa nuorisotyön toimijoiden valtakunnallista merkitystä. Tämä
puolestaan luo positiivisia vaikutuksia myös kaikkeen muuhun
nuorisotyön laadun kehittämiseen.

3) Tehokas, keskittynyt ja yhteinen täytäntöönpano kaikilla aloilla

3.1) Työskentely alojen välillä
•

•

Suomen Partiolaiset pitää ideaa EU:n nuorisokoordinaattorista
kannatettavana ja se voi parhaimmillaan auttaa nuorisokysymysten
paremmassa poikkihallinnollisessa valmistelussa ja seurannassa
komissiossa. On kuitenkin tärkeää, että kyseessä on ns. toimeenpaneva
virka eikä poliittinen nimitys. Uusi nuorisoalan koordinaattori ei saa
korvata nuorten omaehtoisen järjestötoiminnan merkitystä nuorten
äänen esille tuomisessa
Pidämme hyvänä ajatusta kansallisista toimintasuunnitelmista
strategian kansallisen täytäntöönpanon ja yleiseurooppalaisen
koordinaation seurannan helpottamiseksi.

3.2) Monitasoinen ja osallistava hallinto
•

Komission esitys uudeksi monialaiseksi yhteistyöalustaksi (multistakeholder platform) on kannatettava, mutta sen käytännön toteutus on
ehdotuksessa epäselvä. Uusi alusta ei voi jäädä esimerkiksi yksittäisten
vuosittaisten kokousten varaan vaan on tärkeää, että strategian
toteuttamisen kannalta merkittävimpien sidosryhmien vuoropuhelu ja
tiedonvaihto on säännöllistä ja jatkuvaa. Nuorisojärjestöjen mukaanotto
strategian yleiseurooppalaisessa seurannassa tämänkaltaisen
yhteistyöalustan kautta on positiivista. Lisäksi strategiaesityksen
painottaman politiikkasektorit ylittävän yhteistyön onnistumiseksi on
olennaista, että myös muut hallinonalat osallistuvat tämänkaltaisen
yhteistyöalustan työhön.
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