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LAUSUNTO NUORISOLAIN UUDISTAMINEN –TYÖRYHMÄMUISTION ESITYKSESTÄ UUDEKSI 
NUORISOLAIKSI

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on ollut tehdä ehdotus nuorisolain ja siihen liittyvän 
lainsäädännön uudistamisesta. Työryhmä on toteuttanut valmistelua yhteistyössä nuorisotyön, nuorisotoimen sekä 
nuorisopolitiikan toimijoiden ja nuorten kanssa. Lisäksi työryhmä on käynyt vuoropuhelua sidosryhmien kanssa mm. 
nuorisolain uudistamiseen kohdistuvista odotuksista,

Kriminaalihuollon tukisäätiön tehtävänä on rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä edunvalvonta, 
palveluiden kehittäminen ja asiantuntijatoiminta yhteistyössä järjestökumppaneiden ja julkisen sektorin kanssa sekä 
pienimuotoinen palvelutuotanto. Kriminaalihuollon tukisäätiössä on sen 14 toimintavuoden aikana toteutettu vasta 
yksi nuoriin kohdistuva hanke (Jenginuorten rikostentorjuntahanke järjestöyhteistyönä 2012-2016). Tämän hankkeen 
kokemusten pohjalta Kriminaalihuollon tukisäätiö lausuu seuraavaa:

- Nuorten mahdollisuuksia päästä koulutukseen ja työelämään tulisi edelleen edistää. Tämä koskee erityisesti 
etnisiin vähemmistöihin kuuluvia nuoria kuten romanit ja maahanmuuttajanuoret. Koulutukseen ja 
työllistymiseen tarvittaisiin lisää erityistuettuja polkuja ja reittejä. Mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen 
tulisi kehittää edelleen mm. tarjoamalla yrityksille rahallista tukea oppisopimusten toteuttamiseen. Harvalla 
toimijalla on toimintavuotensa aikana budjetissa siinä määrin väljää, että oppisopimusoppilas voidaan ottaa, jos 
soveltuva opiskelija ilmaantuu. Yritysten ja yhteisöjen pitäisi saada palkkaukseen rahallista tukea. Samoin 
julkinen sektori ml. kunnat voisivat tarjota enemmän oppisopimuspaikkoja. Myös työpajatoimintaa tulisi saada 
lisää ja sen sisältöä tulisi kehittää niin, että pajatoiminnan arvostus saataisiin nousuun myös nuorten itsensä 
näkemyksissä.

- Etenkin heikommassa asemassa olevien nuorten osalta korostuu, että nuorten parissa työskentelevillä tulisi olla 
paremmat mahdollisuudet työskennellä myös ilta-aikaan. Kuntien ja seurakuntien tulisi tulla enemmän mukaan 
iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävään nuorten harrastustoimintaan.

- Nuorten parissa tekevät työtä useat eri toimijat niin julkisella kuin kolmannellakin sektorilla. Toimintaa 
koordinoiva taho kuitenkin puuttuu, joka aiheuttaa järjestettävien toimintojen päällekkäisyyttä. Tiedonkulun ja 
yhteistyön parantamiseksi koordinoiva taho olisi tarpeen, joka ottaisi huomioon niin julkisen kuin kolmannellakin 
sektorilla tehtävän työn.

- Toimintojen päällekkäisyyksien vähentämiseksi myös etsivän työn rekisterit ovat tarpeen. Sen sijaan työpajojen 
huumetestauksiin Kriminaalihuollon tukisäätiö suhtautuu suurella varauksella. Ammattitaitoinen työntekijä osaa 
havaita nuoren mahdollisen päihtymyksen ja ottaa asian tämän kanssa puheeksi tarvittaessa myös hoitoonohjausta 
ajatellen. Testaaminen viestii nuorelle epäluottamuksesta ja kaiken kaikkiaan päihteiden käytön käsittely 
keskustelemalla on parempi vaihtoehto.
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