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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus sosiaalisista investoinneis-
ta Pohjoismaissa 

1. Valiokunnan ehdotus 

Hyvinvointivaliokunta  ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se järjestää Pohjoismaiden valtiovarainministerien, sosiaali- ja 
terveysministerien sekä tutkijoiden ja asiantuntijoiden välisen 
huippukokouksen, jonka aiheena on sosiaaliset investoinnit Poh-
joismaissa. 
 
että se pyrkii luomaan pohjoismaisen tietopohjan sosiaalisiin in-
vestointeihin perustuvista hyvistä esimerkeistä julkiselta, yksityi-
seltä ja vapaaehtoissektorilta.  
 
että se pyrkii sisällyttämään Pohjoismaiden ministerineuvoston 
vuosien 2013–2015 ja tuleviin laajoihin hyvinvointiohjelmiin aja-
tusmallin sosiaalisista investoinneista Pohjoismaissa. 
 

2. Taustaa 

Pohjoismaissa useimmilla ihmisillä on hyvä elämä, mutta jotkut Pohjois-
maiden kansalaisista ovat syrjäytyneitä suuren osan elämästään. Syrjäy-
tymisellä hyvinvointivaliokunta tarkoittaa tässä yhteydessä pitkäaikaista 
kyvyttömyyttä elättää itseään omalla työllään, mikä johtaa sekä heikkoon 
taloudelliseen että sosiaaliseen asemaan. Nuorten työttömyys on jopa 
kaksin- tai kolminkertainen muuhun väestöön verrattuna keskimääräises-
ti, ja nuorten työttömyys lisääntyy edelleen. Juuri tähän ryhmään hyvin-
vointivaliokunta haluaa kiinnittää huomiota sosiaalisia investointeja Poh-
joismaissa koskevalla valiokuntaehdotuksellaan. Työllä toivotaan olevan 
myönteisiä taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia niin yksittäiselle ihmiselle 
kuin koko yhteiskunnallekin.  
 
 



 
 
 
 

 sivu 2 / 18 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1591/velferd 

Tekijä(t): 

Hyvinvointivaliokunta 

Liitteet: 

- Sosiaaliset investoinnit Poh-

joismaissa 

Dnro 12-00214-14 

 

 

 

 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1591/velferd 

Tekijä(t): 

Hyvinvointivaliokunta 

Liitteet: 

- Sosiaaliset investoinnit Poh-

joismaissa 

Dnro 12-00214-14 

 

 

Käsite sosiaaliset investoinnit 
Hyvinvointivaliokunta tarkoittaa käsitteellä sosiaaliset investoinnit sitä, et-
tä panostetaan ihmisiin nyt, jotta pystytään torjumaan, ehkäisemään ja 
vähentämään nykyistä tai tulevaa syrjäytymistä ja sitä, että ihmiset jää-
vät pysyvästi huonoon elämäntilanteeseen ilman kytköstä työelämään. 
Kustannukset koostuvat kaikista panostuksista, joita tarvitaan tämän ta-
voitteen saavuttamiseksi.  
 
Tulot koostuvat pienemmistä toimeentulotuista tulevaisuudessa, alentu-
neista terveydenhuoltokuluista sekä tuotantoarvon ja verotulojen kasvus-
ta. Hyvinvointivaliokunta sisällyttää sosiaalisiin investointeihin myös aja-
tuksen siitä, että sosioekonomisesti ja yhteiskunnalle kokonaisuutena on 
kannattavaa ehkäistä tilanteita, joissa ihmiset ovat pysyvästi kyvyttömiä 
elättämään itseään. Jos sosiaalisia investointeja koskevalle työlle halutaan 
toivottu vaikutus, ajatus tulee sisällyttää budjetteihin valtiovarainministe-
riöissä ja muissa tärkeissä ministeriöissä sekä vastaavasti alue- ja paikal-
listasolla Pohjoismaissa. Monilta hallintoasteilta edellytetään yhteistyötä ja 
toimenpiteiden on oltava niin pitkäaikaisia, että nuoret voivat pysyvästi 
osallistua työelämään.  
 
Syrjäytymiskehitys 
Huomattava osa Pohjoismaiden aikuisväestöstä on jollakin tavalla syrjäy-
tynyt pitkäaikaisesti tai pysyvästi siten, etteivät he pysty elättämään itse-
ään työssä käymällä. Matka kohti pysyvämpää työttömyyttä voidaan näh-
dä eräänlaisena miinusmerkkisenä urapolkuna, ja sen ulkoasu voi vaihdel-
la paljonkin samoin kuin siihen voi olla useita syitä. Monella on kuitenkin 
yksi yhteinen tekijä syrjäytymiskehityksessä: koulunkäynti on keskeyty-
nyt.  
 
Esimerkkejä syrjäytymiseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä 
 

 
 
Hyvinvointivaliokunta viittaa ruotsalaisten tutkijoiden Ingvar Nilssonin ja 
Anders Wadeskogin kehittämään malliin, jonka mukaan selitys kasvavan 
sukupolven heikkoon pääsyyn työelämään löytyy biologisista, psykologi-
sista, sosiaalisista ja rakenteellisista tekijöistä.  Hyvinvointivaliokunta 
huomauttaa, että sama perusongelma voi ilmetä aivan eri tavalla resurs-
seiltaan vahvassa perheessä kuin heikommassa asemassa olevassa per-
heessä. Pojat ja tytöt käsittelevät tilanteita eri tavalla. Maahanmuuttaja-
taustalla tai sillä, että on syntynyt Pohjoismaiden ulkopuolella, voi olla iso 
merkitys. Myös sillä, asuuko eriarvoistuneella alueella vai ei, voi olla mer-
kitystä. Vastaavasti ongelmaan voi vaikuttaa se, onko henkilöllä itsellään 
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heikommat (henkiset tai sosiaaliset) voimavarat ja tekevätkö ongelmaa 
käsittelevät eri julkiset toimijat yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi vai ei.  
 
Syrjäytymisen seuraukset 
Hyvinvointivaliokunta pitää huolestuttavana sitä, että syrjäytymisestä joh-
tuva työelämän ulkopuolelle jääminen aiheuttaa inhimillisiä seurauksia ku-
ten heikkoa itsetuntoa, huonoa itseluottamusta ja poisjääntiä tietyistä so-
siaalisista yhteyksistä kuten koulusta, työpaikalta ja muista sosiaalisista 
tilanteista. Se vaikuttaa myös yksityistalouteen, elintasoon ja elämänlaa-
tuun.  
 
Hyvinvointivaliokunta muistuttaa, että inhimillisen kärsimyksen lisäksi syr-
jäytyminen aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita sekä yksittäisille 
ihmisille että yhteiskunnalle. Välittömiä hyvinvointikustannuksia aiheutuu 
toimenpiteistä, kuten heikossa asemassa olevia lapsia ja nuoria koskevista 
selvityksistä, lääkärissäkäynneistä, laitokseen sijoittamisesta jne. Lisäksi 
syntyy välillisiä hyvinvointikustannuksia, kun vanhemmat joutuvat esim. 
jäämään sairauslomalle, lyhentämään työaikaansa tukeakseen lapsiaan tai 
tukeutumaan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Välittömien ja välillisten hy-
vinvointikustannusten lisäksi tulevat rahalliset kustannukset kuten työt-
tömyyskorvaukset, sairauspäivärahat, toimeentulotuet ja menetetyt vero-
tulot. Tuotantotappiota syntyy siitä, että syrjäytyneet aikuiset eivät pysty 
tekemään työtä ja antamaan omaa panostaan yhteiseen hyvään, mikä 
puolestaan alentaa BKT:tä. 
 
Hyvinvointivaliokunta haluaa korostaa, että Pohjoismaissa suhtaudutaan 
jo nyt vakavasti nuorten syrjäytymisestä ja työelämän ulkopuolelle jäämi-
sestä aiheutuvaan ongelmaan. Yhteiskunta käyttää siihen paljon resursse-
ja kaikissa Pohjoismaissa, mutta tästä huolimatta elinikäiseen työttömyy-
teen ajautuvien määrä nousee. Useimmat merkit tulevasta syrjäytymises-
tä ovat havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja monessa tapauk-
sessa signaalit ovat nähtävissä jo esikouluiässä.   
Syrjäytymistä voidaan ehkäistä, kunhan oikeat ehdot täyttyvät. Niitä ovat 
kokonaisnäkemys, pitkäjännitteisyys, varhainen puuttuminen, oikeat ta-
loudelliset kannustimet ja sosiaalisen investointipääoman saatavuus.  
(Ingvar Nilsson, 2011).  
 
Tutkimuksen mukaan syy toimenpiteiden epäonnistumiseen on se, että ne 
käynnistetään liian myöhään ja vasta sitten, kun ongelmat ovat monimut-
kaistuneet. Toimet ovat reaktiivisia eivätkä ehkäiseviä.  Monessa tapauk-
sessa toimenpiteet eivät perustu tietopohjaisiin menetelmiin eivätkä ne 
ole koordinoituja eivätkä järjestelmällisiä. Hyvinvointivaliokunnan tiedossa 
on, että toimenpiteiltä puuttuu jatkuvuutta, pitkäjännitteisyyttä sekä kes-
tävyyttä. Monet toimista suuntautuvat yksittäisen henkilön oireisiin eikä 
niiden taustalla oleviin syihin.  
 
Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että syrjäytymiseen liittyvässä ongel-
manasettelussa esiintyy selkeitä johtamisongelmia. Eri sektoreilta ja mo-
nilta tasoilta puuttuu kokonaisvaltaista organisaatiokulttuuria, jolloin toi-
menpiteet ovat erillisiä eivätkä kytkeydy toisiinsa pitkällä aikavälillä.  
 
Pohjoismaissa hyvinvointipoliittisten haasteiden ratkaisuja leimaavat usein 
kovat taloudelliset priorisoinnit, joissa etusijalla ovat lyhyen aikavälin ta-
lousvaatimukset ja säästöt. Sosiaalisten investointien ajatusmalli ei näytä 
välitöntä taloudellista voittoa tilinpäätöksissä ennen kuin useita vuosia 
toimenpiteen käynnistämisen jälkeen.  
 
