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1. Johdanto
Tämä selvitystyö on tulosta opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtakunnallisen nuorisoalan 
osaamiskeskus Koordinaatin välillä käydyistä neuvotteluista osana nuorisoalan osaamis-
keskusprosessia vuodenvaihteessa 2017-2018. Prosessin ja siihen liittyvien neuvottelujen 
tuloksena opetus- ja kulttuuriministeriö asetti Koordinaatille tavoitteet ja tehtävät osaamis-
keskuskaudelle 2018-2019. Tämä selvitystyö vastaa osaltaan tehtävään, jonka tavoitteena on 
nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittäminen sekä ymmärryksen ja osaamisen vahvistaminen 
työmuodosta. Tarkoituksena on ollut selvittää, miten nuorten tieto- ja neuvontatyö asemoituu 
ja kehittyy muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarkastelemme selvityksessä nuorten tieto- 
ja neuvontapalveluiden saatavuutta, sen eri palvelumuotoja ja suhdetta muihin toimijoihin, 
esimerkiksi Ohjaamoihin.

Nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön (TNO) palvelukentälle on tullut ja tulee toimijoita, jot-
ka tarjoavat nuorille erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Myös nuorten oma asema 
yhteiskunnassa on muuttunut ja muuttumassa (Kuure & Lidman, 7). Kun perinteisesti nuorten 
TNO-palvelut ovat olleet hajautettuna eri organisaatioihin, on nykyisin näiden rinnalle synty-
nyt uudenlaisia, yhteen paikkaan keskitettyjä moniammatillisia palveluita, Ohjaamoita (Puk-
kila & Helander, 53). Miten nuorten tiedontarpeisiin universaalisti vastaavat nuorisotyölliset 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelut suhtetuvat näihin palveluihin? Myös digitalisaatio ja sen 
myötä digitaalisten palveluiden kehittyminen tuovat myös oman lisänsä jatkuvasti muuttu-
vaan toimintaympäristöön.

Nuorisotyölliselle työotteelle ja menetelmille TNO-palveluissa on selkeä tarve, kuten selvityksen 
tuloksista käy ilmi. Kun palveluissa työskennellään nuorisotyöllisellä työotteella ja käytetään 
nuorisotyöllisiä menetelmiä, mahdollistetaan aito kohtaaminen nuoren kanssa ja varmiste-
taan, että palvelua tarjotaan juuri kyseisen nuoren tarpeiden mukaisesti. Tässä selvityksessä 
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etsimme vastauksia siihen, miten tämä varmistetaan tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön kentällä 
toimintaympäristön hakiessa muotoaan ja muuttuessa jatkuvasti.

Nuoret on monimuotoinen väestöryhmä, joiden polku itsenäistymiseen etenee sosiaalisista 
ja taloudellisista lähtökohdista sekä erilaisista perherakenteista käsin. Siksi myös nuorten tie-
dontarpeet ovat moninaiset ja erilaisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tulisi pystyä 
vastaamaan näihin. 

Selvityksen aineisto on koottu kirjallisista nuorisoalan ja tieto-, neuvonta- ja ohjausalan julkai-
suista ja tutkimuksista, haastatteluista sekä kunnille ja järjestöille lähetetystä kyselystä. Sel-
vitystyö perustuu lisäksi tiedonvaihtoon alan asiantuntijoiden, föreningen Luckan rf.:n kanssa 
ja palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta vastuussa olevien henkilöiden kanssa. Näiden 
aineistojen lisäksi olemme hyödyntäneet selvityksessä Koordinaatin keräämiä tilastoja.

Koordinaatti nuorten tieto- ja neuvontatyön entisenä palvelu- ja kehittämiskeskuksena, ny-
kyisenä osaamiskeskuksena monialaisissa yhteistyöhankkeissa sekä useissa kansallisissa 
ohjausryhmissä aktiivisena jäsenenä työskennelleenä on seurannut nuorten tieto- ja neu-
vontatyön muutoksia ja palveluiden kehittymistä vuosien ajan.  Valtakunnallisen tehtävänsä 
myötä se on tuonut asiantuntijuutta nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin ja työmuodon roo-
liin ja tehtävään.

Osaamiskeskuterveisin, 

   Kristiina Anttila, Jaana Fedotoff ja Mika Pietilä
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2. Nuorten tieto- ja     
 neuvontapalveluiden  
 nykytila
2.1 Nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristö

Nuorisotyön ja -toiminnan edistämisestä ja nuorisopolitiikasta sekä niihin liittyvästä valtion-
hallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä sekä rahoituksesta säädetään nuorisolaissa. Se 
on myös perusta, johon nuorille tarjottavat palvelut perustuvat. Nuorisolaissa nuorilla tarkoi-
tetaan alle 29-vuotiaita. Nuorisolain (8 §) mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan 
tehtäviin. Toteuttaessaan lain (2 §) tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuh-
teet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuoril-
le suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee 
tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille pal-
veluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, 
seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Nuorisolaki. (2016). Tämä on 
ensimmäinen lähtökohta nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden järjestämisessä.

Nuorisolain lisäksi nuorisotyöllistä toimintaa ohjaa valtakunnallisen nuorisotyön ja –politii-
kan ohjelma VANUPO. Se on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä 
poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on nuorten kasvu- ja elinolojen edistäminen. 
VANUPO sovittaa yhteen nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöiden mää-
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rittelemät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla edistetään nuorisolain 2 §:n mukaisten tavoitteiden 
toteuttamista. Se myös sisältää nuorisotyön ja –toiminnan tukemisen linjaukset. (VANUPO, 2.)

Nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristö on muuttunut viimeisten vuosien aikana 
muiden yhteiskunnallisten muutosten mukana. Nuorisotakuulla, digitalisaatiolla sekä yhteis-
kunnallisella epävakaudella ja taloudelliseen taantumaan, nuorisotyöttömyyteen ja moni- ja 
eriarvoistumiseen liittyvillä yhteiskunnallisilla muutoksilla on ollut kaikilla merkittävä vaikutus. 
Moniammatillisten matalan kynnyksen palveluiden tultua osaksi palvelujärjestelmää myös 
uudenlainen toiminta-alusta nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyölle on mahdollistunut. Li-
säksi etsivän nuorisotyön muutokset kehittämishankkeista hallituksen esityksen (HE 1/2010) 
kautta nuorisolain uudistukseen (1285/2016) vuonna 2016 vaikuttivat nuorten tieto- ja neu-
vontatyön toteuttamiseen erityisesti kunnissa. Etsivään nuoristyöhön on resursoitu valtakun-
nallisesti ja sen asema korostuu suhteessa muihin nuorisotyön työmuotoihin. Ehkäisevään 
nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ei ole samalla tavalla resursoitu, eikä sen tehtävää ja roolia 
nosteta esiin nuorisolaissa. 

Kaupungistuminen, palveluiden keskittyminen, muuttu-
neet koulutusjärjestelmät ja moninaistuneet opiskelu-
hakujärjestelmät, informaatiotulva ja sirpaloitunut tieto, 
eri- ja moniarvoistunut yhteiskunta, yhteiskunnan kova 
kilpailu ja vaatimus pärjätä, aiempaa rankempi siirtymä 
aikuisuuteen sekä psyykkisten ongelmien lisääntyminen 
näkyvät nuorten elämässä. Myös muutokset nuoriso- ja 
työvoimapolitiikassa sekä lainsäädännössä ovat olleet 
merkittäviä, sekä työmuotoon että nuoriin vaikuttavia 
yhteiskunnallisia muutoksia.  

2. SAAVUTETTAVA

Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset:

n Digitalisaatio ja sen johdannaiset, esim. informaatiotulva ja palveluiden 
siirtyminen sähköisiin ja mobiilijärjestelmiin
n Yhteiskunnan epävakaus, esim. taloudellinen taantuma ja arvojen koventuminen
n Nuorisotakuu ja sen johdannaiset, esim. matalan kynnyksen palveluiden 

kehittäminen
n Nuoria koskevat lainsäädännölliset muutokset
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Merkittäviä muutoksia Koordinaatin näkökulmasta tarkasteltuna:

n Uusi osaamiskeskusrakenne on tuonut uusia, erityisesti alueellisia toimijoita ja 
palveluita nuorisotyöhön. Palvelujen tarjonta kohdentuu osin samaan kohderyhmään 
liittyen nuorille tarjottaviin ohjauspalveluihin. Lyhyt toimintakausi luo omat 
haasteensa. Osaamiskeskusrakenteen myötä ruotsinkielisen nuorten tieto- ja 
neuvontatyön toimijoiden tukipalveluista vastaa Luckan. 
n Nuorille suunnattujen TNO-palveluiden monimuotoistuminen:

 — Palveluita tarjoavien tahojen ja työtekijöiden joukko on kasvanut.
 —  Palvelujen ja hankkeiden määrä on kasvanut.
 — Nuorisotyön kentälle on tullut muiden sektorien toimijoita tarjoamaan  

TNO-palveluita.
 — Kasvokkain tarjottavien nuorille suunnattujen TNO-palvelujen määrä on kasvanut.

n Etsivä nuorisotyö on tullut osaamiskeskusten kautta nuorten tieto- ja neuvontatyön 
kentälle yhä vahvemmin. Se kohdentuu osin samoihin aihepiireihin ja kohderyhmiin 
kuin nuorten tieto- ja neuvontatyön palvelut, esim. opiskelu, koulutus, työ, asuminen 
ja tukipalvelut. Etsivän nuorisotyön asiakkaat ovat rajattu ja kohdennettu ryhmä 
nuoria. Etsivässä nuorisotyössä käytetään samoja menetelmiä (tiedon jakaminen, 
neuvonta ja ohjaus) kuin nuorten tieto- ja neuvontatyössä, mutta se ei ole samalla 
tavalla universaalia ja generalistista.
n Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin päättyminen on vähentänyt 

nuorten tieto- ja neuvontatyön verkostoyhteistyön mahdollisuuksia ja asiantuntija- ja 
tukipalveluiden tarjontaa ko. alueilla. Aluekoordinointialueet kattoivat yli 70 kuntaa ja 
vaikutus toiminnalle on ollut jopa laajempi. 
n Rahoituksen kohdentuminen voimakkaasti tiettyihin nuorisotyön muotoihin.
n Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiseen kohdennettujen avustusten siirtyminen 

aluehallintovirastoille.
n Nuorisolain uudistuksessa poistettiin kirjaukset nuorisotyön muodoista. 
n Nuorisotyön ammatillisen koulutuksen opintosuunnitelman muutoksilla vuoden 2018 

alusta lähtien oli vaikutusta siihen, että nuorten tieto- ja neuvontatyö ei enää ole niin 
selkeästi hahmoteltavissa omaksi kokonaisuudekseen.
n Eurooppalainen nuorisopolitiikka/-strategiat korostavat yhä vahvemmin nuorten 

oikeutta saada laadukasta tietoa ja tietoa oikeuksistaan. 
n Informaatio- ja medialukutaidon rooli osana nuorten tieto- ja neuvontatyötä on 

korostunut.
n Digitaalisten palvelujen kasvu on vaikuttanut nuorten tieto- ja neuvontatyön 

monimuotoiseen palvelutarjontaan ja rooli näiden palvelujen käytön opastamisessa 
on kasvanut. 
n Kiinnostus robotiikan hyödyntämiseen ohjauspalveluissa kasvaa. Lisäksi tarve 

osaamisen vahvistamiseen digitaalisessa ohjauksessa on kasvanut.  
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Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut järjestetään ja tuotetaan käyttäjälähtöisesti, perustuen 
nuorten tiedontarpeisiin. Nuorten tiedontarpeiden lisäksi palveluiden järjestämisen perustana 
toimivat nuorten oikeus kattavaan, tarkkaan ja yhdenvertaiseen tietoon. (Fedotoff & Leppä-
kari, 189.) Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita on tarjolla monessa eri muodossa. Se voi olla 
fyysinen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu, verkkopalvelu, nuorten pariin ja tiloihin jalkautuva 
palvelu tai osa moniammatillista palvelukeskusta. Toimintaympäristö on vahvasti muuttu-
nut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Uudet toimijat, uudet ammattiryhmät ja monia-
laisen yhteistyön vahvistuminen ovat saaneet aikaan muutoksen myös nuorten tieto- ja 

neuvontapalveluissa. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu 
on sijoitettu nykyisin yhä useammin osaksi monialaista 
palvelukeskusta, johon on koottu nuorille suunnattuja eri 
sektorien palveluita ”saman katon alle”. 

Selvityksen tärkeimpänä lähtökohtana on tarkestella 
nuorisotyöllisistä lähtökohdista toimivien nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluiden asemoitumista suhteessa 
moniammatillisiin matalan kynnyksen palveluihin, erityi-
sesti Ohjaamoihin. Nuorisotyöllisenä palveluna nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelut tarjoavat tietoa, neuvontaa 
ja ohjausta elämän kaikilta eri osa-alueilta. Lisäksi siinä 
korostuu kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitys sekä 
menetelmät, joita nuorisotyössä käytetään.

Ohjaamot ovat moniammatillisia, monialaisia ja poikkihallinnollisia kokonaisuuksia. Taitekoh-
ta Ohjaamoiden historiassa sijoittuu vuoden 2018 alkuun, kun useat ESR-rahoitteiset Ohjaa-
mo-hankkeet päättyvät. Toimintaa on pyritty tästä lähtien yhä vahvemmin juurruttamaan 
valtion rahoituksella vuosien 2018-2021 aikana, mutta lisäksi tarvitaan myös paikallista tukea 
ja resursointia. Moniammatillisuus, monialaisuus ja poikkihallinnollisuus luovat Ohjaamoille 
omanlaisensa leiman. Toimintaan kytkeytyy erilaisia pyrkimyksiä, työorientaatioita ja erilaisia 
ymmärryksiä toimintaan liittyvistä tavoitteista (Määttä 2017, 7). Tämä koskettaa myös nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluita Ohjaamoissa ja näyttäytyykin yhtenä osa-alueena selvityksessä. 

