1. Laajennetaan oppivelvollisuutta
●
●
●

Tavoitteina koulutus- ja osaamistason nosto, oppimiserojen kaventaminen ja
koulutuksellinen tasa-arvo.
Ennaltaehkäisee työttömyyttä ja vastaa työelämän tarpeisiin.
Työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkintoa.

2. Lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja
●
●
●

Suomi nousee koronakriisistä osaamisella.
Budjettiriihessä merkittävä aloituspaikkojen lisääminen.
Investoinnit ovat parasta jälleenrakennusta.

3. Nostetaan työllisyysmäärärahoja ja
varmistetaan nuorisotakuun toimiminen
●
●

Liian moni nuori työttömänä ja kesätyöpaikkojen puute
korostaa tarvetta uusille toimille.
Budjettiriihessä mittavat panostukset
työllisyyspalveluihin, Suomi muiden Pohjoismaiden
tasolle.

1. Katseet lapsuusvuosiin
●
●

“On helpompi kasvattaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.”
Painopiste peruspalveluihin, ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.
Neuvolat, päiväkodit, koulut, oppilashuolto. Koko ikäluokan varhaiskasvatus ja
kaksivuotinen esiopetus.

2. Hyvä työllisyys auttaa myös nuoria - poistetaan
nuorisotyöttömyys!
●
●
●

Odotamme hallitukselta työllisyyttä vahvistavia tekoja budjettiriihestä!
Nuorille ovi auki työelämään. Ei sysätä velkaa nuorille sukupolville!
Kaikille nuorille vähintään toisen asteen tutkinto,
yhä useammalle korkeakoulututkinto.

3. Arvostusta ja resursseja nuorisotyölle
●

Rahapelitoiminnan tuottojen aleneminen on
ratkaistava budjettiriihessä kestävällä tavalla.

1. Yhdenvertaisin eväin koulupolulle
●
●

Erityisesti pienten lasten koulupolun on oltava eheä. Pienen koululaisen ohjaus
ja opetus ei voi jäädä vanhempien vastuulle.
Opetuksen esikoulusta kolmanteen luokkaan tulee toteutua mahdollisimman
normaalisti luokkamuotoisesti, jotta yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet
turvataan.

2. Terveys on hyvinvoinnin perusedellytys
●
●

Mielenterveyspalveluja on vahvistettava erityisesti perusterveydenhuollossa.
Hyvät käytänteet, kuten ICP-malli, käyttöön nykyistä laajemmin.

3. Nuorten tukeminen perustuu
kumppanuuteen, ei keppiin
●
●

Ohjaamo-toiminta ei saa typistyä pelkäksi nuorten
TE-palveluksi.
Ohjaamo-toiminnan valtakunnallista koordinaatioja kehitystyötä on jatkettava.

1. Panostukset lasten, nuorten ja perheiden arkeen ja palveluihin
●
●
●

Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevät palvelut koko perhe huomioiden.
Sitova mitoitus oppilas- ja opiskelijahuoltoon.
Parannetaan mielenterveyspalveluiden resursseja ja saatavuutta.

2. Lapsivaikutusten arviointi kaikilla päätöksen tasoilla
●
●

Pienentää eriarvoisuutta eri lapsi- ja nuorisoryhmien välillä.
Tulevien palvelutarpeiden ennakointi.

3. Tuetaan nuorten reittejä työmarkkinoille
●
●
●

Työelämään siirtyminen kriittinen vaihe,
putoamisen riski suuri.
Palkkatuki, työllistämispalkkio
Oppisopimuksen kehittäminen.

1.

Kukaan ei saa pudota!
Hyvin resursoidut ja matalalla kynnyksellä saavutettavat
mielenterveyspalvelut ja muut tukipalvelut pitävät jokaisen nuoren
kyydissä

2.

Tasa-arvoisempi koulu kaikille!
Rohkeat rakenteelliset uudistukset, kuten oppivelvollisuuden
laajentaminen, antavat yhä useammalle nuorelle paremmat valmiudet
tulevaisuuden työelämään ja yhteiskuntaan.

3.

Tuki lähelle!
Kouluille tarvitaan nykyistä enemmän
koulupsykologeja ja kuraattoreita.

1. Kaikilla nuorilla tulisi olla hyvät edellytykset päästä
opiskelemaan ja työelämään.
●

Korkea koulutustaso, mahdollisuus vahvistaa osaamista koko työuran aikana ja
opiskeluaikana saatu työkokemus ovat avainasemassa syrjäytymisen ehkäisemisessä .

2. Lasten ja nuorten hyvinvointi on laitettava etusijalle
●
●
●
●

Panostettava toimiviin peruspalveluihin kunnissa, ennaltaehkäiseviin toimiin,
mielenterveyspalveluihin ja nuorisotyöhön.
Tukipalveluja saatavilla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus
harrastukseen.
Lapsilisiä ei saa leikata.

3. Ilmastonmuutos, julkisen talouden
kestävyys ja muut yhteiskuntaamme
koskevat suuret haasteet,
tarvitsevat ratkaisun.

1. Työttömäksi jääneille nopeita reittejä uusiin mahdollisuuksiin
●
●
●

Tärkeintä syrjäytymisen ehkäisemisessä on, ettei kukaan jäisi yksin kotiin ja
syrjäytymiskierre pääsisi käynnistymään.
Nopea toiminta on tärkeää. Työttömäksi jääville ja alanvaihdon edessä oleville
tarjottava nopeasti uusia mahdollisuuksia.
TE-palveluiden ja kuntien sosiaalitoimen nopea toiminta ensiarvoisen tärkeää.

2. Painopiste ennakoivassa tuessa ja mielenterveydessä
●

Korona ja työttömyys koettelee mielenterveyttä. Mielenterveyden ja perheiden
haasteiden lisääntymiseen pitää varautua jo nyt.

3. Konkurssin tehneitä on autettava ja
kotitalouksien velkaantumiseen on
kiinnitettävä huomiota
●

Ihmisten arki on muutenkin vaikeaa koronan
vuoksi, mutta ulosottoon joutuminen voi tehdä
elämän mahdottomaksi.