Hyvinvointivaliokunta toteaa, että aika-aspekti ja puutteelliset tiedot 
käynnistetyistä toimista luovat haasteita. Hyvinvointivaliokunnalle on sel-
vinnyt vuoden 2013 pääaiheeseen liittyvän tiedonkeruun yhteydessä, että 
yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia ja hyvinvointipoliittisen alan kustan-
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nuksia on mahdollista arvioida yhteiskuntataloudellisten kustannushyöty-
laskelmien avulla. 
 
Hyvinvointivaliokunta kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa järjes-
tämään huippukokouksen, jonka aiheena on sosiaaliset investoinnit Poh-
joismaissa. On tärkeää saada kuulla, mitä kokemuksia Ruotsilla on panos-
tuksista sosiaalisiin investointeihin. Ruotsissa on päästy hyvin pitkälle so-
siaalisten investointien ajatusmallin konkretisoinnissa tekemällä muun 
muassa investointilaskelmia kunnissa, aluetasolla ja toimenpiteiden yh-
teydessä. Huippukokouksen myötä saadaan laaja ja vaikutusvaltainen 
joukko asiantuntijoita ja päätösvastuussa olevia virkamiehiä tarkastele-
maan syrjäytymisongelmaa kokonaisvaltaisesta näkökulmasta ja teke-
mään ehdotuksia sosiaalisten investointien toteuttamisesta pohjoismaises-
sa yhteistyössä ja Pohjoismaissa sekä ideoimaan toimenpiteitä nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi Pohjoismaissa. 

3. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella hyvinvointivaliokunta  ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se järjestää Pohjoismaiden valtiovarainministerien, sosiaali- ja 
terveysministerien sekä tutkijoiden ja asiantuntijoiden välisen 
huippukokouksen, jonka aiheena on sosiaaliset investoinnit Poh-
joismaissa. 
 
että se pyrkii luomaan pohjoismaisen tietopohjan sosiaalisiin in-
vestointeihin perustuvista hyvistä esimerkeistä julkiselta, yksityi-
seltä ja vapaaehtoissektorilta.  
 
että se pyrkii sisällyttämään Pohjoismaiden ministerineuvoston 
vuosien 2013–2015 ja tuleviin laajoihin hyvinvointiohjelmiin aja-
tusmallin sosiaalisista investoinneista Pohjoismaissa. 

 
Tórshavnissa 24. syyskuuta 2013 

Anders Andersson (kd), puheen-
johtaja    
Anders Karlsson (S)  
Anne Louhelainen (ps.)  
Christer Adelsbo (S)    
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 
Finn Sørensen (EL), varapuheen-
johtaja 
 

Helgi Abrahamsen (sb)  
Jóhanna María Sigmundsdóttir (F) 
Karen J. Klint (S) 
Svein Harberg (H) 
Sonja Mandt (Ap9 
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LIITE – Valiokuntaehdotuksen tausta ja sosiaalisten investointien 
tarve Pohjoismaissa 
 
Pohjoismaidennuorisotyöttömyys on 10–25 prosentin luokkaa. Onneksi 
monet heistä löytävät työtä joko toisen asteen koulutuksen jälkeen tai sit-
ten suoraan jonkin ajan kuluttua. Huolestuttavin kehityssuunta tällä het-
kellä on se, että ilman koulutuspaikkaa, työtä tai harjoittelupaikkaa olevi-
en 15–24-vuotiaiden määrä on nyt 5–10 prosenttia. Ongelma on kasvanut 
viimeisimmän talouskriisin aikana. Nuorten syrjäytyminen voi vaikuttaa 
siihen, että osalla nuorten sukupolvesta on hyvin heikko kytkös työelä-
mään suuriman osan aikuiselämästään tai he voivat jäädä täysin työelä-
män ulkopuolelle. Seurauksena voi myös olla sosiaalisia ongelmia ja risti-
riitoja, ja monet näistä nuorista näkyvät hyvin todennäköisesti vähitellen 
kansanterveysongelmien, päihteiden käytön ja rikollisuuden tilastotiedois-
sa. 
 
Pohjoismainen hyvinvointimalli on toiminut turvaverkkona kaikille iästä tai 
toimintakyvystä riippumatta. Hyvinvointivaliokunnan mielestä Pohjois-
maissa on uusi ja pelottava kehityssuunta, jossa nuoret syrjäytyvät opin-
noista ja edessä on tulevaisuus ilman kytköstä työelämään ja yhteiskun-
nan tukien varassa. Hyvinvointivaliokunta pitää nuorisotyöttömyyttä Poh-
joismaiden suurimpana haasteena lähitulevaisuudessa.  
 
Nuorena koetulla työttömyydellä voi olla pitkäaikainen kielteinen vaikutus 
koko loppuelämän ajan. Joidenkin nuorten kohdalla kytkös työelämään on 
huono: lyhyt koulutus, alemmat palkat ja heikommat mahdollisuudet pit-
käaikaisiin työsopimuksiin ja urakehitykseen. Seurauksena on pitkiä työt-
tömyysjaksoja ja huomattava pysyvän syrjäytymisen uhka.  
 
Myös joillakin 25–30-vuotiailla korkea-asteen koulutuksen saaneilla nuoril-
la on vaikeuksia löytää koulutustaan vastaavaa työtä. Vaikka ilman koulu-
tusta olevilla nuorilla on yleensä suurempi syrjäytymisuhka, koulutettujen 
nuorten työmahdollisuudet ovat heikentyneet eniten.  
 
Tämän valiokuntaehdotuksen perusajatuksena on, että varhainen puuttu-
minen ja kuntoutus lasten ja nuorten elinikäisen syrjäytymisen ehkäisemi-
seksi on yksilön ja yhteiskunnan kannalta kannattavaa. Näin mahdollisesti 
saatava taloudellinen hyöty ei kuitenkaan aina ole päätöksentekijöiden 
tiedossa eikä nähtävissä. Sen vuoksi tämä valiokuntaehdotus on sekä yri-
tys sisällyttää sosiaaliset investoinnit pohjoismaisen yhteistyön asialistalle 
että näkyvöittää sosiaalisista investoinneista saatavaa taloudellista hyö-
tyä. Liitteessä selitetään jäljempänä mitä sosiaalisilla investoinneilla tar-
koitetaan. 
 
Ihmiset yhteiskunnan tärkeimpänä voimavarana.  
Hyvinvointivaliokunnan lähtökohtana on Pohjoismaiden yksimielisyys ak-
tiivisen työmarkkinapolitiikan harjoittamisen tärkeydestä. Haluamme luo-
da osallistavan ja inhimillisen työelämän ja haluamme työelämään keinoja 
sosiaalisen polkumyynnin torjumiseksi. Hyvinvointivaliokunta toteaa, että 
kaikki Pohjoismaat pyrkivät toteuttamaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa, 
jonka avulla voidaan sekä turvata nykyisten työpaikkojen kestävyys että 
luoda uusia työpaikkoja ja kehittää uusia markkinoita. Sen tuloksena syn-
tyy tarvittavaa lisäarvoa toimivien hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi 
kaikille, mikä onkin pohjoismaisen hyvinvointimallin ydin.  Se on Pohjois-
maissa sotien jälkeen koetun hyvän yhteiskuntakehityksen varsinainen 
perusta. 
 
Työn merkitys pohjoismaisessa hyvinvointimallissa  
Hyvinvointivaliokunta viittaa pohjoismaisen hyvinvointimallin tavoittee-
seen yhteiskunnasta, jossa korkea työllisyys yhdistyy laajaan sosiaaliseen 
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turvaverkkoon. Hyvinvointivaliokunta korostaa, että juuri työmarkkinoiden 
ja hyvinvointivaltion sekä sosiaalipolitiikan ja työelämän välinen yhteis-
toiminta on ydin Pohjoismaiden tavoitteessa yhdistää korkea tuottavuus ja 
korkea työllisyys sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Hyvinvointivaltion 
järjestelmiin kuuluvat toisaalta työtulon mukaan maksettavat eläkkeet, äi-
tiysrahat ja sairauspäivärahat, toisaalta kohtuulliset tulot niille, jotka eivät 
pysty elättämään itseään työllä. Hyvinvointijärjestelmien tarkoituksena on 
osaltaan helpottaa siirtymisiä työn, hoivatehtävien, koulutuksen tai muun 
väliaikaisen poissaolon välillä. Hyvinvointijärjestelmien tarkoituksena ei si-
tä vastoin ole toimia vaihtoehtoisena tulona työkykyisille nuorille ja aikui-
sille. Juuri tähän ryhmään tulee kiinnittää huomiota, jotta he saavat tar-
vitsemansa avun pystyäkseen hyödyntämään koko työkykyään tai osatyö-
kykyään. 
 
Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että Pohjoismainen hyvinvointimalli on 
kyennyt yhdistämään hyvinvoinnin ja taloudellisen kasvun. Kaikissa Poh-
joismaissa on korkea tulotaso, kohtuullista kasvua, vakaa makrotalous ja 
sosiaalinen turva kansalaisille. Nämä tekijät turvaavat osaltaan pohjois-
maalaisten hyvät elinolot ja vaikuttavat huomattavasti väestön tervey-
teen.  

 
Osallistuminen työelämään on hyvinvointivaliokunnan mukaan avain yksi-
löiden ja yhteisöjen hyvinvointiin yhteiskunnassa. Kaikkien Pohjoismaiden 
haasteena on työkykyisten ihmisten jääminen työelämän ulkopuolelle ja 
työkyvyttömiksi joutuvien määrä. Työelämän ulkopuolelle jääviä ryhmiä 
ovat esimerkiksi nuoret, ikääntyneet, maahanmuuttajataustaiset, toimin-
tarajoitteiset tai sairaat henkilöt. Tämä on uhka pohjoismaiselle hyvinvoin-
timallille, koska monet jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle pitkiksi ajoiksi 
elämässään. 
 