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat kehittyneet Suomessa nuorten tiedon tarpeeseen 
saada tietoa, neuvontaa ja ohjausta mahdollisimman matalalla kynnyksellä, ilman ajanva-
rausta ja paikoista, jotka ovat helposti nuorten saavutettavissa. Nuorten tieto- ja neuvon-
tatyötä on Suomessa kehitetty 1950-luvulta lähtien osana kuntien nuorisotyötä. Voimakas 
palvelujen kasvun kausi ja monialainen yhteistyö käynnistyivät 2000-luvun alkuvuosina, jol-
loin opetus- ja kulttuuriministeriö lähti monin eri tavoin tukemaan työmuodon ja palvelujen 
kehittymistä. (Fedotoff & Leppäkari 2017, 190.)

Ohjaamoiden toimintaa on lähdetty kehittämään samoista tarpeista. Lähtökohtana on ol-
lut tarjota koulutukseen ja ura-ohjaukseen liittyvää tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Toimintaa 
on kehitetty vuodesta 2014 lähtien osana nuorisotakuuta. Ensimmäiset varsinaiset Ohjaamot 

5. VAHVISTAVA
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aloittivat toimintansa vuonna 2015 joko hankerahoituksella tai kuntien omana toimintana. 
Ohjaamoiden toimintaa kehitetään sekä valtakunnallisen Kohtaamo-hankkeen että työ- ja 
elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön toimes-
ta. (http://ohjaamot.fi/taustaa-ja-historiaa; Määttä 2017, 3).

Ohjaamokonsepti antaa eri paikkakuntien matalan kynnyksen palveluille mahdollisuuden 
rakentaa tarjottavat palvelut oman alueen tarpeisiin perustuen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

myös nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden osuus ja si-
sältö Ohjaamoissa vaihtelee. Esimerkiksi syksyn 2018 Oh-
jaamopalveluiden kartoituksessa (Määttä 2018) nuorten 
tieto- ja neuvontatyöntekijä oli saatavilla Ohjaamon jo-
kaisena aukiolopäivänä 34 %:ssa Ohjaamoista. Nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelu ja Ohjaamo eivät ole suoraan 
toisiinsa verrattavia, sillä nuorten tieto- ja neuvontapal-
velu on palvelu, kun taas Ohjaamo on monialainen pal-
velukokonaisuus. Ohjaamon sisällä tarjottavat palvelut 
ja palveluiden painotus voivat vaihdella paljonkin riippu-
en alueesta, jolloin myös nuorten tieto- ja neuvontapal-
velun osuus ja muoto vaihtelevat. 

2.2 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

2.2.1 Nuorten tieto- ja neuvontatyö työmuotona

Suomessa nuorten tieto- ja neuvontatyö määritellään ehkäiseväksi nuorisotyön muodoksi, 
jota ohjaavat erilaiset kunnalliset ja alueelliset strategiat ja toimenpideohjelmat. Nuorisolain 
ja VANUPOn lisäksi nuorten tieto- ja neuvontatyötä ohjaavat erilaiset kunnalliset ja alueelliset 
strategiat ja toimenpideohjelmat. Myös erilaiset kansainväliset asiakirjat, kuten nuorten tieto- 
ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet ja Euroopan neuvoston suositukset nuorisotie-
dotuksesta ohjaavat työmuotoa ja sen palveluiden järjestämistä. (http://www.koordinaatti.
fi/fi/15/periaatteet-ja-suositukset.html.) Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset pe-
riaatteet muodostavat perustan kattavan, resursoidun, yhtenäisen ja koordinoidun nuorten 
tieto- ja neuvontatyön vähimmäisvaatimusten ja laatutoimenpiteiden määrittämiselle. Näi-
den osa-alueiden tulisi olla huomioituna myös osana kansallista nuorisopolitiikkaa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö tukee nuorten sosiaalista vahvistamista oman elämänsä sub-
jektiksi niin, että nuorella on tietoa ja taitoa soveltaa saamaansa tietoa, neuvontaa ja ohja-
usta elämän eri tilanteissa ja valinnoissa. Lisäksi työmuodolla edistetään nuorten aktiivista 
kansalaisuutta. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa työskentelevien osaaminen ja toimivat 
paikalliset verkostot varmistavat sen, että nuori tarvittaessa ohjataan eteenpäin muun mu-
assa etsivälle nuorisotyöntekijälle tai terveydenhoidon pariin. (Koordinaatti 2015b, 5.) 

1. RIIPPUMATON
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Nuorten tieto- ja neuvontatyö on nuorten henkilökoh-
taista neuvontaa, ohjausta ja tukemista lähipalveluna 
palvelupisteissä, verkkoperustaisissa palveluissa tai 
muissa toimintaympäristöissä. Työssä hyödynnetään 
monipuolisesti eri kanavia ja menetelmiä, kuten sosiaa-
lista mediaa ja nuorten vertaistoimintaa. (Koordinaatti 
2015a.) Nuorten tieto- ja neuvontatyön päämääränä on 
edistää myös nuorten kuulemista, osallistumista ja vai-
kuttamista heidän omien asioidensa hoitamisessa sekä 
yhteiskunnallisissa asioissa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tarkoituksena on antaa nuorille kattavasti tietoa hänen omi-
en valintojensa tueksi nuoren omista tarpeista lähtien. Palvelut ovat maksuttomia eivätkä 
ne vaadi ajanvarausta. Tieto on ajantasaista, luotettavaa ja eri lähteistä koottua. Palvelussa 
nuoria palvellaan henkilökohtaisesti, luottamuksellisesti ja nimettömänä. Tarvittaessa nuori 
saa myös ohjauksen eteenpäin toiseen palveluun. (Fedotoff & Leppäkari 2016, 189.) 

6. OSALLISTAVA

Nuorten tieto- ja neuvontatyö: 
n Nuorisotyön muoto, jolla mahdollistetaan nuorille ammattitaitoista tietoa, 

neuvontaa ja ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.
n Nuorten tieto- ja neuvontatyössä on kyse toisaalta siitä, että nuoret voivat 

itse halutessaan hankkia tietoa tarpeeseensa erilaisten välineiden avulla 
(esim. painettu materiaali, omatoiminen tiedonhaku verkkopalveluista, 
keskusteluryhmät/-yhteisöt internetissä ja sosiaalisessa mediassa)
n Toisaalta kyse on nuoren henkilökohtaisesta ohjauksesta tai neuvonnasta 

(esim. kahdenkeskiset keskustelut kasvokkain paikan päällä, verkossa olevat 
neuvontapalvelut, kuten chatit)

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteita nuorten  
sosiaaliseksi vahvistamiseksi:
n Nuoren oman elämänhallinnan tukeminen
n Ehkäistään ongelmien kasaantuminen ennakoivilla ja oikea-aikaisilla palveluilla
n Kannustetaan henkilökohtaisella kohtaamisella nuorta sitoutumaan ja ottamaan 

vastuuta omasta elämästä
n Kuunnellaan nuorta, kannustetaan toteuttamaan itseään ja löytämään omat 

vahvuutensa
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Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monialaista yhteistyötä. Palveluiden tu-
lee kohdentua juuri oikeaan kohderyhmään, jotta palveluiden päällekkäisyydeltä vältytään ja 
nuori löytää itselleen tarvittavan palvelun. Jotta tavoitteisiin päästään, tarvitaan toimijoiden 
yhteistä tahtotilaa ja asennetta. Muun muassa nuorisotakuun tavoitteiden toteuttamisessa 
tarvitaan koko nuorisotyön kentän osaaminen ja palvelut käyttöön. Tämä edellyttää tavoit-
teiden tarkentamista, osaamisen päivittämistä ja yhteistyötä. (Fedotoff & Leppäkari 2016, 219.)

2.2.2 Nuorten tieto- ja neuvontatyössä käytettävät menetelmät

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä käytetään erilaisia menetelmiä, kuten tiedottamista, neu-
vontaa, ohjausta. Toimintamuotoina ja kanavina käytetään muun muassa vertaistoimintaa, 
jalkautumista, sosiaalisen median kanavia ja yksilö- ja ryhmätoimintaa. Uusimpana tulok-
kaana hyödynnetään robotiikkaa ja tekoälyä. Menetelmät soveltuvat erilaisiin tilanteisiin ja 
niitä käytetään tarpeen mukaisesti ja tilanteeseen sopivasti. 

Eri sektoreiden tarjoamassa TNO-työssä voidaan käyttää nuorten tieto- ja neuvontatyön me-
netelmiä, mutta se ei tarkoita, että kyse olisi nuorisotyöllisestä nuorten tieto- ja neuvontatyös-
tä. Nuorisotyöllisistä lähtökohdista tehtävässä nuorten tieto- ja neuvontatyössä korostuvat 
menetelmien lisäksi vuorovaikutus ja nuoren kohtaaminen sekä eurooppalaiset periaatteet, 
johon työmuoto nojaa. 

2.2.3 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat ehkäiseviä palveluita, jotka tukevat ennakoivasti 
nuoren kasvua ja hyvinvointia ja vastaavat laajasti nuorten tiedon tarpeisiin elämän eri ai-
healueilta. Nuorille mahdollistetaan heidän tarvitsemansa tieto, neuvonta ja ohjaus. Samalla 
heitä kannustetaan ja tuetaan kehittämään taitojaan sekä motivaatiotaan oman elämänsä 
suunnitteluun. Yksi palveluiden tehtävä on myös vahvistaa nuorten itseluottamusta. Nuoren 
sosiaalinen vahvistaminen sekä omatoimisuuden ja hyvän itsetunnon edistäminen ovat siis 
työn keskiössä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan henkilökohtaisia lähipalveluita, 
erityisesti alueilla, joissa ei muita nuorten palveluita juurikaan ole saatavilla. Nuorten tieto- ja 
neuvontatyö nuorisotyön toiminta- ja palvelumuotona käsittää nuorten henkilökohtaisen oh-
jauksen, neuvonnan ja tuen lähipalveluina palvelupisteissä, verkkoperustaisissa palveluissa 
tai muissa toimintaympäristöissä, kuten jalkautuvissa palveluissa, kouluissa ja sosiaalisen 
median palveluissa tai applikaatioissa. Teknologian tuomat mahdollisuudet lisäävät pal-
veluiden saatavuutta, taloudellisuutta sekä käyttäjäystävällisyyttä. Teknologia tukee myös 
lähipalveluiden saavutettavuutta. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tulee olla kaikkien 
nuorten saatavilla yhdenvertaisesti. (Koordinaatti 2014, 5.) 
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Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden järjestämisen tavoitteita:

n Nuori palveluiden tuottamisen keskiössä niin, että palveluissa huomioidaan 
asiakaslähtöisyys sekä nuoren kokemus ja tarve palveluista. 
n Mahdollistetaan nuorelle tieto ja taidot olla osallisena itseään koskevissa asioissa. 
n Nuoren oman elämänhallinnan tukeminen niin, että nuori on oman elämänsä 

subjekti.
n Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuutta lisätään monialaisella ja 

moniammatillisella yhteistyöllä. (emt.)

2.2.4 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tilastot 2018

Koordinaatti raportoi vuosittain nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden käyttäjiä, käyttäjä-
määriä ja asiointitapoja Nutitilastot.fi-sovelluksella nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
tilastointien mukaisesti. Nämä tilastot mahdollistavat sekä luotettavan ajantasaisen tiedon 
palveluista, mutta myös vertailun aiempiin vuosiin. Alle on koottu nostoja viime vuosien ti-
lastoista perustuen käyttäjämääristä 109:ssä nuorten tieto- ja neuvontatyön palvelussa tai 
hankkeessa luomaan kokonaiskuvaa siitä, ketkä palveluja ovat käyttäneet ja millä tavoin he 
palveluissa asioivat.

Kaikki käyttäjät
Vuodesta 2017 käyttäjämäärä nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa vuoteen 2018 on kasva-
nut 43 435 käyttäjällä. Vuonna 2017 käyttäjämäärä oli 137 422, joista nuoria 131 910 ja aikuisia/
huoltajia/nuorten parissa toimijoita 5512. Vuonna 2018 käyttäjämäärä oli 180 857, joista nuoria 
176 930 ja aikuisia/huoltajia/nuorten parissa toimijoita 3927. Käyttäjämäärän kasvu on 31,6 
%. Nuorten kävijämäärä on kasvanut 34,1 %. Aikuisten, huoltajien ja nuorten parissa toimivien 
käyttäjämäärä on vähentynyt edellisestä vuodesta 1 585 käyttäjää, 28 %.

Suurin käyttäjämäärää kasvattanut tekijä on uudet Nutitilastot.fi-sovellusta käyttävät nuor-
ten tieto- ja neuvontapalvelut, nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeet sekä Ohjaamot. 
Satunnaisesti vertailleissa yksittäisten palveluiden käyttäjämääriä vuosilta 2017 ja 2018 on 
havaittavissa myös kasvua käyttäjämäärissä, mutta se ei yksistään selitä käyttäjämäärän 
isoa kasvua vuosien 2017 ja 2018 välillä.

Yksilökäyttäjät
Yksilökäyttäjiin tilastoidaan nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluiden ne käyttäjät, jotka ot-
tavat yhteyttä ja asioivat palvelussa yksilöinä paikanpäällä, puhelimitse tai verkkopalvelun 
välityksellä (kysy-vastaa, pikaviestin, chat). Yksilökäyttäjiin kirjataan myös ne käyttäjät, jotka 
kohdataan yksilöinä palveluiden jalkautuessa (outreaching työ).
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2018: käyttäjiä 62 608, joista nuoria 58 681 

2017: Käyttäjiä 45883, joista nuoria 40 896

Yksilökäyttäjien määrä on myös noussut vuodesta 2017. Kasvua nuorissa yksilökäyttäjissä on 
ollut 17 785 käyttäjää, 43,4 %. 

Suurimmat käyttäjäryhmät 2018 ikäryhmittäin:

1. 18-24 v. 52,2 %

2. Ei tiedossa 16,0 %

3. 25-30 v. 14,4 %

4. 16-17 v. 9,2 %

5. 13-15 v. 6,9 %

6. 12 v- ja nuorempi 1,1 %

Käyttäjiä ikäryhmittäin tarkastellessa on huomattavissa, että lähes 70 % käyttäjistä on tällä 
hetkellä täysi-ikäisiä nuoria, 18–30-vuotiaita . Ei tiedossa –ikäryhmä on pääasiassa käyttäjiä, 
joita kohdataan verkkopalveluissa anonyymeinä käyttäjinä, jolloin ikä tai sukupuoli ei selviä 
kohtaamisen aikana.