Puoluerajat ylittävä yksimielisyys kestävästä työelämästä Pohjoismaissa 
Pohjoismaiden hallitusten priorisoitu tavoite on saada työtä kaikille. Hy-
vinvointivaliokunta korostaa, että Pohjoismaissa keskitytään eri politiikan 
aloilla turvaamaan ja luomaan uusia työpaikkoja, jotka ovat kestäviä sekä 
yhteiskunnalle että yksilölle. Työ turvaa muun muassa toimeentulon, 
oman kodin hankkimismahdollisuuden, osaamisen kehittämisen, sosiaali-
sen myötävaikuttamisen ja osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. Työ-
elämään kiinnittyminen torjuu köyhyyttä sekä ehkäisee fyysisen ja psyyk-
kisen terveyden heikentymistä. Työelämässä vietetyt vuodet kartuttavat 
myös eläkettä, joka antaa taloudellista turvaa vanhuusvuosina.  
 
Huoli nuorten pitkäaikaisesta työttömyydestä 
Hyvinvointivaliokunta on huolestunut siitä, että osalla tulevista nuorten 
sukupolvista ei ole mahdollisuutta päästä sosiaalisen yhteisön jäseniksi, 
olla taloudellisesti riippumattomia ja kehittää tietojaan ja taitojaan elä-
mässä. Pohjoismaissa 18–34-vuotiaiden työttömien ja työkyvyttömien 
määrä on hälyttävän korkea. Myös pitkäaikaissairaiden ja toimeentulotuen 
varassa olevien määrä kasvaa eniten tässä ikäryhmässä. Hyvinvointivalio-
kunta tietää, että tähän kielteiseen kehitykseen liittyy useita monisyisiä 
ongelmia, mutta on mahdollista erottaa joitakin suuntauksia. Esimerkiksi 
nuorilla on vähän tai ei ollenkaan opintoja pakollisen koulunkäynnin jäl-
keen, heiltä puuttuu työkokemusta sekä riittäviä tietoja ja taitoja ja he 
saavat potkut vasta laskusuhdanteessa. Koulun ja työelämän välinen yh-
teys on vähäinen, ja näille nuorille on vähän työmahdollisuuksia tarjolla. 
Oppisopimuspaikkoja sekä käytännönläheistä ja ammatillista koulutusta 
on tarjolla liian vähän (Tanskan tuotantokoulu-malli on poikkeus). Monilla 
näistä nuorista on päihdeongelmia sekä psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, 
jotka entisestään vaikeuttavat työelämään pääsyä.  
 
Hyvinvointivaliokuntaa huolestuttaa se, että työelämän ulkopuolelle jää-
minen vaikuttaa suuresti yksilön elämään sekä taloudellisesti, psykososi-
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aalisesti että terveydellisesti. Pohjoismaiden eri väestöryhmien terveyden-
tila ja terveyspalvelujen käyttö vaihtelevat suuresti. Toisaalta koulutus ja 
tulot liittyvät muun muassa parempaan terveyteen sekä vähäisempään 
ylipainoon, tupakointiin ja alkoholin ynnä muiden päihteiden väärinkäyt-
töön. Työttömyys ja työelämästä syrjäytyminen taas liittyvät huonompaan 
terveyteen ja alempaan elämänlaatuun. Se että yhä enemmän nuoria siir-
tyy pitkäaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle on selvä varoitus työelämä-, 
hyvinvointi- ja koulutuspolitiikan edessä olevasta haasteesta.  
 
Tarvetta monille erilaisille keinoille ja toimille koulutuksen ja työn saami-
seksi 
Hyvinvointivaliokunnan mielestä tarvitaan paljon erilaisia keinoja, jotta 
useampi pystyy tarjoamaan työpanostaan. Kysymys on järjestelmistä, 
joilla voidaan parantaa nuorten osaamista koulutuksen avulla sekä kurs-
seista ja opinnoista joko vakiintuneella ammattialalla tai uuden ja sopeu-
tetun osaamisen rakentamiseksi. Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että 
toimien monimuotoisuus on erityisen tärkeää, jotta nuoret saavat mahdol-
lisuuden sopeutua työmarkkinoille, joille on leimallista korkea muutosaste 
ja liikkuvuus.  
 
Koulutus ja osaaminen yhdessä aktiivisen työmarkkinapolitiikan kanssa 
Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että koulutus ja aktiivinen työmarkki-
napolitiikka ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta nuori pääsee työharjoitteluun, 
saa työpaikan tai pystyy muutoin työllistämään itsensä. Hyvinvointivalio-
kunta viittaa siihen, että on tärkeää panostaa osallistavaan koulutukseen, 
jossa otetaan huomioon kaikkien kyvyt ja taidot, fyysinen ja psyykkinen 
toimintakyky sekä kielitaito.  
Seuraavaksi on syytä keskittyä myös joustavuuteen, jotta työelämään voi 
osallistua elämän eri vaiheissa. Työmarkkinoille juuri päässeillä nuorilla on 
eri tarpeet kuin pienten lasten vanhemmilla, joiden tarpeet taas eroavat 
vanhempien työntekijöiden tarpeista. Hyvinvointivaliokunnan mielestä ta-
voitteena on varmistaa, että työt on järjestetty siten, etteivät ihmiset sai-
rastu työssäkäynnistä. Samalla tulee varmistaa, että sairastuneet tai osa-
työkykyiset voivat pysyä töissä ja tehdä töitä mahdollisuuksiensa mukaan. 
Kaikki nämä ovat yleisiä toimia, joilla varmistetaan pitkäjänteisesti kestä-
vä työelämä kaikille.  
 
Hyvinvointivaliokunnan mukaan monet tutkimukset osoittavat, että erityi-
sesti siirtyminen toisen asteen koulutuksesta (lukiokoulutuksesta) työelä-
mään on kriittisin vaihe nuorille. OECD:n tilasto lukiokoulutuksen suoritta-
vien nuorten prosenttiosuuksista osoittaa Pohjoismaiden olevan huomat-
tavasti heikompia kuin esimerkiksi Israel ja Yhdysvallat, joissa 90 ja vas-
taavasti 88 prosenttia suorittaa lukiokoulutuksen. Suomi on tilastossa kor-
keimmalla sijalla 78 prosentilla. Norjan, Ruotsin ja Tanskan vastaava luku 
on 65–69 prosenttia, kun taas Islannissa vain 49 prosenttia nuorista vie 
lukiokoulutuksen päätökseen.   
 
Tilanne on myös huonontunut pitemmällä aikavälillä, ja se että osa nuoris-
ta ei suorita toisen asteen koulutusta näyttää olevan pitkäaikainen suun-
taus. Kysymys on rakenteellisesta, ei suhdanteista riippuvasta tai satun-
naisesta tilanteesta.  
 
Tutkimuksissa on todettu, että toisen asteen koulutusta vailla olevilla nuo-
rilla on suurin pitkäaikaistyöttömyyden vaara, mutta yksipuolinen pyrki-
mys saada kaikki takaisin koulutuksen pariin on tuomittu epäonnistu-
maan. Sitä vastoin tarvitaan monipuolisia toimia, kuten osa-aikatyötä, 
työharjoittelua ja palkkatukea, jotta nuori saa työkokemusta ja osaamista 
työelämää varten.  
 
Oppisopimusjärjestelmät ovat tärkeä toimi nuorille, joilla ei ole motivaa-
tiota jatkaa koulunkäyntiä. Hyvinvointivaliokunnan mielestä on tärkeää, 
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että ammattikoulutukset eivät ole liian yksipuolisen teoreettisia ja että pe-
rustetaan järjestelmiä niille, jotka eivät haluaa teoreettista opetusta. Hy-
vinvointivaliokunnan mielestä on myös tärkeää, että kouluissa on opetta-
jia, joilla on kokemusta työelämästä.  
 
Hyvinvointivaliokunta toteaa, että isona ongelmana on löytää riittävästi 
oppisopimuspaikkoja. Monet työnantajat pitävät oppisopimussuhteita ris-
kialttiina ja kalliina. Hyvinvointivaliokunnan mielestä on tärkeä jatkaa työ-
tä yritysten, työnantajien ja välittäjien parissa tavoitteena vähentää nuor-
ten kouluttamiseen ja palkkaamiseen liittyvää epävarmuutta, tiedon puu-
tetta sekä lisätyön ja -kustannusten pelkoa.  
 
Hyvinvointivaliokunta huomauttaa tämän koskevan erityisesti nuoria, joilla 
on myös muita ongelmia. Yksi osa panostusta ovien avaamiseksi työelä-
mään voi olla entistä laajempi mahdollisuus koeajalla palkkaamiseen, har-
joittelijajärjestelmiin sekä väliaikaisiin työsopimuksiin.  
 
Koska työelämän ulkopuolelle eivät jää pelkästään ilman koulutusta olevat 
nuoret, on tärkeää, että myös akateemisten alojen opiskelijat saavat ko-
kemusta työelämästä opiskeluaikana. Hyvinvointivaliokunta viittaa hyvään 
tanskalaiseen opiskelijaharjoittelija-järjestelmään, josta muillakin mailla 
voisi olla iloa. Ammattiin liittyvällä työkokemuksella on iso painoarvo tut-
kinnon jälkeen. 
 
Tärkeää työtä rajaesteiden torjumiseksi Pohjoismaissa 
Tässä yhteydessä ja monista muistakin syistä hyvinvointivaliokunta pitää 
myös tärkeänä erityisesti sosiaali- ja verotusalan rajaesteiden torjumista 
Pohjoismaissa, sillä ne vaikeuttavat opiskelijoiden ja työnhakijoiden liikku-
vuutta Pohjoismaiden välillä.  
 
Sääntöjä, joka "lukitsevat" nuoret työttömät omaan maahansa, vaikka ra-
jan toisella puolella olisi harjoittelijajärjestelmiä, täytyy tarkistaa ja muut-
taa. Pohjoismaiden täytyy olla todellinen yhteinen työmarkkina-alue, ja 
kaikki nuorten liikkuvuutta ja työnsaantia vaikeuttavat kansalliset säännöt 
tulee muuttaa. Tarvitsemme rekisterin, jossa on esimerkkejä tämän alan 
hyvistä toimista ja jossa yritykset myös ovat mukana.  
 