Käyttäjien painottuminen täysi-ikäisiin on selitettävissä osin sillä, että Ohjaamojen painopiste 
on nuorten ohjaamisessa työelämään ja koulutukseen liittyvissä aihealueissa. Nämä nuoret 
ovat pääasiassa täysi-ikäisiä nuoria. Toisaalta nuorisotyöllisten nuorten tieto- ja neuvonta-
palveluiden käyttäjien ikäryhmät ovat aina sijoittuneet nuorten itsenäistymisvaiheeseen eli 
16–20-vuotiaisiin. 

Nutitilastot.fi-sovellukseen kerätään tietoa myös nuorten asiointitavoista. Nuoret käyttivät 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluita pääasiassa asioimalla paikanpäällä. Lähes 72 % koh-
taamisista nuorten kanssa tapahtui paikanpäällä palvelupisteissä. Aikaisemmista vuosista 
poiketen pikaviestimien välityksellä asiointi nousi toiseksi suurimmaksi asiointitavaksi nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluissa. Niitä käytti 8,4 % nuorista asioidakseen nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelussa. 7,1 % asioinneista tapahtui puhelimen välityksellä ja 5,4 % Kysy-vastaa-
palvelun, sähköpostin tai nettilomakkeen välityksellä. Palveluiden jalkautumisen kautta (out-
reaching) kohdattiin 4,8 % nuorista. 1257 nuorta käytti palvelua niin, että heillä oli mukana 
ohjaaja, huoltaja tai ystävä.

Palveluiden käyttäjistä 47,2 % oli poikia, tyttöjä 42,1 % ja 10,7 % käyttäjän kohdalla sukupuoli ei 
ollut tiedossa tai se oli muu.
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2.2.5 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut kyselyn vastausten mukaisesti

Tarkasteltaessa nuorten tieto- ja neuvontapalveluita Suomessa, on huomioitava, että eri läh-
teiden tarjoama tieto nuorten tieto- ja neuvontapalveluista ja niiden saatavuudesta vaihte-
lee. Nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ja –palveluihin liittyvä problematiikka on tunnistettu, 
ja siihen perustuu esimerkiksi Koordinaatin ja Nuorisotutkimusverkoston meneillään oleva 
määrittelytyö. On tiedossa, että ihmisillä voi olla toisistaan poikkeavia näkemyksiä siitä, mitä 
nuorten tieto- ja neuvontatyö on ja mitä nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarkoittaa. Tämä 
näkyy myös kyselyn vastauksissa. On myös mahdollista, että eri sektoreilla tehtävä nuorille 
suunnattu TNO-työ sekoitetaan nuorisotyössä toteutettavaan nuorten tieto- ja neuvontatyö-
hön. Se, että palvelun kohderyhmänä ovat nuoret, ei tee työstä vielä nuorisotyötä tai palve-
lusta nuorisotyöllistä palvelua.

Yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa Koordinaatti on työstänyt vuodesta 2017 lähtien 
nuorten tieto- ja neuvontatyön ja siihen liittyvien palvelujen määrittelytyötä. Työn tavoitteena 
on määritellä nuorten tieto- ja neuvontatyötä ja –palveluita sekä kirkastaa työlle asetettuja 
tavoitteita, toimintaa ja menetelmiä.  Nuorisotutkimusverkosto tuottaa tehdystä materiaa-
lista ja vielä toteutettavista haastattelujen tuloksista raportin kesällä 2019. Määrittelytyöllä 
vastaamme tarpeeseen selkeyttää nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteita, toimintaa ja 
menetelmiä.

Saadaksemme luotettavan kokonaiskuvan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuu-
desta Suomessa, on kyselyn tuloksia verrattava muihin tietolähteisiin ja muodostettava tästä 
vertailusta kokonaiskuva palveluiden tilanteesta. Lisäksi on huomioitava, että kaikki vastaajat 
eivät ole välttämättä tunnistaneet kyseisen palvelun olemassaoloa. Siksi olemmekin kohdas-
sa 3.2 Maantieteelliset alueet, joissa nuorten tieto- ja neuvontapalvelua ei ole saatavilla yh-
distäneet selvityksen kyselyssä saamamme tiedot ja Koordinaatin omat, ajantasaiset tiedot 
yhteen mahdollisimman tarkan, ajantasaisen kokonaiskuvan saamiseksi.

Kyselyyn vastanneista kunnista 97:ssä kunnassa on nuorten tieto- ja neuvontapalvelu, mutta 
ei Ohjaamoa. Vastaavasti vastanneista kunnista viidessä on Ohjaamo, mutta ei nuorten tie-
to- ja neuvontapalvelua. 

Kuntien nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa on mahdollista saada palvelua suomeksi, ruot-
siksi, englanniksi ja tarpeen mukaan erikseen järjestettynä myös muilla kielillä. 146 nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelussa, eli 99 %:ssä kunnista palvelua on mahdollista saada suomeksi. 
30 vastaajaa, eli 21 % vastanneista ilmoitti, että palvelua on saatavilla ruotsiksi. 38 vastaajaa, 
eli 26 % ilmoitti, että palvelua on saatavilla jollakin muulla kielellä. Myös kunnissa olevissa 
Ohjaamoissa palvelua tarjotaan pääasiassa suomeksi (100 %, 57 vastaajaa). Lisäksi myös 
ruotsiksi (28 %, 16 vastaajaa) ja tarvittaessa joko englanniksi tai erikseen järjestettynä muilla 
kielillä (46 %, 26 vastaajaa).

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita oli saatavilla jokaisena aukiolopäivänä 88 %:ssa Ohjaa-
moista. (Määttä 2018, ”Ohjaamotoim arviointi”.) Ohjaamon oman selvityksen mukaan vuoden 
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2018 syksyllä nuorten tieto- ja neuvontapalvelun työntekijä oli saatavilla 34 %:ssa Ohjaamois-
ta jokaisena aukiolopäivänä. Saatavilla jollakin tavoin, mutta ajallisesti vaihdellen (eli etänä, 
jokaisena aukiolopäivänä, vähintään yhtenä päivänä viikossa tai harvemmin), nuorten tieto- 
ja neuvontapalvelun työntekijä oli yhteensä 47 %:ssa Ohjaamoista. 53 %:ssa nuorten tieto- 
ja neuvontapalvelun työntekijää ei ollut saatavilla. Palveluiden käyttöön liittyvä tiedonkeruu 
vuoden 2018 alussa kertoo, että suurin ikäryhmä Ohjaamoiden palveluita käyttävistä on 18-
24 –vuotiaita. (Määttä 2018.) Ohjaamot keräävät säännöllisesti tietoa toiminnastaan koskien 
niin henkilöstöä, palvelua kuin työn tuloksia. Palveluiden käyttöön liittyvään tiedonkeruuseen 
Ohjaamot käyttävät Nutitilastot.fi-sovellusta. 

Kyselyn vastaajia pyydettiin kertomaan kiinnostuksestaan tai suunnitelmistaan perustaa 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelua, mikäli sellaista ei kunnassa ole tarjolla. Selkeimmin erot-
tuvat seuraavan tyyppiset vastaukset: 

n ”On suunnitteilla”
n ”Kiinnostusta olisi, mutta ei resursseja”
n ”Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu on integroitu  

 muuhun nuorisotyöhön, joten tarvetta  
 suunnitelmille ei ole”
n ”Suunnitteilla on ohjaamotoiminnan aloittaminen”
n ”Ei ole suunnitteilla”

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että perustamalla Ohjaamon nuorten tieto- ja neuvontapal-
velu syntyy automaattisesti. Vastauksista kävi myös ilmi kiinnostus tehdä nuorten tieto- ja 
neuvontatyössä yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Osa vastaajista kertoo, että kunnassa 
on periaatteessa nuorten tieto- ja neuvontapalvelu, mutta he kokevat sen riittämättömäksi. 
Tällainen palvelu voi olla esimerkiksi internetsivusto, joka ei ole aktiivisessa käytössä tai sosi-
aalisen median kanavissa tavoitettavissa oleva nuorisotyöntekijä.  Kunnissa, joissa on tarjolla 
tällainen ”riittämätön” nuorten tieto- ja neuvontapalvelu, on tarve laadukkaampaan, aktiis-
visemmin ja suunnitelmallisemmin toimivaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluun. Tämä 
korreloi yhteen sen kanssa, että nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tarve on kuitenkin tun-
nistettu ja tunnustettu.

Vastaajilta kysyttiin myös sitä, millä tavoin nuorten tieto- ja neuvontatyö on huomioitu kunnan 
nuorisopalveluiden suunnitelmissa tai strategioissa. Nuorten tieto- ja neuvontatyö näyttäytyy 
niissä vaihdellen. Osassa kuntia nuorten tieto- ja neuvontatyö on osana suunnitelmia ja stra-
tegioita, ja sitä toteutetaan ja kehitetään suunnitelmallisesti, systemaattisesti ja tulevaisuus-
orientoituneesti. Osassa kuntia nuorten tieto- ja neuvontatyö löytyy maininnan tasolla, mutta 

3. KATTAVA
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todellista käytännön yhteyttä, sillä ei välttämättä ole. Osa vastaajista ei osannut sanoa, onko 
nuorten tieto- ja neuvontatyötä merkitty suunnitelmiin ja strategioihin. Osa vastaavasti mai-
nitsee, että nuorten tieto- ja neuvontatyö on huomioitu niissä, mutta resurssit estävät palve-
lujen järjestämisen kunnolla. 

Koska tarve nuorten tieto- ja neuvontatyölle on todettu, on tarpeen myös valtakunnallisella 
ja kunnallisella tasolla varmistaa, että taloudelliset ja henkilöstölliset resurssit palvelujen to-
teuttamiseksi ovat olemassa. Siksi on tärkeää, että aluehallintovirastojen avustukset nuorten 
tieto- ja neuvontatyön kehittämiseksi varmistetaan jatkossakin.

Osa vastaajista ilmaisee, että nuorten tieto- ja neuvontatyötä ei ole erikseen mainittu suun-
nitelmissa tai strategioissa, mutta sitä toteutetaan osana esimerkiksi etsivän nuorisotyönte-
kijän työnkuvaa. 

Kun nuorten tieto- ja neuvontatyö on määritelty osaksi etsivien työntekijän työnkuvaa, kuntien 
tulee varmistaa, että työntekijöillä on riittävä osaaminen ja ymmärrys nuorten tieto- ja neu-
vontatyöstä.  Riittävä osaaminen voidaan taata muun muassa osaamiskeskusten välisellä 
koulutuksellisella yhteistyöllä. 

On tärkeää, että nuorten tieto- ja neuvontatyö saadaan sisällytettyä kuntien suunnitelmiin ja 
strategioihin siksi, että kaikki nuorille palveluja tuottavat toimijat tulisivat tietoisiksi ja ymmärtäi-
sivät nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteet ja että siihen varmistettaisiin riittävät resurssit.

Kunnissa tehtävä nuorten tieto- ja neuvontatyötä toteutetaan hyvin eri tavoin. Vastaajat ku-
vailivat kunnassaan tehtävää nuorten tieto- ja neuvontatyötä moninaisesti muun muassa 
seuraavasti: 

n ”Laaja-alaista”
n ”Sosiaalisen median välineiden kautta tapahtuvaa”; ”Sometyötä”
n ”Nuoria neuvotaan kaikissa asioissa, kuten ohjaamossa”
n ”Etsivä nuorisotyöntekijä, työpajan ohjaajat, sosiaaliohjaaja ja oppilaanohjaaja tekevät 

tieto- ja neuvontatyötä, mutta kukaan ei koordinoi tehtävää neuvontatyötä”
n ”Henkilökohtaista neuvontaa sekä tiedottamista yleisesti”

Paikoin kunnallista nuorten tieto- ja neuvontatyötä kuvailtiin monialaiseksi ja moniamma-
tillisessa kokonaisuudessa toimivaksi, niin fyysisissä nuorten tieto- ja neuvontapisteissä kuin 
verkkopalveluissa tarjottavaksi nuorisotyöllisiin periaatteisiin pohjautuvaksi työksi. Työtä ku-
vailtiin myös laadukkaaksi ja monikanavaiseksi, asiakaslähtöiseksi ja matalalla kynnyksellä 
saavutettavaksi, toisaalta yksisuuntaiseksi tiedottamiseksi.

Suurin osa kyselyn vastaajista kertoi nuorten- tieto- ja neuvontapalvelun olevan osa nuoriso-
työntekijän työnkuvaa 78 % (131 vastaajaa). Jalkautuva nuorten tieto- ja neuvontapalvelu oli 
toiseksi yleisin nuorten tieto- ja neuvontapalvelun muoto (37 %; 62 vastaajaa). Nuorten tieto- 
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ja neuvontapalvelu sisältyy Ohjaamoon tai muuhun monialaiseen palvelukeskukseen 54:ssä 
kunnassa (32 %). Verkkopalveluna nuorten tieto- ja neuvontapalvelu toimi 43:ssa kunnassa 
(25 %). Vain 20 % vastaajista, eli 33 vastaajaa, ilmoitti, että nuorten tieto- ja neuvontapalvelu 
toimii kunnassa itsenäisenä, fyysisenä palvelupisteenä. Osa vastaajista oli kuvaillut nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelua kunnissa muunlaiseksi, kuten tapahtumissa ja messuilla mukana 
olemiseksi tai koulunuorisotyön osaksi. 

Verkkopalvelut
59 % vastaajista ilmoitti, että kunnassa toimiva, verkossa oleva nuorten tieto- ja neuvonta-
palvelu on joko yhden kunnan oma tai useamman kunnan yhteinen nuorten tieto- ja neu-
vontapalvelu. Kuntamäärä tällaisissa yhteisesti järjestetyissä palveluissa vaihteli kolmen ja 
kahdentoista kunnan välillä.  19 vastaajaa, eli 46 % kysymykseen vastanneista kertoi, että 
verkkopalvelu on kunnan fyysisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun lisänä toimiva palvelu. 
6 vastaajaa, eli 15 % kysymykseen vastanneista ilmoitti, että verkkopalvelu on kunnassa ainoa 
saatavilla oleva nuorten tieto- ja neuvontapalvelu.