Hyvinvointivaliokunta näkee yhtenä mahdollisuutena Nordjobb-ohjelman 
laajentamisen, jotta nuorille voitaisiin tarjota työpaikka ja asunto milloin 
tahansa vuoden aikana eikä vaan kesätyöpaikkoja kuten nyt tehdään. 
Nordjobb on ollut toimiva ja hyvä vaihtoehto ennen kaikkea vahvoille op-
pilaille, mutta sitä voidaan hyvinvointivaliokunnan mielestä käyttää lähtö-
kohtana kehitettäessä vastaavaa ympärivuotista pohjoismaista vaihtojär-
jestelmää nuorille, joilla on vaikeuksia löytää paikkansa työelämässä.   
 
Maailmanlaajuiset haasteet ja kansainvälistyminen 
Hyvinvointivaliokunnan mielestä pohjoismainen yhteistyö on hyvä asia si-
nänsä, mutta samalla keino kohdata lisääntyvä kansainvälistyminen ja 
kaikkiin Pohjoismaihin vaikuttavat maailmanlaajuiset haasteet. Pohjois-
maat ovat pieniä valtioita maailmanlaajuisesti katsottuna. Globalisaation 
myötä maiden välinen yhteistyö muodostuu yhä tärkeämmäksi tutkimuk-
sen ja innovoinnin, osaamisen kehittämisen ja pätevän työvoiman vahvis-
tamiseksi kaikilla tasoilla. Työmarkkinoiden kansainvälistymisen yksi seu-
raus on työvoiman maahanmuutto ammatteihin, joissa aiemmin työsken-
teli paljon nuoria, kuten käsityöammatteihin. 
 
Tuen ja työtulon välisen yhteyden merkitys 
Henkilön toiveeseen saada työpaikka vaikuttaa hyvinvointivaliokunnan nä-
kemyksen mukaan myös yhteiskunnalta saadun työttömyystuen ja nuoren 
työstä saaman työtulon välinen suhde. Hyvinvointivaliokunta panee mer-
kille, että korkea julkinen tuki voi toisaalta olla esteenä työmarkkinoille 
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pääsylle. Samalla työttömyystuki ei saa hyvinvointivaliokunnan mielestä 
olla myöskään niin alhainen, että se stigmatisoi sosiaalisesti työtöntä ja si-
ten edistää syrjäytymistä, mikä puolestaan voi aiheuttaa lisäongelmia 
pääsyssä takaisin työelämään. 
 
 
Työn tarjonta ja sopeuttaminen heikoille ryhmille 
Yritysten työvoiman kysyntä vaihtelee suhdanteiden mukaan ja jossain 
määrin myös työperäisen maahanmuuton mukaan. Hyvinvointivaliokunta 
ymmärtää sen, että yritykset haluavat pätevimmän työntekijän ja etteivät 
ne valintatilanteessa halua yhteiskunnallisista syistä huomioida niitä, jotka 
tarvitsevat työtä. Hyvinvointivaliokunta toteaa, että julkisella sektorilla on 
käytössään monia erilaisia työantajien auttamis- ja tukikeinoja, joiden 
avulla työnantajat helpommin ja todennäköisemmin palkkaavat työnteki-
jöitä heikoista ryhmistä. Työnantajat voivat esimerkiksi saada palkkatukea 
työntekijän heikon tuottavuuden korvaamiseksi. Hyvinvointivaliokunta 
muistuttaa myös, että julkinen sektori voi kantaa enemmän vastuuta 
omassa toiminnassaan ja palkata työttömiä nuoria tai perustaa omia työ-
paikkoja, joista he saavat työkokemusta. Hyvinvointivaliokunnan mielestä 
julkinen sektori voi myös laatia sääntöjä yrityksille, joilta se tekee hankin-
toja. Tanskassa esimerkiksi tiettyjen yritysten täytyy tarjota oppisopimus-
paikkoja voidakseen osallistua julkisen sektorin hankintoihin.  
 
Poliittisesti ristiriitainen vaihtoehto on ehdotus työsuhdesuojan ja palkka-
tason heikentämisestä, jotta työnantajat saataisiin palkkaamaan heikkoja 
ryhmiä. Tällaisen ratkaisun takana on ajatus, että alhaisemmat palkat ja 
väliaikaisemmat työpaikat helpottavat heikkojen ryhmien pääsyä työ-
markkinoille, mutta hyvinvointivaliokunta korostaa, että poliittisesti vallit-
see suuri erimielisyys siitä, onko tällaisella keinolla toivottu vaikutus. Li-
säksi monet ovat huolestuneita tällaisten toimien vaikutuksesta yleisesti 
tulevaisuuden työmarkkinoihin.  
 
Euroopan haasteet työmarkkinoilla 
Hyvinvointivaliokunta viittaa talouskriisin hyvin vakaviin sosiaalisiin ja ta-
loudellisiin seurauksiin Euroopassa. Näitä ovat suuret taloudelliset ongel-
mat, lisääntyvä köyhyys ja syrjäytyminen sekä korkea työttömyys erityi-
sesti nuorten eurooppalaisten keskuudessa. Euroopan kriisiä syventää vie-
lä ikääntyvästä väestöstä johtuva haaste ja se, että yhä harvempi työky-
kyisessä iässä oleva on töissä. Talouskriisi rasittaa sekä Euroopan maiden 
kestävyyttä että niiden sosiaalisten järjestelmien toimivuutta.  
 
Hyvinvointivaliokunta tietää, että tilanne on vieläkin huonompi joissakin 
Euroopan osissa, joissa nuorisotyöttömyys on keskimäärin 
22,7 prosenttia, mutta monessa Euroopan maassa lähes puolet nuorten 
sukupolvesta on työttömänä. Euroopan nuorista 7,5 miljoonaa on ilman 
työtä, koulutusta, työharjoittelupaikkaa tai tukitoimia, mikä käytännössä 
tarkoittaa sitä, että enemmän kuin yksi viidestä nuoresta on työtön. Työt-
tömyys vaihteli 15–24-vuotiailla nuorilla Saksan 8,1 prosentista Kreikan 
55,3 prosenttiin vuonna 2012. Kuukausitilastot osoittavat tilanteen huo-
nontuneen useimmissa Euroopan maissa, kuten Kreikassa vastaava pro-
senttiluku oli 59,1 vuoden 2013 alussa. EU:n 27 jäsenmaasta 18:ssa työt-
tömyysaste oli yli 20 prosenttia, kuudessa maassa yli 30 prosenttia 
(Kreikka, Espanja, Portugali, Italia, Irlanti ja Slovakia) ja 12 maassa 10–
20 prosenttia (Tanska, Malta, Luxemburg, Suomi, Tšekki ja Belgia). Kol-
messa jäsenmaassa nuorisotyöttömyys oli alle 10 prosenttia (Alankomaat, 
Itävalta ja Saksa). 
 
 
 
On tietysti tärkeää työskennellä aktiivisesti kaikkien työttömien nuorten 
parissa, mutta useampia ja laajempia tukitoimia tarvitseva ryhmä on hy-
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vinvointivaliokunnan näkemyksen mukaan ne nuoret, jotka eivät ole työs-
sä, koulutuksessa tai muunlaisen opetuksen piirissä. Monissa yhteyksissä 
tästä ryhmästä käytetään lyhennettä NEET (Not in Education, Employment 
or Training). Hyvinvointivaliokunta kiinnittää erityistä huomiota nuoriin, 
jotka ovat vaarassa syrjäytyä pysyvästi eivätkä tilapäisesti työttömiä tai 
väliaikaisesti poissa koulutuksesta. EU:ssa keskimäärin 13,1 prosenttia 
nuorista on ilman työtä, opiskelu- tai työharjoittelupaikkaa. Luku vaihtelee 
Alankomaiden 4,3 prosentista Bulgarian 21,5 prosenttiin. Nuorisotyöttö-
myys saavutti vuonna 2013 historiallisen huippunsa 23,5 prosenttia, mikä 
on kaksi kertaa niin paljon kuin aikuisten työttömyys 25 vuoden aikana. 
Seurauksena on mahdollisesti "menetetyt sukupolvet", mikä saattaa uhata 
poliittista vakautta ja heikentää sosiaalista yhteenkuuluvuutta.  
 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemplo
yment_statistics) 
 
Vuoden 2013 kasvuselvityksessä (Annual Growth Survey) ja nuorille koh-
distetuissa aloitteissa EU-komissio on korostanut sitä, että jäsenmaiden 
tulee turvata nuorten siirtyminen koulusta työelämään ja kehittää sekä to-
teuttaa nuorisotakuujärjestelmiä (Youth Garantee schemes). Komissio on 
laatinut suuntaviivat nuorisotakuulle, jonka mukaan alle 25-vuotiaille nuo-
rille on tarjottava työtä, lisäkoulutusta, oppisopimuspaikka tai harjoitteli-
japaikka neljän kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta tai opintojen 
päättämisestä. Tällaisiin järjestelmiin voi hakea tukea Euroopan sosiaali-
rahastosta (ESR) ja nuorisotyöllisyysaloitteesta (Youth Employment Ini-
tiative). Tukea annetaan alueille, joilla nuorisotyöttömyys on yli 25 pro-
senttia.  
 
EU-komissio kehottaa sosiaalisiin investointeihin kasvun ja sosiaalisen yh-
teenkuuluvuuden edistämiseksi 
Euroopan komissio on kehottanut EU-maita suunnittelemaan sosiaalisia 
investointeja kasvun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi. Hy-
vinvointivaliokunta toteaa, että komissio pyytää maita priorisoimaan sosi-
aalisia investointeja ja uudenaikaistamaan hyvinvointivaltioitaan. Pohjois-
maiden hyvinvointi on hyvä verrattuna joihinkin Euroopan maihin, mutta 
myös täällä tarvitaan huomattavia panostuksia, jotta nuorten pitkäaikais-
työttömyyden kasvua Pohjoismaissa voidaan jarruttaa. 
 