Yleisin verkossa toimivista nuorten tieto- ja neuvontapalveluista on kysy-vastaa-palvelu. 
Näin ilmoitti 67 % vastaajista, eli 28 vastaajaa. Toiseksi yleisin on teemalliset tietosisällöt, 64 
%, 27 vastaajaa. Reaaliaikaista chattia tarjotaan 33 %:ssa kuntien verkkopalveluista, eli 14:ssä 
verkkopalvelussa. Muita verkkopalvelussa tarjottavia palveluita olivat muun muassa läksytu-
kipalvelut, perustietopaketit ja yhteydenottolomakkeet.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan se maantieteellinen etäisyys, jolta nuoret saapuvat fyysiseen 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluun kunnassa. Vastausten mukaan fyysiseen nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluun saavutaan läheltä ja melko läheltä, kaukaa harvemmin. 46 %, eli 71 
vastaajaa, ilmoitti maantieteelliseksi etäisyydeksi 0-10 km. 34 %, eli 52 vastaajaa, ilmoitti etäi-
syydeksi 11-20 km. 14 %, eli 22 kuntaa ilmoitti etäisyydeksi 21-50 km ja yli 50 kilometriä ilmoitti 
6 %, eli 10 vastaajaa. Lähes puolessa vastanneista kunnista nuorten tieto- ja neuvontapalvelu 
on saavutettavissa alle 10 km:n päästä ja yhteensä lähes 80 %:ssa kunnista palvelu on saavu-
tettavissa 20 km:n tai sen alle jäävän etäisyyden päästä. 

Miten nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään ja ketkä sitä tekevät?
Kokoaikaisesti nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään 37:ssä vastanneessa kunnassa (21 %). 
Pääosassa näistä kunnista nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään osana työtehtäviä siten, 
että siihen käytettäviä työtunteja ei ole erikseen määritelty. Näin vastasi 82 %, eli 142 vastaa-
jaa. Osana työtehtäviä siten, että nuorten tieto- ja neuvontatyöhön käytettävä tuntimäärä on 
määritelty, tehdään 24:ssä vastanneessa kunnassa (14 %). Ostopalveluna työtä tehdään jonkin 
verran (9 %; 16 vastannutta kuntaa), vapaaehtoisten voimin vähän (4 vastannutta kuntaa; 2 %). 

Nimikkeet, joilla nuorten tieto- ja neuvontatyötä kunnissa tehdään, vaihtelevat. Valtaosa vas-
taajista ilmoitti, että nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään nimikkeillä ”nuoriso-ohjaaja”, 
”nuorisotyöntekijä”, ”etsivä nuorisotyöntekijä”, ”vapaa-aikaohjaaja” ja ”tietopalveluohjaaja”. 
Mainintoja saivat myös muun muassa ”nuorisosihteeri”, ”liikunnanohjaaja”, ”kirjastovirkailija”, 
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”koordinaattori”, ”nuorisotiedottaja”, ”ohjaamon työnte-
kijä”, ”työllisyyskoordinaattori”, ”vapaa-aikapäällikkö” ja 
”terveydenhoitaja”. Nuorten tieto- ja neuvontatyötä te-
kevien nimikkeistä voi päätellä, että työtä tehdään hyvin 
monilla tavoin, eri muodoissaan ja eri tasoisesti. 

Jotta nuorten tieto- ja neuvontatyö tulisi laadukkaasti 
toteutettua nuorisotyöllisistä lähtökohdista, eurooppa-
laisten periaatteiden mukaisesti, on syytä kysyä, teke-
vätkö esimerkiksi tietopalveluohjaaja ja liikunnanohjaaja 
tavoitteiltaan ja laadultaan toisiinsa verrattavaa nuorten 
tieto- ja neuvontatyötä.

Hyviä tapoja järjestää nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
Kyselyssä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä siitä, mikä olisi paras tapa järjestää nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelut kunnassa. Vastaukset ilmensivät hyvin kuntien erilaisia piirteitä. 
Maantieteellisesti laajoissa, harvaan asutuissa kunnissa visioitiin jalkautuvaa ja liikkuvaa 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelua. Kysyttäessä parasta tapaa järjestää nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelu, nousivat useissa vastauksissa esiin verkkopalvelut, erilaiset mobiilipalve-
lut ja sosiaalisen median kanavat. Nämä palvelut nähtiin kuitenkin fyysisen palvelun lisänä 
ja tukena, ei sellaisenaan ratkaisuna palveluiden järjestämiselle. Vastauksissa korostui tarve 
joustavuudelle: toivottiin, että palvelut järjestettäisiin yhteistyössä yli maantieteellisten rajojen 
ja että palvelut olisivat yhdistelmä erityyppisiä palveluita. Palveluiden visioitiin olevan helposti 
saavutettavia, esteettömiä matalan kynnyksen palveluita. Perustana hyvälle nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelulle nähtiin hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Visioissa korostui myös hen-
kilökohtaisen, kasvokkain saatavan palvelun merkitys. Nämä edellä luetellut luonnehdinnat 
kuvaavat hyvin keskeisiä eurooppalaisia nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteita. 

Järjestöissä tehtävä nuorten tieto- ja neuvontatyö
Kyselyssä selvitettiin myös järjestöjen roolia nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tarjoaji-
na. Kysely osoitettiin järjestöille, jotka oli valittu Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin Nu-
suvefon, Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) 
jäsenjärjestöjen joukoista ja Luckanin selvitystä varten 
toimittamasta ruotsinkielisten järjestöjen listasta. 

Kysely lähetettiin 39:lle järjestölle, joista 41 % vastasi ky-
selyyn. Vastaajia oli 16. Ruotsinkieliseen kyselyyn vastasi 
kaksi ruotsinkielistä järjestöä. Vastanneista järjestöistä 15, 
eli 94 % oli valtakunnallisia järjestöjä. Alueellisia järjestöjä 
joukossa oli 1. Paikallisia järjestöjä vastaajien joukossa ei 
ollut. Pääosa kyselyyn vastanneista järjestöjen edusta-
jista oli päälliköitä, johtajia tai esimiehiä. Kuusi vastaajaa 
edustivat järjestönsä muita työntekijöitä. 

8. AMMATILLINEN

4. TARVEPERUSTEINEN
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Järjestöissä tehtävä nuorten tieto- ja neuvontatyö näyttäytyy erilaisina toimintamuotoina. 
Nuorten tieto- ja neuvontatyöksi järjestöissä sisällytetään mm. koulutukset, kurssit ja työpa-
jat, kampanjat, projektit, kerhot, pelit ja erilaiset yhteistyöverkostot. Nuorten tieto- ja neuvon-
tatyöksi lasketaan kuuluvaksi myös nuorten tukeminen ja vertaistoiminta, erilaiset internet-, 
chat- ja sosiaalisen median palvelut yhdessä perinteisten puhelinpalveluiden lisäksi. Järjes-
töissä nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään osana perusnuorisotyötä ja osana etsivän 
nuorisotyöntekijän työnkuvaa. Nuorten tieto- ja neuvontatyö järjestöissä ilmenee myös tie-
dottamisena, neuvontana ja ohjauksena eteenpäin muihin palveluihin sekä jalkautumisena 
nuorten pariin.  Järjestöjen tuottamassa nuorten tieto- ja neuvontatyössä on huomioitu eri-
tyisryhmiä, kuten maahanmuuttajat. Kaikissa järjestöissä nuorten tieto- ja neuvontatyötä ei 
ole erikseen määriteltynä, vaan se sisältyy toimintaan osana palvelukokonaisuutta.

Suurimmassa osassa (88 %) vastanneista järjestöistä nuorten tieto- ja neuvontapalvelu on 
on osa työntekijän työnkuvaa. Seuraavaksi suosituimmat nuorten tieto- ja neuvontatyön 
muodot järjestöissä ovat verkkopalvelu (63 %) ja jalkautuva nuorten tieto- ja neuvontapalve-
lu (25 %). Järjestöissä nuorten tieto- ja neuvontapalvelu voi esiintyä myös puhelinpalveluna 
tai kehittämishankkeena. Ohjaamon tai muun monialaisen palvelukeskuksen sisällä ei toimi 
vastanneista yhdenkään järjestön tuottama nuorten tieto- ja neuvontapalvelu. 70 % vastan-
neista ilmoitti, että heidän verkossa toimiva nuorten tieto- ja neuvontapalvelu toimii fyysisten 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden lisänä. 30 % vastanneista ilmoitti, että verkkopalvelu on 
heidän tarjoama nuorten tieto- ja neuvontapalvelumuoto. 

Järjestöjen verkossa tarjoama nuorten tieto- ja neuvontapalvelu toteutetaan pääsääntöi-
sesti (70 % vastanneista) joko reaaliaikaisen chatin, kysy-vastaa-palvelun tai teemallisten 
tietosisältöjen muodossa. Lisäksi sitä tarjotaan peleinä ja videoina, verkkopohjaisina kurssei-
na ja ryhminä tai monina, erilaisina tapoina tavoittaa nuoria. Järjestöt arvioivat, että heidän 
fyysiseen nuorten tieto- ja neuvontapalveluun tullaan asioimaan sekä läheltä että kaukaa. 
Keskimääräinen arvio maantieteellisestä etäisyydestä fyysiseen nuorten tieto- ja neuvonta-
palveluun järjestöjen osalta on joko 0-10 km säteellä tai toisena ääripäänä > 50 km etäisyy-
deltä. 0-10 km sai 34 % vastauksista, ja > 50 km sai 33 % vastauksista.

Tekijät järjestöjen tarjoamassa nuorten tieto- ja neuvontatyössä
Puolet (50 %) järjestöissä nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevistä tekee työtä osana työku-
vaansa ilman sille erikseen määriteltyjä työtunteja. Toisaalta myös molempia, kokoaikaisena 
ja vapaaehtoisena nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekeviä on 44 % vastaajista. 25 % järjes-
töissä tehtävästä nuorten tieto- ja neuvontatyöstä tehdään osana työtehtäviä siten, että työ-
tunnit ovat tarkkaan määriteltyjä. Ostopalveluna nuorten tieto- ja neuvontatyötä ei kyselyyn 
vastanneissa järjestöissä tehdä.

Myös järjestöissä nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään monilla eri nimikkeillä. Nimikkeiden 
perusteella voidaan todeta, että tieto- ja neuvontatyötä tekevät järjestöissä erityyppisiä työ-
tehtäviä tekevät työntekijät. Nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään muun muassa nimikkeil-
lä projektipäällikkö, toiminnanjohtaja, koordinaattori, verkkopedagogi, koulutussuunnittelija, 
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suunnittelija, asiantuntija, toimintavastaava, nuorisotyöntekijä, kasvattaja, yhteisökehittäjä, 
nuorisosihteeri, vapaaehtoinen, ohjaaja, etsivä ja neuvoja. Moninainen nimikkeistö yhdessä 
moninaisten nuorten tieto- ja neuvontatyön muotojen kanssa viittaa siihen, että järjestöis-
sä nuorten tieto- ja neuvontatyö lasketaan kuuluvan hyvinkin moneen tehtävään ja sisäl-
tävän monia erilaisia toimia, toimenpiteitä ja tehtäviä. Järjestöissä tehtävä nuorten tieto- ja 
neuvontatyö on olennainen osa koko Suomen kattavaa nuorten tieto- ja neuvontapalve-
lukokonaisuutta. Tämä on tärkeää huomioida osana kokonaisuutta, kun nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluita tarkastellaan ja kehitetään. Tästä syystä nuorille suunnatun verkkotyön 
foorumin (Nusuvefo) toimijoiden rooli järjestöissä tehtävän nuorten tieto- ja neuvontatyön 
edistämiseksi on merkittävä. Koordinaatti on vuodesta 2018 lähtien koordinoinut Nusuvefon 
toimintaa ja yhteistä kehittämistä. 
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3. Selvityksen tulokset

Selvityksen keskeiset kysymykset olivat:

1. Miten nuorten tieto- ja neuvontatyö asemoituu muuttuvassa toimintaympäristössä, 
erityisesti suhteessa Ohjaamoihin?

2. Mitkä ovat ne alueet, joissa nuorten tieto- ja neuvontapalveluita ei ole saatavilla?
3. Mikä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tilanne on ruotsinkielisillä alueilla?

Näiden kysymysten lisäksi selvitys antaa vastauksia laajemmin myös siihen, millaisia nuorten 
tieto- ja neuvontatyön palvelumuotoja on tarjolla, ketkä nuorten tieto- ja neuvontatyötä teke-
vät ja miten nuorten tieto- ja neuvontatyö näyttäytyy kuntien suunnitelmissa ja strategioissa. 

Osana selvitystä haastateltiin kahdeksaa eri henkilöä, jotka toimivat erityyppisissä kytkök-
sissä nuorten TNO-työn kenttään. Haastatellut henkilöt edustavat muun muassa opetus- ja 
kulttuuriministeriötä, kuntia, suomen- ja ruotsinkielisen nuorten tieto- ja neuvontatyön asi-
antuntijatahoja ja Ohjaamoita. Haastatteluissa kartoitettiin näkemyksiä nuorten tieto-, neu-
vonta- ja ohjaustyön kentällä tapahtuvasta monialaisesta yhteistyöstä sekä työhön liittyvistä 
haasteista ja tulevaisuuden visioista. Haastatteluaineiston kirjo on laaja, sillä haastateltavat 
henkilöt tarkastelevat työssään nuorten TNO-työtä eri näkökulmista, ei ainoastaan nuoriso-
työn näkökulmasta. Osa haastatelluista tarkastelee asiaa käytännön näkökulmasta ja osa 
hallinnon. Tämä tuo aineistoon moniuloitteisuutta, mutta asetti toisaalta haasteita aineiston 
käsittelyyn ja eri näkökulmien yhteensovittamiseksi.  

Suomessa oli 311 kuntaa vuonna 2018. Kysely lähetettiin 338:lle vastaanottajalle perustuen 
aluehallintovirastoilta saamiimme listauksiin sekä omiin vastaanottajatietojen kartoituksiin. 
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Osassa kunnista vastaanottajina on ollut useampi henkilö, joten siksi lähetettyjen kyselyiden 
määrä on suurempi kuin kuntien määrä. Vastaanottajiksi valittiin henkilöt, jotka vastaavat 
kunnassa nuorisotyöstä.

Saimme 188 vastausta, eli 55,6 % kunnista vastasi kyselyyn. 

3.1 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut muuttuvassa  
 toimintaympäristössä

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kenttä yli sektorirajojen on muutoksessa yhteneväisesti yh-
teiskunnan muiden toimialojen kanssa. Haastatellut näkevät muutoksessa paljon positiivista, 
mutta toiminnassa näkyy myös haasteita eri tasoilla. Kentällä on paljon toimijoita, jotka pon-
nistelevat kaikki yhteisen tavoitteen, eli nuorten hyvinvoinnin eteen ja nuorten aikuiselämään 
siirtymän edellytysten parantamiseksi. Erilaiset hankkeet, kunnalliset palvelut ja järjestöt tuo-
vat jokainen oman osansa ja näkökulmansa nuorten TNO-työhön. Viimeiset vuodet ovat olleet 
innovatiivista aikaa, jossa on ollut mahdollista rakentaa myös uudenlaisia kumppanuuksia. 

Julkisten palvelujen resursointi on heikentynyt haastateltavien mukaan, mikä on usein tar-
koittanut siirtymistä ennaltaehkäisevästä palvelusta reaktiiviseen tapaan toimia. Toisaalta 
nuorisotakuu ja sen jatkajat ovat nostaneet nuorten hyvinvoinnin merkityksen näkyville. Tämä 
on mahdollistanut uudenlaiset rahoituskanavat ja lisää liikkumatilaa nuorten tieto- ja neu-
vontapalvelujen kehittämiselle. 

3.1.1 Nuorten palveluiden saatavuus
Kyselyn vastausten perusteella nuorten tieto- ja neuvontapalveluita on tarjolla 79 %:ssa Suo-
men kunnista. Lukuna tämä tarkoittaa 148. 39 vastaajaa, eli 21 % vastanneista kunnista ilmoit-
taa, että nuorten tieto- ja neuvontapalveluita ei ole kunnassa tarjolla. 70 % vastaajista, eli 130 
vastaajaa ilmoitti, että kunnassa ei toimi Ohjaamoa. 57 vastaajaa, eli 30 % ilmoitti, että kun-
nassa toimii Ohjaamo. Kohtaamo-hankkeen selvitys Ohjaamojen palveluista syksyltä 2018 
(N=53) puolestaan kertoo, että nuorten tieto- ja neuvontapalvelun työntekijä oli saatavilla 
Ohjaamoissa seuraavasti: 

n paikan päällä jokaisena aukiolopäivänä 34 %
n saatavilla paikan päällä vähintään 1 päivänä viikossa 9 %
n saatavilla harvemmin paikan päällä + mahd. etänä 2%
n saatavilla vain puhelin- tai nettiyhteydellä 2 %
n ei saatavilla 53 % (Määttä 2018.)
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Saadaksemme kattavamman kokonaiskuvan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saa-
tavuudesta, on tarpeen verrata kyselyn vastauksia Koordinaatin ylläpitämään ja jatkuvasti 
päivittyvään listaan*. Alla olevassa taulukossa 1. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saa-
tavuus selvityksen mukaan on esitetty luvut sekä kyselyvastauksista että Koordinaatin listasta 
yhdistettynä*.

n Kunnat, joissa on nuorten tieto- ja neuvontapalvelu, mutta ei Ohjaamoa:  181
n Kunnat, joissa on Ohjaamo, mutta ei nuorten tieto- ja neuvontapalvelua:  3 
n Kunnat, joissa on sekä nuorten tieto- ja neuvontapalvelu että Ohjaamo:  46 
n Kunnat, joissa ei ole nuorten tieto- ja neuvontapalvelua eikä Ohjaamoa:  79
n Ohjaamot, joiden yhteydessä toimii nuorten tieto- ja neuvontapalvelu:  54 
n Itsenäiset nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteet:  33
n Selvityksessä ilmoitettu Ohjaamojen lukumäärä:  57

Taulukko 1. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuus selvityksen mukaan.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuus ja saavutettavuus koetaan erityisen tär-
keiksi tekijöiksi nuorten yhdenvertaisen kohtelun ja aseman näkökulmista. Eri tason toimi-
jat pyrkivät varmistamaan eri toimenpitein, että palvelut olisivat ovat nuorten saatavilla ja 
saavutettavissa. Saavutettavuudesta puhuttaessa on syytä muistaa, että se ei viittaa vain 
maantieteelliseen saavutettavuuteen. Saavutettavuus tarkoittaa palvelujen suunnittelemis-
ta kaikille ottaen huomioon paitsi maantieteellisen saavutettavuuden, myös sen teknisen, 
ajallisen, sisällöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. (Koordinaatti, 2018.) Myös 
opetus- ja kulttuuriministeriön lähtökohtana on se, että kaikilla nuorilla on edellytykset ja 
mahdollisuudet käyttää palveluita. Sitä tarkoitusta palvelee myös tämä selvitys. 

Haastatelluilla on yhteneväinen näkemys siitä, että nuorten tieto- ja neuvontapalveluita on 
hyvin tarjolla, mutta se ei välttämättä takaa sitä, että palvelut kohtaisivat kaikki nuoret ja kaik-
ki heidän tarpeensa. Nuorten tiedon- ja palveluntarpeista on oltava selvillä, jotta oikeanlaisia 
palveluita voidaan kehittää, tarjota ja kohdentaa ne oikein. Työmuoto ja palvelut perustuvat 
nuorten tiedontarpeisiin, jotka muodostavat perustan palvelun sisällölliselle ja menetelmälli-
selle tarjonnalle. Perusedellytys laadukkaille palveluille ja osa ammatillista osaamista nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelua tuottaessa on selvittää nuorten tiedon eri asteiset tarpeet. 

Haastateltavat toteavat, että palveluita on määrällisesti riittävästi, mutta nuoret eivät välttä-
mättä tiedä niiden tarjonnasta tai olemassaolosta, eikä palveluntuottajien välinen yhteistyö 
ole riittävää. Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi yhtenä tärkeim-
mistä tekijöistä nähtiin yhteistyö niin ruohonjuuritasolla, hallinnollisella tasolla kuin päätöksen-
teossa. Kriittisenä tekijänä on valtion- ja aluehallinnon ymmärrys monialaisesta yhteistyöstä, 
sen tarpeista ja edellytyksistä. Oman haasteensa asiaan tuo se, että ohjauskenttää katso-
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taan hyvin kapea-alaisesti ja perinteisesti ohjausalan professioiden kautta, jolloin nuoriso-
työ jää usein sen ulkopuolelle. Edistääkseen yhdenvertaisesti saatavien ja saavutettavissa 
olevien palveluiden tarjontaa ja sitä, että nuoret löytäisivät ja saisivat eri elämänvaiheissa 
tarvitsemansa palvelut, on tarkkaan tunnettava kaikki eri toimijat. Haastatellut kokivat, että 
monialaisen yhteistyön käytännön kysymysten ratkaiseminen ja toimijoiden tekemä yhteis-
työ on tarkoituksenmukaisten palvelun kehittämisen näkökulmasta merkityksellisempää kuin 
esimerkiksi resurssikysymysten ratkaiseminen.

Nuoret ovat monimuotoinen ryhmä ja siksi palveluiden tarjoamisen näkökulmasta haastava 
kohderyhmä. Nuoret hakevat tietoa eri elämänvaiheissa eri tavoin ja erilaisissa asiayhteyk-
sissä. Siksi heille tarjottavan ”palvelutarjottimen” tulee olla moninainen: matalan kynnyksen 
palveluita tulisi tarjota eri muodoissa, eri kanavissa ja varmistuen siitä, että tarjolla on sekä 
kasvokkaiseen kohtaamiseen perustuvia palveluita että erilaisia verkkopalveluita. Haastatel-
tavat näkivät tällaisen palvelutarjonnan parantavan palveluiden saatavuutta ja saavutetta-
vuutta.

Nuorten tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarve on laajempi, kuin pelkästään koulutukseen ja 
työelämään liittyvät tarpeet. Valtakunnallisessa nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Nuorten-
elämä.fissä kysytyimmät aihealueet vuonna 2018 olivat hyvinvointi ja terveys, ihmissuhteet ja 
seurustelu sekä omaan kotiin. Tämä osoittaa nuorten tiedontarpeiden laajuuden ja ulottumi-
sen elämän monelle eri alueelle. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta olennaista on myös se, 
saavuttavatko palvelut myös ne nuoret, joilla olisi erityinen tarve tieto-, neuvonta- ja ohjaus-
palveluille. 

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuottavien tahojen on panostettava palveluiden mark-
kinointiin.  Palveluista on tiedotettava nuorten käyttämissä ja suosimissa kanavissa, minkä 
lisäksi vanhemmat ja vertaiset toimivat nuorille tärkeinä informaation lähteinä. Siksi myös 
heidät on huomioitava palveluiden viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmänä. Haastatel-
tujen mukaan palveluiden markkinoinnissa ja tiedottamisessa on käytettävä nuorten kieltä. 
Tätä näkemystä tukee erinomaisesti nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaat-
teet, joiden mukaan nuorille suunnatun tiedon tulee olla kieleltään ja ilmaisultaan nuorille 
ymmärrettävää. 

Digitalisaation ja tekoälyn kehittyminen vaikuttavat meille tarjottaviin palveluihin ja siten myös 
nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden muotoon. Muuttunut yhteiskunta on muutta-
nut tapaamme toimia ja hankkia tietoa. Niiden tuomat mahdollisuudet kannattaa huomioida 
osana nuorten TNO-palveluiden suunnittelua ja kehitystyötä. Kaikkia digitalisaation ja teko-
älyn mahdollisuuksia ei vielä tunneta eikä myöskään riittävää osaamista hyödyntää niitä ole.

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä henkilökohtainen, kasvokkainen palvelu nähdään edelleen 
tärkeänä palvelumuotona. Sen rinnalla korostetaan kuitenkin erilaisten verkkopalvelujen ja 
muiden digitaalisten palvelujen tarvetta ja roolia.
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3.1.2 Palveluiden rajapinnat

Nuorten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalveluiden laadukkaaseen järjestämiseen liittyy tiettyjä 
haasteita. Tästä syystä eri palvelujen rajapintoja on tärkeää tarkastella avoimesti. Erilaiset 
toimijat, kuten järjestöt, julkiset tai yksityiset toimijat tuovat nuorten TNO-palveluihin moninai-
suutta. Juuri siksi niitä voi olla haastavaa tarkastella kokonaisuutena ja niistä voi olla hankala 
luoda kokonaisukuvaa.

Haastatellut nostavat esiin sen, että nuorten TNO-palvelut koetaan osin päällekkäisiksi. Sitä, 
ovatko palvelut todellisuudessa päällekkäisiä, on tarkasteltava yksityiskohtaisemmin. On ero-
tettava toisistaan yksittäinen palvelu ja palvelukonsepti: esimerkiksi nuorisotyöllinen nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelu ja monialainen matalan kynnyksen nuorille suunnattu palveluko-
konaisuus. Tärkeä on tunnistaa toimivat rajapinnat. Myöskään palvelujen päällekkäisyys ei 
välttämättä ole ongelma, mikäli se tarkoittaa nuorelle vaihtoehtoja oman tiedontarpeensa 
tyydyttämiseksi. Kaikkia palveluita tulee tarkastella aina myös rahoituksen ja tehokkuuden 
näkökulmasta. On tärkeä löytää palveluiden synergiat ja monialaisen yhteistyön tavoitteet, 
jotta jokainen toimija ei tuottaisi samaa palvelua samoille kohderyhmille. 

Ensimmäinen askel palveluita kehitettäessä on tehdä palvelukartoitus, jotta tiedetään, mitä ja 
millaisia palveluita ja toimijoita on jo olemassa. Palvelukartoituksen avulla olemassa olevien 
palvelujen rajapinnat ja synergia on mahdollista tunnistaa. 

Rajapintoja tarkasteltaessa vastauksissa esiin nousi myös rahoittajan vastuu rahoituksen 
suuntaamisessa. Rahoitusta tulisi olla jaossa tasapuolisesti nuorten erilaisiin tarpeisiin liitty-
en, eikä rahoitus saisi rajoittua ja kohdentua liian kapea-alaisesti vain tiettyjen palveluiden 
tukemiseksi. Joillekin järjestöille ulkopuolinen rahoitus on elinehto ja tärkeää toiminnan jatku-
vuuden kannalta. Voi käydä niin, että rahoitusta haetaan siihen tarkoitukseen, mihin sitä on 
tarjolla, eikä välttämättä pohjautuen niihin nuorten tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarpeisiin, 
jotka ovat siinä tilanteessa merkittäviä.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeiden avustaminen siirtyi aluehallintovirastoille vuonna 
2016. Haastateltavien vastauksissa ilmeni, että opetus- ja kulttuuriministeriön kosketus ken-
tälle rahoittajana etääntyi tämän jälkeen, vaikka delegointipäätökselle sinänsä hyvät perus-
teet olivatkin. Tämä järjestely palvelee kuitenkin kentän toimijoita lähempänä heidän omaa 
toimintaympäristöään.

Monialaista yhteistyötä on kehitettävä käytännön toimintatapojen ja rakenteidenkin osalta:

n Sitoutumista yhteistyöhön tarvitaan niin operatiivisella kuin esimiestasolla palveluiden 
järjestämisen, rahoittamisen ja erilaisten kehittämisprojektien suhteen. 
n Organisoinnin ja päätöksenteon lisäksi tarvitaan toimijoiden yhteistä näkemystä. 
n Luottamus ja sujuva yhteydenpito muihin, muiden toimijoiden ja heidän työnsä tuntemus, 

motivaatio toimia yhdessä nuoren eduksi sekä kiinnostus ja kyky oppia toimimaan 
yhdessä riippumatta erilaisesta kielestä, kulttuurista ja tiedeperustasta.
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n Kaikkia toimijoita tarvitaan, eikä vastakkainasettelulle ole sijaa. Monialaisissa palveluissa 
on tarve niin vapaaehtoisuuteen perustuvalle nuorisotyölliselle toiminnalle kuin 
velvoittavalle viranomaistoiminnalle.

Toiminnan hyvällä koordinaatiolla on mahdollista edistää joustavien palvelukokonaisuuksien 
kehittymistä. Se edellyttää kaikkien toimijoiden ja koko TNO-kentän tuntemusta, jolloin palve-
lukenttää on tarkasteltava paikallisesti, seudullisesti ja alueellisesti sektorirajat ylittäen. Alu-
eelliset erityispiirteet on otettava huomioon, sillä erilaiset alueelliset lähtökohdat tarkoittavat 
myös erilaisia palveluita. 