Hyvinvointivaliokunta toteaa, että EU-komissio tarjoaa jäsenmaille ohjaus-
ta siinä, kuinka jäsenvaltiot parhaiten voivat hyödyntää Euroopan sosiaali-
rahastolta saatavaa tukea. Komission näkemyksen mukaan sosiaaliset in-
vestoinnit ovat avain selviytymiseen Euroopan talouskriisistä vahvempa-
na, ehjempänä sekä kilpailukykyisempänä. Komission mielestä EU-maiden 
on muutettava budjettipolitiikkansa painopistettä ja sijoitettava inhimilli-
seen pääomaan sosiaalisen inkluusion edistämiseksi.  
 
Tavoitteet sisältyvät Eurooppa 2020 -strategiaan. László Andor, työllisyy-
destä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava EU-komissaari, on to-
dennut, että sosiaalisen investointipolitiikan soveltaminen EU-maissa eh-
käisee suurten taloudellisten ja sosiaalisten kustannusten syntymistä tule-
vaisuudessa. Sosiaalinen investointipaketti sisältää lapsiköyhyyden vastai-
sen suosituksen, jonka tarkoituksena on turvata lapsimyötäistä sosiaalista 
investointia tukevat yhtenäiset toimet.  
 
Lapsiin ja nuoriin investoiminen on erityisen tehokasta köyhyyden ja syr-
jäytymisen kierteiden katkaisemiseksi sukupolvien välillä ja se parantaa 
osaltaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia parempaan elämään tulevai-
suudessa.  
 
Investointipaketti perustuu köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tor-
junnan eurooppalaiseen foorumiin ja tukee muita Euroopan komission 
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aloitteita, kuten EU:n työllisyyspakettia, nuorisotyöllisyyspakettia ja eläk-
keitä koskeva valkoista kirjaa, jotka kaikki tähtäävät Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteiden täyttämiseen.  
 
Sosiaalinen investointi – sosiaali- ja sosioekonomisen politiikan yhteys 
Hyvinvointivaliokunnan mielestä poliittisena haasteena on löytää oikea 
toimenpidepaletti ottaen huomioon, ketkä ovat syrjäytyneitä ja miten 
työmarkkinat toimivat. Tässä kohdin sosiaalipolitiikan ja työelämän on 
kohdattava. Tämä kohtaaminen ratkaisee sosiaalipoliittisten toimien vai-
kutuksen ja sen, onnistutaanko estämään nuorisoryhmien putoaminen ko-
konaan pois työelämästä ja syrjäytyminen. 
 
Hyvinvointivaliokunta haluaa edistää ajatusta sosiaalisten investointien 
käyttöönotosta Pohjoismaissa tärkeimpänä tavoitteena, jotta voidaan es-
tää se, että yhteiskuntamme menettää nuoria syrjäytymisen takia. Ruotsi 
on pitkään ollut johtava maa tällä alalla. Sosiaalisissa investoinneissa on 
kysymys investoinneista nuoriin ihmisiin, jotta varmistetaan hyvä kytkös 
työelämään. Hyvinvointivaliokunta on jo käsitellyt sitä, että nuoret jäävät 
ulkopuolelle monista eri syistä, ja että sen vuoksi toimia tulee olla paljon 
ja niiden tulee olla riittävän kattavia kaikkien apua tarvitsevien tavoittami-
seksi. Paperilla tämä voi näyttää kalliilta, mutta jokaisesta syrjäytyvästä 
nuoresta yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat paljon suuremmat 
pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi on tärkeää tarkastella tätä investointina 
nuoriin eikä kustannuksena yhteiskunnalle. Investointi on myös yhteis-
kunnalle kannattava verotulojen, arvonlisäveron ja yhteiskuntaan osallis-
tumisen myötä.  
 
Ruotsin luvut osoittavat, että 13.000 ruotsalaista nuorta keskeyttää vuo-
sittain opinnot ja kytkeytyy heikosti tai ei juuri ollenkaan työelämään, jol-
loin seurauksena on elinikäinen syrjäytyminen. Hyvinvointivaliokunta to-
teaa, että vastaavia lukuja on myös muista Pohjoismaista asukaslukuun 
suhteutettuna. Tutkimus ja kokemus ovat osoittaneet, että koulu on tär-
kein tekijä syrjäytymisessä. Syynä koulunkäynnin epäonnistumiseen voi 
olla muun muassa psyykkinen tai fyysinen sairaus tai toimintarajoite, yh-
teiskunnan heikkoon ryhmään kuuluminen, huolenpidon puute, suojelun 
tarve (pakolainen/maahanmuuttaja), päihteiden käyttö, lahjakkuus, luke-
misen erityisvaikeus tai laskemiskyvyn häiriö. 
  
Hyvinvointivaliokunta tietää, että Ruotsissa on päästy pitkälle sosiaalisten 
investointien täytäntöönpanossa opettamalla menetelmää ja tarkasteluta-
paa. Muun muassa kuntia on autettu omien paikallisten hankkeiden ana-
lysoinnissa. Ingvar Nilson ja Anders Wadeskog ovat tehneet suuren osa 
alan tutkimuksesta Ruotsissa (Helhetssyn och långsiktighet, Ingvar Nilson, 
2011). Menetelmän yksinkertaistetusta käytöstä on myös laadittu käsikir-
joja. Viime vuosina sosioekonomisessa asenteessa on tapahtunut läpimur-
to Ruotsissa, ja yhä kasvava verkosto on alkanut käyttää tätä menetel-
mää. Seuraava askel on muuttaa tieto toiminnaksi, jota seuraa strategioi-
den, toimintasuunnitelmien ja konkreettisten esimerkkien kysyntä, jotta 
tietoa voidaan hyödyntää kotikentällä. 
 
Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että sosiaalisiin investointeihin liitty-
vässä ajattelussa on tärkeää päästä pois tavallisesta mallista, jonka mu-
kaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat julkiset panostukset ovat lyhytaikaisia. 
Ne tulee nähdä mieluummin pitkäaikaisina sosiaalisina investointeina tule-
vaisuuteemme. Jos lopetetaan kustannusten ajattelu ja ajatellaan mie-
luummin investointeja, saadaan uusi näkökulma ja yhteiskuntasuunnitte-
lussa, politiikassa sekä toimintasuunnitelmissa voidaan alkaa käyttää ai-
empaa pitempää aikaperspektiiviä.  
On tärkeää, että sosiaalinen investointi läpäisee yhteiskuntasuunnittelun 
ja toimet hallitustasolta aina yksittäiseen toimenpiteeseen. Pohjoismainen 
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työ voi hyötyä siitä työstä, jota Ruotsissa on jo tehty sosiaalisten inves-
tointien parissa. 
 
Syrjäytymistä on mahdollista ehkäistä 
Syrjäytyminen luo sekä taloudellisesti että sosiaalisesti heikon aseman. 
Nuoret, jotka epäonnistuvat koulussa ja jotka eivät sen jälkeen onnistu 
pääsemään työmarkkinoille, epäonnistuvat myös muilla sosiaalisissa yhte-
yksissä kuten parisuhteessa.  Kasvavan sukupolven kehitys näyttää ole-
van menossa suuntaan, jossa yhä useampi on syrjäytymässä koko elämän 
ajaksi. Hyvinvointivaliokunta on vakavasti huolestunut siitä, että monet 
työelämän ulkopuolelle jäävistä ovat vihaansa ilmaisevia nuoria miehiä, 
mikä päihteisiin yhdistettynä voi saada vakavia seurauksia sekä heille it-
selleen että ympäröivälle yhteiskunnalle väkivallan ja rikollisuuden muo-
dossa. Hyvinvointivaliokunta tietää, että monet nuoret tytöt saavat psyyk-
kisiä ongelmia kuten itsensä viiltely sekä muita mielenterveysongelmia 
syrjäytymisen seurauksena. Mutta ne voivat myös olla yhteiskunnasta 
syrjäytymistä aiheuttavia tekijöitä.  
 
Syrjäytymisen kustannukset ovat suuret ja ne näyttävät kasvavan. Ne 
ovat usein näkymättömiä päätöksiä tekeville, koska pitkäaikaisvaikutukset 
eivät näy yksivuotisissa budjettijärjestelmissä ja kenelläkään yksittäisellä 
toimijalla ei ole yleiskuvaa kaikkien vaikutusten summasta. 
 
Hyvinvointivaliokunta haluaa korostaa, että koulussa epäonnistuvien las-
ten ja nuorten syrjäytyminen ei ole mikään luonnonlaki. On mahdollista 
ottaa käyttöön tukitoimia, mutta niiden täytyy tulla riittävän aikaisin, mo-
nelle jo esikouluiässä, ja niiden täytyy olla riittävän laajoja ja kestää riit-
tävän kauan, jotta koulunkäynti ei epäonnistuisi. Sen vuoksi hyvinvointi-
valiokunta painottaa kokonaisvaltaisen ajattelun merkitystä ja yhtenäistä 
toimenpideketjua monine, samaan suuntaan työskentelevine toimijoineen 
sekä sosiaalisen investointipääoman saatavuutta. 
  
Sosiaalista syrjäytymistä on mahdollista ehkäistä. Hyvinvointivaliokunta 
huomauttaa, että suurena haasteena on saada näkyvyyttä sosiaalisille in-
vestoinneille valtion budjetista lähtien aina yksittäiseen tukitoimia tarvit-
sevaan nuoreen asti. Se vaatii kokonaisvaltaista ajattelua, yhteistyötä yh-
teiskunnan eri tasojen välillä, monialaista yhteistyötä ja johdonmukaisia 
paikallistason toimia, jotka tavoittavat nuoret, ovat riittävän laajoja ja riit-
tävän pitkäkestoisia, jotta yksittäisen nuoren osallistuminen työmarkki-
noille voidaan turvata. Hyvinvointivaliokunnan mielestä Pohjoismaihin tar-
vitaan sosiaalisten investointien hankkeita esittelevä ja kaikkien saatavilla 
oleva tietopankki. On myös lisättävä ymmärrystä siitä, että investointi 
maksaa, mutta kannattaa pitkällä aikavälillä.  
 