Palveluiden järjestämistä voidaan ohjata jonkin verran myös valtion nuorisotyön- ja –poli-
tiikan ohjelman (VANUPO) avulla, mutta sen lisäksi tarvitaan eri ministeriöiden välistä suun-
nitelmallista yhteistyötä, tiedon jakamista sekä toimintaa, yhteisiä tavoitteita ja toiminnan 
koordinointia.
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3.2  Maantieteelliset alueet, joissa nuorten tieto- ja  
 neuvontapalvelua ei ole saatavilla

Selvityksen tehtävänä oli kartoittaa myös ne alueet, joilla nuorten tieto- ja neuvontapalvelua 
ei ole saatavilla. Tähän tarkoitukseen käytettiin kyselyyn vastanneiden kuntien vastauksia ja 
Koordinaatin ylläpitämää ja päivittämää listaa* nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saa-
tavuudesta kunnissa. Näiden saatavilla olevien tietojen perusteella Suomessa on 83 kuntaa, 
joissa ei ole tarjolla nuorten tieto- ja neuvontapalvelua, tai joista ei ole tietoa saatavilla. Niiden 
kuntien osalta, jotka eivät vastanneet kyselyyn hyödynsimme Koordinaatin olemassa olevia 
tietoja*. Kuntien antamissa vastauksissa näkyy vastaajien erilainen käsitys siitä, mitä nuorten 
tieto- ja neuvontatyöllä ja -palvelulla tarkoitetaan ja se, että kaikki vastaajat eivät ole tietoisia 
kunnassaan saatavilla olevasta nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta.

* Koordinaatti ylläpitää ja päivittää ajantasaisesti listaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. 
Lista perustuu tietoihin, joita kunnat ilmoittavat Koordinaatille tai joista Koordinaatti saa tietoa 
muutoin. Kuntiin lähetetään pyyntö ilmoittaa ajantasaiset tiedot noin kolme kertaa vuodessa. 
Lista on jatkuvasti päivittyvä.

Kunnat, joissa nuorten tieto- ja neuvontapalvelua ei ole saatavilla, listattuna maakunnittain. 
(Tilanne aikana, kun selvitystä tehtiin.)

Ahvenanmaa: Brandö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Kumlinge, 
Kökar, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sottunga, Vårdö

Etelä-Karjala: Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Savitaipale, Taipalsaari

Etelä-Pohjanmaa: Kauhava

Etelä-Savo: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava

Kanta-Häme: Humppila, Janakkala, Tammela

Keski-Suomi: Joutsa, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Luhanka, 
Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari

Kymenlaakso: Virolahti

Pirkanmaa: Juupajoki, Kihniö, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala

Pohjois-Karjala: Ilomantsi, Kitee, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Valtimo

Pohjois-Savo: Keitele, Kiuruvesi, Pielavesi, Rautalampi, Tervo, Tuusniemi, Vesanto

Satakunta: Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Siikainen, Säkylä

Uusimaa: Inkoo, Karkkila, Loviisa, Nurmijärvi, Pukkila, Siuntio

Varsinais-Suomi: Aura, Kemiönsaari, Laitila, Marttila, Paimio, Parainen, Pöytyä, Salo, 
Sauvo, Somero, Taivassalo, Vehmaa
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Kuva 1. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa. Kartassa on nähtävillä nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluiden saatavuus Suomessa vuonna 2019. Visualisointi perustuu yhdistettyyn 
tietoon selvityksen kyselyvastauksista ja Koordinaatin ylläpitämästä listasta nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluista.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut 
Suomessa

Kunnassa on nuorten tieto- ja  
neuvontapalvelu saatavilla

Kunnassa ei ole nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelua saatavilla
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3.3 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ruotsinkielisillä alueilla

Selvityksen yhtenä osa-alueena oli selvittää nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tilanne 
ruotsinkielisillä alueilla. Luckan, joka toimii yhtenä valtakunnallisena nuorisoalan osaamis-
keskuksena, vastaa ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden koordinoinnista ja 
tukemisesta Suomessa. 

Suomessa on yhteensä 49 kaksi- tai ruotsinkielistä kuntaa. Kaksikielisiä kuntia on 33, joista 
15:ssä on enemmistökielenä ruotsi. Ruotsinkielisiä kuntia on 16. Pääosa kaksikielisistä kunnista 
sijoittuu maantieteellisesti Pohjanmaan rannikolle, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan alueelle. Kokonaan ruotsinkieliset kunnat sijoittuvat Ahvenanmaalle. 

Ruotsinkieliseen kyselyyn vastasi 8 kuntaa, eli 2,4 % vastaanottajista. Kunnat, jotka vastasivat 
ruotsinkieliseen kyselyyn ovat sekä kaksikielisiä kuntia, joissa enemmistökielenä on ruotsi, että 
kokonaan ruotsinkielisiä kuntia.

30 vastaajaa kertoi, että kunnan nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa on tarjolla palvelua 
ruotsinkielellä. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa 20 % vastaajista. Ohjaamoiden osalta ruot-
sinkielistä palvelua on mahdollista saada 16:ssa kunnassa, eli 28 %:ssa vastanneista kunnista. 
Kun tarkastelee nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuutta kokonaisuudessaan pe-
rustuen selvityksen kyselyvastauksiin ja Koordinaatin jatkuvasti päivittyvään listaan nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluista, selviää, että palveluita ei ole saatavilla seuraavissa väestöltään 
ruotsin- tai kaksikielisissä maakunnissa: Ahvenanmaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. (Ks. koh-
ta 3.2. Maantieteelliset alueet, joissa nuorten tieto- ja neuvontapalvelua ei ole saatavilla.)

Ruotsinkielellä saatavat palvelumuodot ovat suomenkielisiä palvelumuotoja vastaavia. Tar-
jolla on verkkopalveluita, kuten esimerkiksi Decibel, jonka lisäksi käytetään erilaisia sosiaalisen 
median kanavia. Decibel tekee yhteistyötä Luckanin kanssa siten, että Luckan vastaa Decibe-
lin ruotsinkielisiin kysymyksiin, jotka tulevat Pohjanmaan ulkopuolelta. Tämän lisäksi nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluita on saatavilla nuorisotiloilta (esimerkiksi Fiilis ja Boost) ja Ohjaa-
moista (Navigatorn). Fyysisiä nuorten tieto- ja neuvontapalveluita, verkkopalveluita ja sosi-
aalisen median applikaation tarjoavat kaksikielisillä alueilla toimivat Luckanin hallinnoimat 
Unginfot, jotka toimivat fyysisesti viidellä paikkakunnalla: Helsinki, Kirkkonummi, Porvoo, Turku 
ja Vaasa. Luckan Unginfot toimivat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. (Luckan.) 
Kyselyn mukaan myös ruotsinkieliset etsivät nuorisotyöntekijät tekevät nuorten tieto- ja neu-
vontatyötä, pääsääntöisesti osana ruotsin- tai kaksikielisten nuortenpajojen toimintaa.

Suuri osa ruotsinkielisistä nuorista asuu alueilla, joissa enemmistö väestöstä on suomenkie-
lisiä. Vaikka näissä kunnissa olisi lähtökohtaisesti palveluita tarjolla myös ruotsinkielellä, on 
käytännössä todettu, että ruotsinkieliset palvelut ovat puutteellisia. Esimerkiksi vain rajoitettu 
osa henkilöstöstä pystyy tarjoamaan palveluita ruotsinkielellä, tai vaihtoehtoisesti ruotsinkie-
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liset palvelut ovat saatavilla harvemmin kuin jokaisena palvelun aukiolopäivänä. On todettu, 
että ruotsinkielisiä palveluita on tarjolla tuntimääräisesti selkeästi vähemmin kuin suomen-
kielisiä palveluita. (Luckan.)

Kuten huomioitavaa myös suomenkielisten palveluiden osalta, on saatavuutta tarkasteltava 
erillään saavutettavuudesta ja laadusta. Se, että palvelua on lähtökohtaisesti ruotsinkielellä 
tarjolla, ei vielä välttämättä takaa sitä, että palvelu on nuoren näkökulmasta laadukasta ja 
helposti saavutettavaa eikä edes sitä, että se on laadun ja saavutettavuuden näkökulmista 
suomenkielisiä palveluita vastaavalla tasolla. 
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4. Nuorten  
 TNO-palvelut  
 tulevaisuudessa
Selvityksessä haastatellut henkilöt visioivat haastatteluissa myös sektorirajat ylittävien nuor-
ten TNO-palveluiden toimintaympäristöä ja järjestämistä tulevaisuudessa. Pohdinnoissa 
nousivat esiin sekä palveluiden järjestämiseen liittyviä mahdollisuuksia että haasteita.

4.1 Mahdollisuudet

Haastatellut näkevät nuorten TNO-palveluiden järjestämisessä sekä mahdollisuuksia että 
haasteita. Mahdollisuudet liittyvät nuorisotyöllisen työotteen entistä vahvempaan hyödyn-
tämiseen, monialaisuuteen ja verkkopalveluiden kehittymiseen. Kun palvelut tarjotaan nuo-
risotyöllisistä lähtökohdista, ovat ne joustavia, nuoren tarpeista lähteviä ja nuoren ehdoilla 
tapahtuvia. Nonformaalit ja informaalit ympäristöt mahdollistavat matalan kynnyksen toi-
minnan, joka edesauttaa vuorovaikutuksen ja luottamuksellisen suhteen syntymistä työnte-
kijän ja nuoren välillä.

Monialainen ja -ammatillinen työ varmistaa laajan osaamisen ja tiedon monesta eri aihealu-
eesta. Sektorirajat ylittävä moniammatillinen työ on kehittynyt ja kehittyy edelleen. Mikäli pal-
veluiden rahoitusvastuut ja –periaatteet selkenevät ja rahoituksen saatavuus paranee, myös 
erilaisten toimintatapojen kehittäminen ja kehittyminen ovat mahdollisia. Toimijoilla on olta-
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va selkeä käsitys siitä, kuka rahoittaa, mitä rahoitetaan ja mihin tarpeeseen. Uudenlaisten toi-
mintatapojen kehittyminen edistää myös uudenlaisten henkilöstöresurssien hyödyntämisen.

Kehittyvät verkkopalvelut tuovat myös uusia mahdollisuuksia. Laadukkaalla tavalla tuotettu-
na ne toimivat vahvana lisänä ja tukena kasvokkaisille nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaus-
palveluille ja tarjoavat vaihtoehtoisen kanavan nuorelle hakea tarvitsemaansa palvelua.

4.2 Haasteet

Nuorten TNO-palveluilla, kaikilla sektoreilla, on sirpaleinen perinne. Laaja, monisektorinen 
nuorten TNO-työn kenttä tarvitsee toimijoiden ja palvelujen kartoitusta ja jäsentämistä. Uusia 
toimijoita, toimintatapoja ja ammattiryhmiä on tullut lisää ja kokonaiskuvaa on vaikea hah-
mottaa. 

Haasteet kiteytyvät palveluiden järjestämiseen ja tarjoamiseen sekä nuorisotyöllisen nuorten 
tieto- ja neuvontatyön tuntemattomampaan profiiliin perinteisten ohjaustoimijoiden rinnalla. 
Nuorten TNO-palvelut järjestetään sirpaleisesti, ja vastuunjako palveluiden kehittämisestä on 
epäselvä. Haastateltujen mielestä on epävarmaa miten ja kenen tulisi ottaa vastuu palvelui-
den kehittämisen koordinoinnista. Ongelmana on myös saada nuoret palveluiden pariin ja 
viestiä palveluista tehokkaasti niin, että nuoret löytävät ne. 

Palveluilla on sirpaleinen perinne, joka heijastuu myös tulevaan ja näyttäytyy palveluiden 
kehittämisessä: kun kehitetään, kehitetään vanhaan rakenteeseen. Uhkana on, että vanhat 
rakenteet elävät uusien rakenteiden sisällä, vaikka mahdollisuutena olisi tehdä asiat uudella 
tavalla. 

Nuorisotyö on pieni toimiala, jonka saavutuksia ja toimivia, kehitettyjä menetelmiä ja 
käytäntöjä eri sektoreiden toimijat eivät välttämättä tunnista. Nuorten tieto- ja neuvonta-
työtä ei tunneta kunnolla, ja siksi se jää helposti vahvojen professioiden, kuten työvoima- ja 
sosiaalipalveluiden jalkoihin. Sen menetelmiä käytetään sekä Ohjaamoissa että nuorisotyön 
eri työmuodoissa, mutta niitä ei tunnisteta eikä toimijoille muodostu mielikuvaa siitä, mitä 
nuorten tieto- ja neuvontatyö on. Kunnissa, järjestöissä ja monialaisissa palvelukeskuksissa 
nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoiden haasteena on sanoittaa ja viestiä tarkoituksen-
mukaisesti siitä, mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on, mikä on sen tehtävä ja mikä on sen 
rooli sektorirajat ylittävässä monialaisessa yhteistyössä ja moniammatillisissa palveluissa. 
Näistä syistä nuorten tieto- ja neuvontatyön profiilin ja identiteetin vahvistamiseen on panos-
tettava. Toisaalta toimijoiden roolit ja tehtävät tulee aina määritellä yhteistyössä, sillä kaikkien 
palvelujen pitää muotoutua ja muokkautua yhteiseen tekemiseen ja päämääriin. Mikään pal-
velu ei monialaisessa ja moniammatillisessa toiminnassa monistaudu yksi yhteen aiemmin 
toteutetun palvelun mukaisesti. Kaikkien toimijoiden tunnistaminen ja tunnustaminen on siis 
tärkeää. Eri ministeriöiden väliseen yhteistyöhön, poliittiseen päätöksentekoon ja monialaisen 
yhteistyön valtakunnalliseen koordinointiin on panostettava.
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Osana osaamiskeskustehtävää Koordinaatti toimii nuorten tieto- ja neuvontatyön profiilin 
ja identiteetin vahvistamiseksi. Tämä selvitystyö ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
määrittelytyö ovat osa tätä tehtävää. Toisaalta myös jokaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön 
tekijän on huolehdittava työn ammatillisen identiteetin edistämisestä ja oman professionsa 
korostamisesta. Tässä työssä heitä tukee myös Koordinaatti. 

Selvityksessä tuli painokkaasti esiin se, että nuorisotyölliselle työotteelle ja menetelmille 
nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa on selkeä tarve. Kun palveluissa työsken-
nellään nuorisotyöllisellä työotteella ja käytetään nuorisotyöllisiä menetelmiä, mahdolliste-
taan aito kohtaaminen nuoren kanssa ja varmistetaan, että palvelua tarjotaan juuri kyseisen 
nuoren tarpeiden mukaisesti. Nuorisotyöllinen lähtökohta vahvistaa myös nuorten mielikuvaa 
monialaisista palveluista positiivisena ja helposti lähestyttävänä palveluna. 

4.3 Visiot

Tulevaisuudessa nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tulee tarjota moniammatillisesti, 
-alaisesti ja lähtökohtaisesti kunnalliset ja alueelliset ominaispiirteet huomioiden. Kunnat 
ovat erikokoisia, eri väestörakenteisia ja maantieteellisesti erilaisia, joten paikallisille ratkaisuil-
le on oltava sijaa. Palveluita on järjestettävä monikanavaisesti ja innovatiivisesti yhteistyöllä 
yli kunta- ja sektorirajojen. Jokaisella kunnalla ei ole tarvetta välttämättä omille palveluilleen, 
olipa kyse sitten fyysisestä palvelusta tai verkkopalvelusta. Erityyppisille alueille soveltuvia 
nuorille suunnattuja palveluita on pohdittava tarve- ja asiakaslähtöisesti. 

Suunniteltaessa nuorten tieto- ja neuvontapalveluita on aiheellista seurata ja hyödyntää 
myös eri alojen tutkimuksia ja havaintoja. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
toteuttaa parhaillaan Luonnonvarakeskuksen kanssa hanketta Paikkariippumattomuus tule-
vaisuuden nuorten palveluissa maaseudulla. Hankkeen tulosten pohjalta pyritään kartoitta-
maan ja kehittämään paremmin erityyppisille maaseutualueille soveltuvia, erityisesti nuorille 
suunnattujen palveluiden palvelumalleja. (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu & Luon-
nonvarakeskus 2019.)

Onnistuneiden moniammatillisten ja –alaisten palveluratkaisujen kehittämisessä keskei-
nen rooli on kunnilla ja palveluiden rahoittajilla. Haastattelujen aikaan silloisen hallituksen 
valmistelema maakuntauudistus oli ajankohtainen ja nousi epävarmuutta aiheuttavana te-
kijänä esiin useissa haastatteluissa. Maakuntauudistuksessa järjestämisvastuita oltiin siirtä-
mässä monien palveluiden osalta maakuntiin, vaikka kunnat olisivatkin lähempänä asukkaita 
ja siksi heidän näkemyksillään tulisi olla painoarvoa. Monialaisesti tuotetuissa palveluissa ra-
hoituksen tulee olla tasapuolista, eikä rahoittajan roolia voida sysätä pelkästään kunnille.

Yhteiskunnan eriarvoistuminen on haasteena myös tulevaisuudessa. Nuorten tieto- ja neu-
vontatyön kehittämisen, nuorten oikeuden saada tietoa, nuorten osallisuuden ja sosiaalisen 
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vahvistamisen tulee olla tärkeässä asemassa myös seuraavaa valtakunnallista nuorisotyön 
ja –politiikan ohjelmaa laadittaessa. On tarvetta joustavammille järjestelmille, monimuo-
toisemmalle toiminnalle ja pehmeämmille arvoille yhteiskunnassa. Ennen kuin palveluita 
kehitetään eteenpäin, tulisi kuitenkin ratkaista esimerkiksi lainsäädännölliset ongelmat ja 
vastuukysymykset eri ministeriöissä, jotka ohjaavat ja hoitavat rahoitukseen liittyviä asioita. 
Toisaalta, kuten haastatteluissa tuli ilmi, niin kauan, kuin poliittinen tilanne on epävarma esi-
merkiksi maakuntauudistuksen osalta, palveluiden vakinaistaminen ja pidemmän tähtäimen 
päätösten tekeminen on hankalaa.

Tulevaisuudessa ohjaamotyyppiset ratkaisut ja monialaiset palvelukeskukset nähdään va-
kinaistuneena palvelumuotona, jossa nuorten tieto- ja neuvontapalveluilla on vahva rooli 
tasaveroisena toimijana muiden toimijoiden joukossa. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut 
nähdään integroituneina suurelta osin muihin palvelukokonaisuuksiin, joka edesauttaa myös 
palvelun saavutettavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta. Tämä vaatii nuorisotyöllisen osaa-
misen ja aseman vahvistamista entisestään, ei pelkästään säilyttämistä osana Ohjaamo-
palveluita. 

Tulevaisuuden visioissa palvelut tarjotaan monikanavaisesti, erilaisilla alustoilla ja eri tasoi-
sesti siten, että niiden suunnittelussa ja kehittämisessä lähtökohtana ovat nuorten tarpeet. 
Palveluissa voidaan tarjota sekä ”kevyttä”, lyhytaikaista että pidempikestoiseen asiakassuh-
teeseen perustuvaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta tarpeen mukaan. Näissä palveluissa nuor-
ten tieto- ja neuvontatyö korostuu työ- ja toimintamuotona.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on korostunut entisestään, sitä on tiivistetty, hallinnonalojen 
väliset esteet on raivattu pois ja kilpailuasetelmilta on vältytty. Palvelut ovat levittäytyneet en-
tistä enemmän myös esimerkiksi kouluihin ja järjestöille. Yhteistyötä tehdään yli sektorirajojen 
siten, että eri toimijoiden tehtävänjako on selvä, myös nuorisotyön sisällä. Palvelut täydentä-
vät toisiaan. Palvelut säilyttävät nuorisotyöllisen luonteensa eikä niistä saa tulla virastomai-
sia, jolloin ne etääntyvät nuorista entisestään.

Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä tulee olla nuorelle välittyvä palvelun laatu. Palve-
luita suunniteltaessa on selvitettävä, mitä palveluita on jo olemassa ja mitkä ovat niiden int-
ressit. Valtakunnallisilla ja maakunnallisilla palveluilla on molemmilla omat, tärkeät roolinsa. 

Nuoret ovat tärkeä ja monimuotoinen kohderyhmä. Nuorilta vaaditaan tänä päivänä erilaisia 
kykyjä ja valmiuksia. Jotta palvelut tukisivat yhä paremmin nuorten kasvua ja vastaavat hei-
dän tarpeisiinsa, heille tulee mahdollistaa tiloja ja paikkoja tulla kuulluksi ja osallistua palvelu-
jen kehittämiseen. Laatu ja nuorten tarpeet tulee olla palveluiden kehittämisen lähtökohtana 
ja kaiken keskiössä. Siksi on tärkeää, että nuoret otetaan mukaan heille suunnattujen palvelu-
jen kehittämisprosessien kaikkiin vaiheisiin. Tähänastinen yhteistyö eri toimijoiden välillä saa 
kiitosta, mutta palveluiden kehittämiseen on edelleen panostettava vahvasti. 
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Elementtejä, joihin on kiinnitettävä erityishuomiota järjestettäessä  
tulevaisuuden nuorten tieto- ja neuvontapalveluita:

n Nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen on panostettava 
jokaisella tasolla: ministeriössä, hallinnossa, esimiestasolla ja työntekijätasolla.
n Palvelut suunnitellaan nuorten tiedontarpeiden mukaisesti, jolloin varmistetaan 

myös palvelun laatu.
n Nuorisotyöllinen työote ja menetelmät ovat vahvuus.
n Nuorten tieto- ja neuvontatyön profiilia on vahvistettava ja siitä on viestittävä yli 

sektorirajojen.
n Nuorten tieto- ja neuvontatyön asemaa monialaisissa TNO-

palvelukokonaisuuksissa on vahvistettava päätöksenteon ja politiikkaohjelmien 
avulla.
n Palveluiden saatavuudessa on huomioitava monikanavaisuus: tarve on 

sekä kasvokkaisille palveluille että verkkopalveluille. Verkkopalvelut toimivat 
kasvokkaisten palveluiden lisänä ja tukena, ei korvaajana.
n Rahoitusperusteita ja -järjestelmää on selkeytettävä: kuka rahoittaa, kuka arvioi 

ja mihin tarpeeseen palveluita rahoitetaan.
n Yhteistyö eri palveluiden tarjoajien välillä tärkeää. Työnjako ja vastuut on 

selvitettävä.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden järjestämisessä on tulevaisuudessa kiinnitettävä 
erityishuomiota niin nuorisotyöllisiin lähtökohtiin ja nuorisotyöllisen nuorten tieto- ja neu-
vontatyön asemaan osana monialaista palvelua kuin selkeään rahoitusjärjestelmään ja 
rahoitusvastuisiin. On pyrittävä tasapuolisesti ja selkeästi jakautuviin vastuisiin ja palveluita 
edistäviä toimenpiteitä on tehtävä kaikilla tasoilla ruohonjuuritasolta lainsäädännön tasolle. 
Ohjaamot ovat toteutettu vastaamaan nuorten tarpeisiin koulutuksen ja uraohjauksen näkö-
kulmista. Nuorten tieto- ja neuvontatyö on lähtökohtaisesti generalistista, eli se vastaa laaja-
alaisesti nuorten elämän eri osa-alueisiin liittyviin kysymyksiin. Lähtökohtaisesti jokaisessa 
Ohjaamossa tulisi olla nuorisotyöllinen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu ja siihen osoitettuja 
työntekijöitä. Ainoastaan koulutus- ja uraohjausnäkökulmasta palveluita tarjoava toimija ei 
pysty kattamaan kaikkea nuorten tieto- ja neuvontatyön laaja-alaista kokonaisuutta.

”Tulosten perusteella voidaan sanoa, että nuorten kokemus onnistuneesta ohjaussuhteesta 
rakentuu kokonaisvaltaiselle ja tilaa antavalle kohtaamiselle. Tämä saattaa edellyttää nuorta 
auttavalta ammattilaiselta verrattain tiivistäkin rinnalla kulkemista ja nuoreen tutustumista 
nuoren omassa arkiympäristössä. Ohjaustyön organisoinnin kannalta tämä edellyttää jalkau-
tuvaa, pitkäaikaista ja myös havainnoivaa ja osallistuvaa työotetta. Tämä on haastava toteut-
taa, jos ohjaus on vahvasti instituutioihin ja niiden järjestelmiin, ympäristöihin, toimintatapoihin 
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ja tavoitteisiin sidottua. Ohjaamoiden kaltaisissa ympäristöissä ammattilaisten kiinnittymät-
tömyys tietyn instituution toimintaraameihin ja näin mahdollisuus osallistuvaan ja yhteisössä 
tapahtuvaan ohjaustyöhön tarjoaa sinänsä hyviä lähtökohtia ohjausprosessille. Ohjauspro-
sessinkin kannalta on tärkeää, että nuoren voimavarat saadaan näkyviin. Tämä mahdollistuu 
vain nuorilähtöisessä, tilaa antavassa, rinnalla kulkevassa ja yhteisöllisessä kohtaamisessa.” 
(Toiviainen 2019.) Tuore väitöstutkimus nuorten palveluista korostaa erityisesti nuorten tar-
vetta tulla kohdatuksi. Erityisesti nuorisotyöllinen nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu 
mahdollistaa nuoren kohtaamisen ja nuorilähtöisen toiminnan.

Kansalliset ja kansainväliset nuorisopoliittiset linjaukset tulee huomioida palveluiden järjes-
tämisessä ja kehittämisessä. Euroopan nuorisostrategia 2019-2027, European Youth Goals ja 
nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet ottavat kantaa siihen, millaisille 
palveluille nuorilla on tarve. Euroopan uusi nuorisostrategia 2019-2027 Resolution on the Euro-
pean Union Youth Strategy 2019-2027 nostaa esiin niitä haasteita ja asioita, joita nuoret ympäri 
Eurooppaa tulevat lähitulevaisuudessa kohtaamaan. Nuorisostrategia korostaa muun muas-
sa tarvetta luoda ja edelleen kehittää nuorille palveluita, jotka ovat helposti saavutettavissa 
ja jotka tarjoavat tietoa, tukea ja ohjausta nuorten tiedontarpeisiin laajasti. Nuorten oikeuksis-
ta ja mahdollisuuksista saada laadukkaita nuorten tieto- ja neuvontapalveluita on huolehdit-
tava. Myös European Youth Goals korostaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden merkitystä 
eri tavoitteissaan, esimerkiksi #1 Connecting EU with Youth, #4 Information and Constructive 
Diaologue and #9 Space and Participation for All. 

Nuorille on taattava yhtäläiset mahdollisuudet saada laadukasta tietoa ja heitä on tuettava 
kaikin keinoin kriittisessä tiedon arvioinnissa. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden on myös 
huolehdittava siitä, että nuoret pääsevät osallistumaan kattavan ja ymmärrettävän tiedon 
tuottamiseen. (European Union Ýouth Strategy 2019-2027. Annexes 10;13.) Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet, joiden tarkoituksena on taata, että nuoria tuetaan 
laadukkaan tiedon saavuttamisessa ja että heidän kykyjään arvioida tietoa ja osallistumis-
taan yhteiskunnan aktiivisina jäseninä tuetaan, on huomioitava palveluiden järjestämisessä. 
Eurooppalaiset periaatteet luovat kriteeristön, johon pohjautuen mahdollistetaan nuorille yh-
denvertaiset, saavutettavat, laadukkaat, ammatilliset ja eettisesti kestävät palvelut.

Suomessa asuviin nuoriin vaikuttavat monet globaalit kehityskaaret ja myös väestöraken-
teessa tapahtuu muutoksia: 1) nuorten osuus koko väestöstä laskee, 2) nuorten väestöosuu-
den alueelliset erot suurenevat ja 3) kulttuurinen moninaisuus yhteiskunnassa, etenkin nuoren 
väestön keskuudessa, kasvaa. Nämä kehityssuunnat ja nuoret heterogeenisena ryhmänä on 
otettava huomioon myös nuorisopalveluiden tarjonnassa. (VANUPO, 3.) 