Hyvinvointivaliokunta toteaa, että kasvava syrjäytymisen ongelma mak-
saa yhteiskunnalle isoja summia. Ruotsissa on todettu, että jokainen ikä-
luokka, jonka kohdalla syrjäytymistä ei pystytä katkaisemaan, maksaa 
210 miljardia Ruotsin kruunua. Yhden nuoren koko elämän kestävä syr-
jäytyminen maksaa yhteiskunnalle noin 10–15 miljoonaa Ruotsin kruunua. 
Nuori jengirikollinen maksaa yhteiskunnalle 23 miljoonaa Ruotsin kruu-
nua. (Ingvar Nilsson ja Anders Wadeskog, ”Helhetssyn och långsiktighet”, 
2011). 
 
Hyvinvointivaliokunta huolestuttaa se, että varhaiseen puuttumiseen on 
edelleen vaikeampaa saada investointeja kuin yksittäisiin toimiin. Valitet-
tavasti näyttää edelleen siltä, että on paljon yksinkertaisempaa luoda 
ymmärrystä ja tahtoa varojen myöntämiselle jo olemassa oleviin ongel-
miin kohdistuviin toimiin kuin samoja ongelmia varhaisessa vaiheessa eh-
käiseviin toimiin. Tämä voi valitettavasti johtua siitä, että kriisitilanteissa 
toiminta tuo enemmän poliittista hyötyä kuin ongelman syntymistä ehkäi-
sevät panostukset.  
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Hyvinvointivaliokunnan jäsenten kokemusten mukaan ei ole helppoa saa-
da tiedotusvälineitä kiinnostumaan ehkäisevistä toimista. Ei ole myöskään 
helppoa esittää todisteita siitä, että panostusten ansiosta ongelmia ei syn-
tynyt tai että ongelmat ratkaistiin varhaisessa vaiheessa. 
 
Hyvinvointivaliokunta haluaa korostaa, että inhimillisen kärsimyksen lisäk-
si syrjäytyminen johtaa myös huomattaviin taloudellisiin menetyksiin sekä 
yksilön että yhteiskunnan kannalta: 
  
1. Eri toimenpiteistä aiheutuvat välittömät hyvinvointikustannukset, 

kuten heikossa asemassa olevista lapsista ja nuorista tehtävät 
selvitykset, lääkärissäkäynnit ja laitokseen sijoittaminen. 

2. Välilliset hyvinvointikustannukset, joita aiheutuu, kun vanhemmat 
joutuvat jäämään sairauslomalle, lyhentämään työaikaansa tuke-
akseen lapsiaan tai tukeutumaan sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

3. Toimeentuloon liittyvät taloudelliset kustannukset kuten sairaus-
päiväraha, sosiaaliturvajärjestelmät ja erilaiset toimeentulotuet. 
Kysymys on myös eri muodoissa saamatta jäävistä verotuloista. 
Elinikäisesti syrjäytyneistä syntyy tuotantotappiota, koska he eivät 
tee työtä eivätkä siten anna omaa panostaan maan BKT:hen. 

 
Vaikka syrjäytyminen voidaan määritellä eri tavoin, pelkästään Ruotsissa 
arvioidaan olevan yli miljoona työikäistä pitkäaikaisesti syrjäytynyttä, joil-
la karkean arvion mukaan ei ole kykyä tai mahdollisuutta elättää itseään 
(Ingvar Nilsson ja Anders Wadeskog). Hyvinvointivaliokunta toteaa, että 
useimpien lähteiden mukaan nuorten tilanne on yleisesti huonompi kuin 
aikuisten. Myös muissa Pohjoismaissa tilanne on vastaavalla tasolla. 
 
Pohjoismaisen yhteistyön puitteissa tehdyt aloitteet 
Pohjoismaiden ministerineuvosto teki vuonna 2009 aloitteen työhön osal-
listamista käsittelevästä hankkeesta, joka on yksi terveyden ja hyvinvoin-
nin globalisaatioaloitteen seitsemästä hankkeesta (Unge på kanten, Nord 
2012:004). Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että hankkeen tavoitteena 
oli kartoittaa ja analysoida Pohjoismaiden toimia ja saavutuksia heikkojen 
ryhmien osallistamisessa työelämään. Päätavoitteena oli valaista, kuinka 
osallistamisessa onnistutaan paremmin ja kuinka pysyvää syrjäytymistä 
työelämästä voidaan ehkäistä.   
 
Tilastojen mukaan 5–10 prosenttia Pohjoismaiden 15–24-vuotiaista nuo-
rista ei ole saanut päättötodistusta eikä ole työssä eikä koulutuksessa. 
Heistä 2–3 prosenttia on jo kokonaan työelämän ulkopuolella työkyvyttö-
myys- tai varhaiseläkkeellä. Hyvinvointivaliokunta on huolestunut siitä, et-
tä Pohjoismaiden nuorten jääminen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle 
on iso ja kasvava ongelma. Tämä nuorten syrjäytyminen voi vaikuttaa sii-
hen, että huomattava osa nuorten sukupolvesta on suurimman osan ai-
kuiselämästään hyvin heikosti tai ei ollenkaan kytkeytynyt työelämään. Se 
voi myös johtaa sosiaalisiin ongelmiin ja ristiriitoihin.  
 
Hyvinvointivaliokunta on erityisen huolestunut yhdestä nuorten ryhmästä. 
Norjan 10 prosentin tai Ruotsin 25 prosentin nuorisotyöttömyys ei välttä-
mättä ole iso ongelma hyvinvointivaliokunnan mielestä, koska monet ovat 
lyhytaikaisesti työttömiä. Ongelma on vakavampi niiden kohdalla, jotka 
syrjäytyvät pysyvämmin. Valitettavasti näyttää siltä, että tällainen syrjäy-
tymiskehitys ei saa yhtä paljon poliittista huomiota kuin tavallinen työttö-
myys. Hyvinvointivaliokunta haluaa sen vuoksi painottaa kahta asiaa. En-
sinnäkin, että työttömät nuoret pääsevät nopeasti opintojen pariin, am-
mattikoulutukseen tai työhön. Toiseksi, käynnistetään laajoja toimia kou-
lutuksen tai työelämän ulkopuolella pitemmän aikaa oleville nuorille.  
Viimeksi mainittu ryhmä on välittömässä vaarassa syrjäytyä pysyvämmin, 
mutta myös toisiin ryhmiin kuuluvat nuoret voivat joutua pitkäaikaistyöt-
tömiksi, mikäli nuorille ei ole riittävästi työtä tarjolla. 
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Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajuuskaudella 
vuonna 2013 pääaiheena on ollut Pohjoismainen malli uuteen aikaan. Hy-
vinvointivaliokunta toteaa, että yksi Ruotsin puheenjohtajakaudella esille 
otetuista kysymyksistä oli nuorten mahdollisuudet päästä työmarkkinoille. 
Työhuippukokouksen (16.5.2013 Tukholmassa) jälkeen lanseerattiin kol-
mivuotinen hyvinvointipoliittinen ohjelma, joka keskittyy moniin hyvin-
vointivaliokunnan valiokuntaehdotuksissaan viime vuosina esille ottamiin 
ongelmiin. 
 
Hyvinvointivaliokunta huomauttaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto 
on käynnistänyt vuonna 2013 Kestävä pohjoismainen hyvinvointi -
hankkeen, joka täydentää Pohjoismaiden kansallista hyvinvoinnin uudis-
tus- ja kehitystyötä. Maiden keskeisten päättäjien osallistaminen on rat-
kaisevaa kokonaisvaltaisten ja sektorienvälisten ratkaisujen kehittämisek-
si. Virkamieskomiteoiden jäsenille, pohjoismaisten laitosten toimijoille, 
suunnitteilla olevien ohjelmahankkeiden projektinjohtajille sekä muille 
tärkeille toimijoille järjestetään seminaareja ja kohtaamispaikkoja. Hyvin-
vointivaliokunta panee merkille, että panostusalueella on käynnistetty 
hanke koulupudokkuutta koskevan pohjoismaisen tietopankin luomiseksi.  
 
Aivan liian iso osa Pohjoismaiden nuorista ei vie päätökseen toisen asteen 
koulutusta ja joutuu joko työmarkkinoiden ja yhteiskunnan ulkopuolelle 
aikuiselämässään tai elää työelämän reunamilla jatkuvassa turvattomuu-
dessa ja epävarmuudessa.  Jotta nuoret suorittaisivat koulutuksen lop-
puun ja pärjäisivät siten paremmin kilpailussa työmarkkinoilla, peruste-
taan pohjoismainen tietopankki, johon kootaan hyviä esimerkkejä siitä, 
kuinka nuoret saadaan viemään opintonsa päätökseen.  
 
Käynnissä on myös liikkuvuutta ja ammattitutkintojen hyväksyntää Poh-
joismaissa koskeva hanke. Pohjoismaat ovat avoin koulutus- ja työmark-
kina-alue, joten opiskelijoilla ja muilla henkilöillä on hyvät mahdollisuudet 
hankkia koulutusta ja työtä rajojen yli Pohjoismaissa. Liikkuvuutta voidaan 
parantaa ja rajaesteitä vähentää tekemällä jatkuvasti työtä koulutuksen ja 
osaamisen hyväksyntämenettelyjen yksinkertaistamiseksi. Edistääkseen 
liikkuvuutta Pohjoismaissa Pohjoismaiden ministerineuvosto on käynnistä-
nyt selvityksen maiden menettelyistä ja -vaatimuksista, jotka koskevat 
säänneltyjen ammattien hakemusten hyväksymistä. Samoin tarkastellaan 
terveydenhuolto- ja hoiva-alojen koulutuksia. Näin pystytään selventä-
mään osaamistasoja, mikä vuorostaan edistää liikkuvuutta. Tulokset saa-
taneen kesäkuussa 2013, minkä jälkeen niistä keskustellaan ja niitä seu-
rataan eri foorumeilla.  
 
Työssäoppiminen on kolmas hanke, joka on käynnistetty tavoitteena vas-
tata ammattikoulutuksessa olevien oppisopimus- ja harjoittelupaikkojen 
turvaamiseen liittyviin haasteisiin sekä työpaikalla tapahtuvan opetuksen 
laadun parantamiseksi.  Hankkeella edistetään yhteistyötä paikallisten ja 
alueellisten toimijoiden kuten koulujen, koulunomistajien, yritysten, ala-
järjestöjen ja ammattilautakuntien välillä. Tavoitteena on kokemusten 
vaihto ja vuoropuhelu työssäoppimisen laadusta Pohjoismaissa.  
Ammattikoulutuksesta vastaavien viranomaisten välillä käynnistetään 
myös yhteistyötä kansallisella tasolla. Ruotsin kouluvirasto johtaa hanket-
ta. Hyvinvointivaliokunnan mielestä kaikki nämä toimet vähentävät osal-
taan työttömien nuorten ongelmaa, mutta valiokunnan mielestä tarvitaan 
lisätoimia niiden nuorten työttömien osalta, jotka ovat pitkäaikaistyöttö-
miä ja jotka eivät myöskään osallistu minkäänlaiseen osaamistasoaan pa-
rantavaan toimintaan. 
 
Hyvinvointivaliokunta toteaa, että Pohjoismaiden neuvosto on ehdottanut 
pohjoismaisen nuorisostrategian laatimista. Se perustuisi kansallisiin työ- 
ja kriisipaketteihin ja se sisältäisi konkreettisen pohjoismaisen toiminta-
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suunnitelman, joka voidaan panna täytäntöön mahdollisimman nopeasti 
yksittäisten maiden rajojen yli. 
 
Hyvinvointivaliokunnan mielestä kaikki nämä toimet osoittavat, että on-
gelmaan suhtaudutaan vakavasti asianomaisissa Pohjoismaissa ja yleisesti 
Pohjolassa, mutta hyvinvointivaliokunnan katsoo kuitenkin, että tarvitaan 
kokonaisvaltaisempaa ajattelua sosiaalisten investointien muodossa pysy-
vämmän ratkaisun saamiseksi nuorisotyöttömyyteen ja syrjäytymiseen. 
 
Eri strategioita Pohjoismaissa 
Hyvinvointivaliokunta toteaa, että kaikki Pohjoismaat ovat toteuttaneet 
kohdennettuja toimia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja että kasvava 
nuorisotyöttömyys on johtanut siihen, että ongelma on otettu asialistalle 
sekä Pohjoismaissa että muualla Euroopassa.  
 
Hyvinvointivaliokunta viittaa esimerkiksi Islantiin ja Tanskaan, joilla on 
nuorille työttömille suunnattu toimenpideprofiili. Norjan toimenpideprofiili 
on yleisluonteisempi ja Suomella sekä Ruotsilla on niiden välimuoto. Hy-
vinvointivaliokunta huomauttaa, että nuorisotyöttömyyden torjuntatoimien 
ei pidä keskittyä pelkästään lyhytaikaisiin suhdannetoimiin, vaan on huo-
mioitava suuremmassa määrin nuorten rakennetyöttömyys ja pysyvän 
syrjäytymisen vaara.  Se vaatii tietysti toisentyyppisiä toimia ja työtapoja 
kuin suhdannetyöttömyys. 
 
Pohjoismailla on hyvät mahdollisuudet toimia maailmanlaajuisena edellä-
kävijänä ihmisten tarpeisiin perustuvien innovatiivisten ratkaisujen kehit-
tämisessä. Näin voitaisiin tuoda esiin pohjoismaisia ydinarvoja ja viedä 
pohjoismaisen hyvinvointimallin aineksia ulkomaille.  Hyvinvointivaliokun-
nan mielestä se edellyttää, että sosiaalisten investointien periaate otetaan 
yhteiskuntasuunnittelun keskeiseksi periaatteeksi Pohjoismaissa. 
  
Hyvinvointivaliokunnan valiokuntaehdotus A 1591 
Hyvinvointivaliokunnan ehdotuksen lähtökohtana on, että Pohjoismaiden 
suurena yhteiskunnallisena haasteena ovat sosiaaliturvan varassa elävät 
työikäiset ihmisryhmät, joiden työkykyä ei hyödynnetä. Tiedämme, että 
työelämästä putoaminen aiheuttaa yhteiskunnallista syrjäytymistä. Sa-
malla työelämässä on korkeita kynnyksiä, joiden vuoksi terveysongelmista 
kärsivien on vaikea saada töitä tai pysyä töissä. Kaksinkertaisen haasteen 
muodostavat samanaikainen työvoimapula (erityisesti sosiaali- ja terveys-
alalla) sekä terveys- ja muista syistä työelämän ulkopuolelle ajautuneet 
henkilöt.  

 
Hyvinvointivaliokunta haluaa huomauttaa, että työelämästä putoaminen 
on kallista yhteiskunnalle ja se lisää köyhyyttä sekä vaikuttaa kielteisesti 
terveyteen. Hyvinvointivaliokunta toteaa, että demografinen kehitys ja yh-
teiskunta edellyttävät lujaa poliittista toimintakykyä tulevina vuosina. Tar-
vitaan tiivistä yhteistyötä poliittisen tason, elinkeinoelämän (työnantajat 
ja työntekijät), ammattiyhdistysten (kolmikantayhteistyö) sekä yksityis- 
ja vapaaehtoissektorin välillä, jotta kaikki työkykyiset ja osittain työkykyi-
set voivat saada työtä ja pysyä työelämässä ja jotta hyvinvointijärjestel-
mät ja työmarkkinatoimet kannustaisivat osallistumaan työelämään. Niin 
julkisilla kuin yksityisilläkin työnantajilla on huomattavat mahdollisuudet 
osallistua mukauttamalla töitä sekä panostamalla osallistavaan ja kaikki 
työntekijät huomioivaan työelämään.  
 
Hyvinvointivaliokunnan mielestä on hyödyllistä vertailla Pohjoismaiden 
hyviä esimerkkejä yksilö- ja rakennetasolla, jotta voitaisiin löytää toimivia 
ratkaisuja, perusteita ratkaisujen toimivuudelle ja sen myötä hyviä käy-
täntöjä. On aivan välttämätöntä löytää konkreettisia lyhyen ja pitkän ai-
kavälin ratkaisuja tavoitteena välttää sukupolvien ”menettäminen”, josta 
seuraa syrjäytymistä, köyhyyttä, rikollisuutta sekä päihteitä. Erityisen alt-
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tiita ovat henkilöt, joilla on ikäryhmäänsä enemmän terveysongelmia ja 
heikompi elämänlaatu. 
 
Hyvinvointivaliokunta olisi voinut esittää pitkän listan ehdotuksia toimen-
piteiksi, mutta se ei kuitenkaan voisi olla niin kattava, tarkoituksenmukai-
nen ja mukautettu kuin mitä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Poh-
joismaiden neuvoston yhteinen toimintaryhmä (task force) voisi saada ai-
kaan. Ryhmään voisi kuulua alan pohjoismaisia asiantuntijoita, jotka yh-
dessä tekisivät ehdotuksia muutoksiksi kansallisiin lakeihin ja määräyk-
siin, mukauttaisivat kansallisia sääntöjä ja maksimoisivat nuorten työttö-
mien mahdollisuudet päästä työmarkkinoille. Huomion kohteeksi on otet-
tava erityisesti se nuorten ryhmä, jonka on vaikeinta päästä työelämään 
käsiksi. Ehdotuksiin on osallistettava kansalliset viranomaiset, alueet, 
kunnat ja yritykset, vapaaehtoisjärjestöt ja muut toimijat, jotka voivat pa-
rantaa nuorten mahdollisuuksia saada jonkinlaista työtä. Hyvinvointivalio-
kunta korostaa, että nuorisotyöttömyyttä torjuva toimintaryhmä voi yh-
dessä julkisen sektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa valmistella ehdo-
tusta yhtenäisestä toimenpideketjusta, joka kattaa valtion, aluetason ja 
kuntien toimet sekä ulottuu aina työttömään yksilöön asti.  
 
Hyvinvointivaliokunnan mielestä meillä on riittävästi tietoa työelämän ul-
kopuolelle jäämiseen liittyvistä ongelmista. Sen sijaan tarvitaan enemmän 
kumppanuuteen perustuvia aloitteita, joihin osallistuvat kunnat, koulutus-
laitokset, yritykset, vapaaehtoisjärjestöt ja ennen kaikkea nuoret itse, jot-
ta saadaan sosiaalisten investointien ajatusmalliin perustuvia hyviä toi-
menpide-ehdotuksia. 
 
Tähän liittyen hyvinvointivaliokunta on tyytyväisenä pannut merkille, että 
Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi pääsihteeri Dagfinn Høybråten jul-
kisti 29. elokuuta 2013 aloitteen terveys- ja sosiaalialan "Stoltenbergin 
raportin" laatimiseksi. Työtä johtaa Ruotsin entinen ministeri, maaherra ja 
monivuotinen Ruotsin valtiopäivien jäsen Bo Könberg (Folkpartiet). Lopul-
linen raportti valmistuu toukokuussa 2014, ja Pohjoismaiden sosiaali- ja 
terveysministerit käsittelevät sitä saman vuoden kesäkuussa. Hyvinvointi-
valiokunta toivoo, että sosiaalisten investointien ajatusmalli on siinä kes-
keisessä asemassa ja että nuorten pysyvän yhteiskunnallisen syrjäytymi-
sen ehkäisemiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
Vuoden 2013 pääaiheeseen – Sosiaaliset investoinnit Pohjoismais-
sa – liittyviä hankkeita: 
 
Unge inn 
Göteborgin työvoimatoimiston alainen hanke on suunnattu 16–24-
vuotiaille nuorille, jotka eivät opiskele, käy töissä tai jotka eivät ole rekis-
teröityneet työnhakijoiksi. Näistä nuorista 70 prosentilla on vain peruskou-
lun päättötutkinto tai ei edes sitä. Monilla on kotona erilaisia ongelmia, 
heiltä puuttuu verkostoja ja heillä ei ole mitään tekemistä. Monen vuoro-
kausirytmi on sekaisin ja heidän on vaikea luoda sosiaalisia kontakteja. 
 