Tietoon ja tiedonsaantiin liittyvä ympäristö tulee tulevaisuudessa olemaan hyvin moniulottei-
nen ja tiedosta on olemassa ylitarjontaa. Nuoret ryhmänä tulevat eriytymään toisistaan yhä 
enemmän, jolloin myös digitaalinen kuilu ja sitä kautta nuorten tiedottamiseen, neuvontaan 
ja ohjaukseen liittyvän toiminnan kohdentaminen vaikeutuu. Eurooppalainen Future Youth 
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Information Toolbox (2018) Erasmus+-projekti antaa viitteitä siitä, millaisia tiedontarpeita 
nuorilla tulevaisuudessa on, millaisia vaatimuksia nuorten tieto- ja neuvontatyön työntekijäl-
le asetetaan ja millaisiin kysymyksiin palveluiden järjestämisessä on kyettävä vastaamaan. 
(Karim & Widén 2018.)

9. ENNAKOIVA

Nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön tulevaisuutta  
tarkasteltaessa on huomioitava mm. seuraavat tekijät:

n Niin nuorten kuin nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien ammattilaisten 
media- ja informaatiolukutaidon vahvistamiseen on panostettava.
n Monimuotoisuus ja digitaalinen kuilu kasvavat. Uudet teknologiat ja kasvokkaiset 

nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut on integroitava toisiinsa saumattomasti.
n Haasteita ja muutoksia on tarkasteltava eri tasoilla: paikallisella, kansallisella, 

eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.
n Erilaisia ja vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita on tarkasteltava avoimin mielin. 

(Karim & Widén 2018.) 
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5. Yhteenveto

Selvityksen osana toteutetut kyselyt ja haastattelut yhdessä muiden olemassa olevien ai-
neistojen kanssa antoivat tietoja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden valtakunnallisesta 
saatavuudesta vuonna 2018. 

Saimme kuvan siitä, mitkä ovat olleet merkittävimpiä muutoksia nuorten tieto- ja neuvonta-
työn kentällä. Saimme tietoa myös palveluiden saatavuudesta, monialaisesta toiminnasta ja 
tulevaisuuden visioista nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden järjestämisen suhteen niiden 
henkilöiden näkökulmista, jotka työskentelevät eri tavoin nuorten tieto-, neuvonta- ja ohja-
uspalveluiden parissa ja kehittämistyössä. Toisaalta selvitys nosti esiin myös aiheita, joita on 
tulevaisuudessa tarkasteltava vielä tarkemmin.

Selvityksen tuloksiin, omiin strategisiin painopisteisiin ja määrittelytyön tuloksiin perustuen 
Koordinaatti tulee tekemään suositukset laadukkaiden, yhdenvertaisesti saatavilla olevien 
palveluiden varmistamiseksi. 

Kuvituksena käytetyt kuvat ovat osa nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisten  
periaatteiden kampanjakuvitusta.

Taulukko nuorille suunnatuista palveluista kunnissa on saatavilla Koordinaatista.
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Nuorten tieto-ja neuvontatyö kunnissa

Verkkopalvelussa  
tarjottavat palvelut

Chat

0–10 km

11–20 km

21–50 km

    > 50 km

 
 

46%

34%
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14%

Keskimääräinen etäisyys, 
josta nuoret saapuvat nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluun

Mikäli kunnassa toimii nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelu verkossa, se on

Fyysisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun  
lisänä toimiva palvelu

Useamman kunnan yhteinen nuorten  
tieto- ja neuvontapalvelu verkossa

Ainoa saatavilla oleva nuorten  
tieto- ja neuvontapalvelu 

46 %

37 %

15 %

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
saatavuus

Kunnat, joissa on nuorten tieto- ja  
neuvontapalvelu, mutta ei Ohjaamoa:

Kunnat, joissa ei ole nuorten tieto-  
ja neuvontapalvelua eikä Ohjaamoa: 

Ohjaamot, joiden yhteydessä toimii  
nuorten tieto- ja neuvontapalvelu:    

Itsenäiset nuorten tieto- ja  
neuvontapisteett:a: 

Kunnat, joissa on Ohjaamo, mutta ei  
nuorten tieto- ja neuvontapalvelua: 

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään

Koko- 
aikainen

21 %

Osana 
työtehtäviä  
(määritellyt
 tunnit)  14%

Osana  
työtehtäviä  

(ei määriteltyjä 
työtunteja)

     82 %

Osto- 
palveluna

    9 %

Vapaa- 
ehtoisena

    2 %

Muilla tavoin
7 %

181

79

54 

33

3 

Nuorisotyölliset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä  
– Selvitys nuorten tieto- ja neuvontapalveluista 2018-2019 

33 %64%67 %
 Kysy-vastaa 

-palvelu
Teemalliset  
tietosisällöt

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu on

Jalkautuva nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Ohjaamon tai muun monialaisen palvelun yhteydessä 
toimiva nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalvelu

Itsenäinen, fyysinen palvelupiste

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämishanke

Nuorten vertaistoimintana toimiva  
nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä
tehdään mm. nimikkeillä 

Nuoriso-ohjaaja 
Nuorisotyöntekijä
Nuorisosihteeri
Nuorisotiedottaja
Nuorisoneuvoja
Tietopalveluohjaaja 
Etsivä nuorisotyöntekijä 
Vapaa-aikaohjaaja 
Vapaa-aikasihteeri 
Palveluohjaaja 
Ohjaamo-työntekijä 

37 %
32 %
25 %
20 %
10 %
5 %

Liite 1.  Kuntainfograafit
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Nuorten tieto-ja  
neuvontatyö järjestöissä

Verkkopalvelussa  
tarjottavat palvelut

Pelit, videot, 
ryhmät ja kurssit 

Chat

Kysy-vastaa 
-palvelu
Teemalliset  
tietosisällöt

30 % 70 %

70 % 70 %

0–10 km

11–20 km

21–50 km

    > 50 km

 
 

34%

11 %

33%

22%

Keskimääräinen etäisyys, josta 
nuoret saapuvat nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluun
  

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehdään

Koko- 
aikainen

   21 %

Osana 
työtehtäviä  
(määritellyt
 tunnit) 21 %

Osana  
työtehtäviä  

(ei määriteltyjä 
työtunteja)

     50 %

Osto- 
palveluna

   0 %

Vapaa- 
ehtoisena

  44 %

Muilla tavoin
6 %

Järjestöjen tuottama nuorten tieto- ja  
neuvontapalvelu on

Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalvelu

Jalkautuva nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Nuorten vertaistoimintana toimiva  
nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Itsenäinen, fyysinen palvelupiste

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämishanke

Puhelinpalvelu

Ohjaamon tai muun monialaisen palvelukeskuksen  
sisällä toimiva nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

63 %
25 %
19 %
13 %
13 %
6 %
0 %

Järjestön nuorten tieto- ja  
neuvontapalvelu verkossa on

Fyysisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun  
lisänä toimiva palvelu

Ainoa saatavilla oleva nuorten  
tieto- ja neuvontapalvelu 

70 %

30 %

Nuorisotyölliset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä  
– Selvitys nuorten tieto- ja neuvontapalveluista 2018-2019 

Liite 2.  Järjestöinfograafit
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Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet

Johdanto

Elämme monimutkaisissa, muuttuvissa ja digitalisoituneissa yhteisöissä sekä verkostoituneessa maailmassa, joissa kohtaamme monia 
mahdollisuuksia ja haasteita. Mahdollisuus saada tietoa sekä kyky arvioida ja hyödyntää sitä on yhä tärkeämpää nuorille Euroopassa 
ja sen ulkopuolella. Nuorten tieto- ja neuvontatyö tukee nuoria tavoitteiden saavuttamisessa sekä edistää heidän aktiivista yhteiskun-
nallista osallistumistaan. Tietoa tulee tarjota tavoilla, jotka lisäävät nuorten valinnan vaihtoehtoja sekä edistävät heidän itsenäisyyt-
tään ja sosiaalista vahvistumistaan.

Demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen tarkoittaa, että nuorilla on oltava mahdollisuus saada kattavaa, 
puolueetonta, ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa, joka perustuu heidän kysymyksiinsä ja tarpeisiinsa. Tiedonsaantioikeus on tun-
nustettu Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista, Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sessa sekä Euroopan neuvoston suosituksissa N° (90) 7, CM/Rec(2010)8 ja CM/Rec(2016)7, jotka koskevat nuorille annettavaa tietoa ja 
neuvontaa sekä nuorten oikeutta saada tietoa oikeuksistaan. Tämä oikeus on perusta myös Euroopan unionin nuorille suunnatulle 
tiedottamiselle.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tarjoavat tietoa nuoria kiinnostavista aiheista eri tavoin, kuten tiedottamalla, neuvomalla, tuke-
malla, valmentamalla, kouluttamalla, verkostoitumalla yhteistyökumppaneiden kanssa sekä ohjaamalla eteenpäin asiantuntijapalve-
luihin. Tavoitteena on nuorten osallistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Palveluita voidaan tarjota fyysisissä palvelupisteissä tai 
muissa toimintaympäristöissä. Eurooppalaiset periaatteet toimivat suosituksena nuorten tieto- ja neuvontatyölle. Periaatteet muo-
dostavat lähtökohdan, jolle kattavaa, resursoitua, yhtenäistä ja koordinoitua nuorten tieto- ja neuvontatyötä koskevat vähimmäis-
vaatimukset ja laatutoimenpiteet tulisi määrittää. Nämä seikat tulisi huomioida olennaisena osana kunkin maan nuorisopolitiikkaa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet
Hyväksytty Cascaisissa, Portugalissa 27.4.2018 ERYICAn  
(European Youth Information and Counselling Agency) 29. yleiskokouksessa
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Periaatteet
1. RIIPPUMATON
1.1 Tarjottava tieto on kattavaa, antaa yleiskuvan saatavilla olevista vaihtoehdoista ja perustuu moniarvoisiin ja luotettaviin lähteisiin.
1.2 Tarjottava tieto on riippumatonta kaikista uskonnollisista, poliittisista, aatteellisista ja kaupallisista vaikutteista.
1.3 Rahoituslähteet eivät vaikuta näiden periaatteiden soveltamiseen nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa.

2. SAAVUTETTAVA
2.1 Yhdenvertainen mahdollisuus käyttää nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tulee varmistaa kaikille.
2.2 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia, kiinnostavia ja näkyviä nuorille.
2.3 Nuorille suunnattu tieto on ymmärrettävää heille.

3. KATTAVA
3.1 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat avoimia kaikille nuorille ilman minkäänlaista syrjintää.
3.2 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat maksuttomia kaikille nuorille.
3.3 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut pyrkivät tavoittamaan kaikki nuoret tavoilla, jotka ovat vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia eri ryhmil-

le sekä erilaisiin tiedontarpeisiin. 

4. TARVEPERUSTEINEN 
4.1 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut perustuvat nuorten tarpeisiin.
4.2 Tarjolla oleva tieto kattaa kaikki nuorille merkittävät aiheet.
4.3 Jokaista nuorta on kunnioitettava yksilönä ja kaikki vastaukset on yksilöitävä siten, että ne ovat vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia.
4.4 Nuorten tieto- ja neuvontatyössä tulee olla riittävästi henkilöstöresursseja, jotta yksilöllinen tuki ja palvelut voidaan varmistaa.

5. VAHVISTAVA 
5.1 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut vahvistavat nuoria sosiaalisesti ja edistävät heidän itsenäisyyttään.
5.2 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tukevat nuorten media- ja informaatiolukutaitoja, jotta he osaavat toimia turvallisesti ja vastuullisesti.
5.3 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

6. OSALLISTAVA
6.1 Nuoret osallistuvat nuorille suunnatun tiedon tuottamiseen, levittämiseen ja arviointiin kaikilla tasoilla ja kaikissa muodoissa.
6.2 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tarjoavat mahdollisuuksia nuorten vertaistoiminnalle.
6.3 Nuoria kannustetaan antamaan palautetta osana nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden jatkuvaa kehittämistä.

7. EETTINEN 
7.1 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut kunnioittavat nuorten oikeutta yksityisyyteen, luottamuksellisuuteen ja nimettömyyteen. Palvelut 

tarjoavat nuorille turvallisen ympäristön.
7.2 Tiedon valintakriteerit tehdään näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Tiedon tuottaja ja tarkoitus ovat selkeät ja näkyvät.
7.3 Kaikki tuotettu tai jaettu tieto on täsmällistä, kattavaa, ajantasaista ja luotettavaa.

8. AMMATILLINEN
8.1 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tarjoavat koulutetut työntekijät ammatillisella otteella.
8.2 Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöillä on media- ja informaatiolukutaitoja.
8.3 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toimivat yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien kanssa nuorten tiedontarpeiden ja yhteistyömah-

dollisuuksien tunnistamiseksi, asiantuntijuuden jakamiseksi sekä nuorille suunnatun tiedon näkyvyyden lisäämiseksi.
8.4 Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijät tekevät yhteistyötä paikallisella, alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä  

tasolla sekä jakavat hyviä käytäntöjä ja osaamista.
8.5 Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden tehtävänä on varmistaa, että nuorilla on riittävät tiedot ja taidot heille suunnattujen digi-

taalisten palveluiden hyödyntämiseen.

9. ENNAKOIVA
9.1 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat innovatiivisia valitessaan strategioita, menetelmiä ja työkaluja nuorten tavoittamiseksi.
9.2 Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijät ovat tietoisia uudenlaisesta työmuotoon liittyvästä kehityksestä ja olennaisista laeista, ja he  

pitävät itsensä ajan tasalla nuorten trendeistä.
9.3 Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijät toimivat aktiivisesti ja ennakoivasti median ja tiedon kentällä varmistaen, että nuorille suunnattu 

laadukas tieto on näkyvää.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet
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Tämän selvityksen lähtökohtana on ollut selvittää, miten ennaltaehkäi-
sevä nuorisotyön työmuoto, nuorten tieto- ja neuvontatyö, asemoituu 
ja kehittyy muuttuvassa toimintaympäristössä. Selvityksessä tarkastel-
laan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuutta, työmuodon eri 
palvelumuotoja ja suhdetta muihin toimijoihin, esimerkiksi Ohjaamoihin. 
Lisäksi selvityksessä pohditaan nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön 
kentällä tapahtuvaa monialaista yhteistyötä ja siihen liittyviä mahdolli-
suuksia, haasteita ja visioita. Selvityksessä on hyödynnetty niin nuorten 
tieto- ja neuvontatyön asiantuntijoiden kuin kuntien nuorisotyön, opetus- 
ja kulttuuriministeriön, Ohjaamoiden sekä Kohtaamo-hankkeen edusta-
jien asiantuntemusta ja näkemyksiä aiheesta. 
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