Göteborgissa on noin 2 000 syrjäytynyttä nuorta sosiaaliturvajärjestelmi-
en ulkopuolella. Unge inn -hanke tekee aktiivista työtä esikaupungeissa, 
joissa tarve on suurin. Hankkeen markkinoinnissa hyödynnetään alueen 
hyvin tuntevia henkilöitä, niin kutsuttuja "markkinoijia". He luovat luotta-
muksellisia suhteita nuoriin ja toimivat nuorten ja työvoimatoimiston väli-
kätenä. Luottamus on erittäin tärkeää tässä toiminnassa. 
 
Työvoimatoimiston virkailijat, opinto-ohjaajat ja psykologit antavat tietoa 
olemassa olevista mahdollisuuksista ja myös motivoivat nuoria suoritta-
maan koulutuksensa loppuun sekä luovat yhteyksiä eri työnantajiin sovit-
tamalla yhteen tarjontaa ja kysyntää. Rekisterissä on tällä hetkellä noin 
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600 nuorta, joista 40 prosenttia jatkaa koulutusta ja 20 prosenttia on siir-
tynyt suoraan töihin. 
 
Ung inn -hankkeen menestystekijöitä: 

- Hyvä yhteistyö sekä julkisen että yksityisen sektorin työnantajien 
kanssa. 

- Nuoria kohdataan siellä, missä he asuvat ja liikkuvat. 
- Löydetään ja osallistetaan nuorisojengien johtajia. 
- Työssä otetaan huomioon nuorten yksilölliset tarpeet ja edellytyk-

set. 
- Arvostava, kunnioittava ja tunnustusta antava työtapa. 

 
Vägen ut! kooperativen 
Osuuskunnan toiminta käynnistyi vuonna 2002, jolloin tavoitteena oli luo-
da työpaikkoja ihmisille, jotka eri syistä olivat syrjäytyneet yhteiskunnas-
ta. Tavoitteena on antaa ihmisille osallistumisen kokemusta työn, kuntou-
tuksen ja muun toiminnan kautta. Perusvaatimuksena on, että toimintoi-
hin osallistuvat ovat päihteettömiä ja että he haluavat muuttaa omaa ti-
lannettaan. On myös tärkeää, että osanottajat sitoutuvat hankkeisiin ja si-
ten ottavat vastuuta yleisesti. 
 
Vägen ut! -osuuskunnalla on nykyään 12 eri alojen sosiaalista yritystä Gö-
teborgissa, kuten putiikkeja, kahviloita, hotelleja sekä rakennus- ja kiin-
teistöhallintoa. Voitto sijoitetaan uudestaan yrityksiin ja toiminta on eril-
lään julkisesta sektorista. Noin 20 jäsenyritysten työntekijää omistaa Vä-
gen ut! -osuuskunnan. Kaikki työntekijät, joita tällä hetkellä on noin 100, 
voivat hakea osuuskunnan jäsenyyttä tai omistajuutta. Koko Ruotsissa on 
noin 300 sosiaalista yritystä, joiden toimintaa osallistuu noin 9 000 henki-
löä. Näistä 2600 on työntekijöitä.  
 
Vägen ut! -osuuskunnan menestystekijöitä: 

- Vahva usko ihmisen resursseihin ja kykyihin 
- Pitkäjännitteinen toiminta 
- Tarvittaessa apua velkasaneeraukseen 
- Jatkuva seuranta 
- Toisten kokemusten hyödyntäminen 

 
Idékom 
Idékom-yhteistoimintaneuvoston toiminta käynnistyi vuonna 2010. Jäse-
ninä on sekä poliitikkoja että virkamiehiä. Idékomissa on kysymys Göte-
borgin kaupungin ja sosiaalitalouden sektorin välisestä yhteistyöstä. Yhte-
yttä pidetään sosiaalisiin yrityksiin, kansalaisyhteiskuntaan ja aatteellisiin 
järjestöihin painopisteen ollessa sosiaalisessa, ekologisessa ja taloudelli-
sessa kestävyydessä.  
 
Pyrkimyksenä on tavoittaa työmarkkinoiden ulkopuolella olevia ryhmiä, 
erityisesti nuoria. Idékom jakaa 230 miljoona Ruotsin kruunua erilaisiin 
hankkeisiin, esimerkiksi Vägen ut! ja Fryshuset Tällä hetkellä sopimuksia 
on yli 60 järjestön ja verkoston kanssa. Tärkeitä periaatteita ovat rehelli-
syys, vuoropuhelu, laatu, kestävyys ja avoimuus. Vuonna 2014 Götebor-
gin palveluhankinnoista 50 prosenttia on tehtävä sosiaalisin perustein. 
 
High Five 
High Five on tanskalainen vuonna 2006 käynnistynyt hanke, jonka tavoit-
teena on luoda työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia rikollisuuden pariin 
joutuneille nuorille. High Fiven vuosibudjetti on 10 miljoona Tanskan 
kruunua 
ja se on Tanskan hallituksen rahoittama. Kaikilla hankkeen työntekijöillä 
on pitkä kokemus lainrikkojien kanssa työskentelystä.  He korostavat sitä, 
että on tärkeää esittää vaatimuksia nuorille, mutta heidät täytyy myös 
saada tuntemaan sosiaalista vastuuta. Hyvällä yhteistyöllä viranomaisten, 
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järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa luodaan edellytyksiä nuorille ja au-
tetaan heitä muuttamaan elämäänsä. Nuorille on mahdollista tarjota työtä 
useilla ammattialoilla. Hankkeen tavoitteena oli laajentaa alan yhteistyötä 
julkisen, yksityisen ja vapaaehtoissektorin välillä. 
 
Göteborgin kunta 
Nuorisotyöttömyys on Göteborgissa suhteellisen korkealla tasolla. Noin 
55 000 nuoresta työttömänä on 18–24-vuotiaista 4 600 ja noin 1 000 elää 
sosiaaliturvan varassa. Kunta työskentelee aktiivisesti työvoimatoimiston, 
kaupunginosahallintojen ja erilaisten hankkeiden kautta tavoittaakseen 
nuoret, jotka ovat keskeyttäneet toiseen asteen koulutuksen ja jotka eivät 
opiskele tai ole töissä tai joilla on erilaisia toimintarajoitteita. 
 
Vingen-hanke keskittyy 16–25-vuotiaisiin nuoriin. Hanke toimii yksittäisen 
nuoren sosiaalivirkailijan puolesta ja tarjoaa yksilöllistä opetusta nuorille, 
joilla ei ole toisen asteen koulutusta. Vingenin lähtökohtana ovat yksilön 
tarpeet, kyvyt ja tavoitteet eikä nuorelle aseteta liian kovia vaatimuksia. 
Tavoitteena on auttaa ja motivoida nuoria suorittamaan koulutus, johon 
sisältyy myös työharjoittelua, ja pääsemään lopuksi työmarkkinoille. 
 
Puzzlet on toinen hanke, jonka kohderyhmä on 18–30-vuotiaat toiminta-
rajoitteiset nuoret. Hankkeen tavoitteena on saada nuorille harjoittelu-
paikkoja, joista saa hyödyllistä työkokemusta ja jotka parhaassa tapauk-
sessa johtavat pysyvään työpaikkaan. Toiminnan lähtökohtana on selvit-
tää henkilön taidot ja työtoiveet sekä antaa tukea ja ohjausta. Aivan liian 
monet toimintarajoitteiset nuoret päätyvät suoraan työttömyyteen, mutta 
Puzzlet-hanke voi auttaa monia näistä nuorista pääsemään vähitellen kä-
siksi työelämään. 
 
Fryshuset 
Fryshuset-säätiön toimintaa Göteborgissa rahoittavat Göteborgin kaupun-
ki, Arvosfonden-rahasto, työvoimatoimisto ja useat sponsorit. Fryshuset 
harjoittaa laaja-alaista ja vaihtelevaa nuorisotoimintaa ja toteuttaa muun 
muassa useita koulutus- ja työmarkkina-alan hankkeita. Tällaisia hankkei-
ta ovat muuna muassa Imagine, Hitta rätt, samt Vara, Vilja, Kunna.   
 
Imagine on etsivää toimintaa, joka perustuu kontaktien luomiseen kau-
pungin sosiaalisesti eriytyneillä alueilla asuviin nuoriin. Tavoitteena on 
saada nuoria pois joutilaisuudesta ja syrjäytymiskehityksestä sekä sen si-
jaan tukea ja motivoida heitä kouluttautumaan tai löytämään työpaikan. 
 
Hitta rätt on pitemmän aikaa työttömänä olleille 16–30-vuotiaille suunnat-
tu työmarkkinaohjelma. He työskentelevät henkilökohtaisen kehityksen, 
toiveiden ja motivaation parissa. Tavoitteena on, että nuoret saavat sekä 
teorian että käytännön avulla tehokkaita välineitä työmarkkinoille pääse-
miseksi. Hitta rätt tarjoaa myös ohjaajakontakteja, elinkeinoelämän, yh-
distysten ja mentoreiden verkostoja yms. Vuonna 2012 tähän ohjelmaan 
osallistui 80 nuorta työnhakijaa, joista 60 prosenttia sai työpaikan ja 15 
prosenttia aloitti koulutuksen. 
 
Vara, Vilja, Kunna on inspiraatiohanke, joka on suunnattu 12–25-vuotiaille 
Ruotsin somaleille ja jota toteutetaan yhteistyössä Göteborgin työvoima-
toimiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on inspiroida koulun ja viran-
omaisten työntekijöitä, jotka työskentelevät Ruotsin somalinuorten parissa 
ja ovat yhteydessä heihin. Somaliasta Ruotsiin muuttaneista ja sinne va-
kiintuneista somaleista on julkaistu kirja ja toiveena on, että tämä iso 
ryhmä voi toimia myönteisenä roolimallina nuorille Ruotsissa. 
 


