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1 Johdanto 
Tieto kuuluu kaikille nuorille!

Valtakunnallisen nuorten tieto- ja neuvontatyön 
koordinointi ja kehittäminen käynnistyi osana 
Oulun kaupungin nuorisopalveluita vuonna 2006. 
Kyseisenä vuonna nuorten tieto- ja neuvon-
tapalveluiden verkostossa oli mukana noin 20 
toimijan joukko. Tänään palveluja tuottaa moni-
kanavaisesti ja monialaisessa yhteistyössä lähes 
200 kuntaa ja järjestöä. Kuluneina vuosina työ-
muoto ja nuorille suunnatut tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalvelut ovat kehittyneet ja laajentuneet 
kattamaan lähes koko Suomen. Saavutettavuus 
ja yhteistyö palvelujen tuottamisessa on tehos-
tunut sekä osaaminen vahvistunut. Nuorten tie-
dontarve on aina ollut olemassa. 

Vuosien saatossa palvelut ovat kehittyneet yhä 
vuorovaikutteisemmiksi ja nuorten omaa roolia, 
osallisuutta ja osallistumista korostaviksi. Ver-
taistiedottaminen, nuorten mediatoimitukset, 
innovatiiviset hankkeet sekä innostus kokei-
luun ovat olleet askelia, jotka ovat vahvistaneet 
työmuodon keskeistä viestiä. Palvelujen tulee 
vastata nuorten tiedontarpeisiin sekä nuorten 
osallistua palvelujen kehittämiseen ja arvioin-
tiin. Olemme Koordinaatissa tehneet työtämme 
sitoutuneesti, sillä tiedämme, että laadukas ja 

oikea-aikainen tieto on merkityksellistä nuoren 
hyvän kasvun tueksi ja valintojen välineeksi.

Tehtävämme osaamiskeskusvuosina 2018–2019 
on ollut tuottaa valtakunnallisesti asiantunti-
ja- ja tukipalveluita nuorisotyön toimijoille sekä 
ohjaus- ja osallisuuspalveluita suoraan nuorille. 
Nämä tehtävät pohjautuivat valtakunnallisen 
nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO) 
vuosille 2017–2019 asetettuihin tavoitteisiin. Ta-
voitteet ja tehtävät kirjattiin opetus- ja kulttuu-
riministeriön tavoiteohjausasiakirjaan yhteisten 
neuvottelujen tuloksena. Olemme osallistaneet 
asiakas- ja sidosryhmiämme yhteiseen työs-
kentelyyn osana osaamiskeskustehtäväämme 
sekä laadukkaiden asiantuntija- ja tukipalvelui-
den tuottamiseksi. Menetelminä on hyödynnetty 
asiakaslähtöisiä ja osallistavia keinoja, palve-
lumuotoilua, haastatteluja, kyselyitä, työpajoja 
sekä koulutuspalautteita. Olemme saaneet pal-
veluidemme käyttäjiltä ja yhteistyökumppaneil-
ta ensiarvoisen tärkeää palautetta, jonka avulla 
olemme kehittäneet palveluitamme entisestään 
toimijoiden erilaisiin tarpeisiin.

Asiantuntijuuttamme on hyödynnetty laajasti 
nuorisotyön kehittämistehtävissä. Koordinaatti 
on tuottanut ja välittänyt ajassa olevaa tietoa ja 
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vahvistanut toimijoiden osaamista – usein jo en-
nakoivasti. Yhdenvertaisuus, vihapuhe sekä me-
dia- ja informaatiolukutaito ovat teemoja, joita 
olemme nostaneet esiin kansallisessa ja kan-
sainvälisessä yhteistyössä. Olemme tarjonneet 
välineitä teemoihin muun muassa Rauhankas-
vatusinstituutin ja Allianssin kanssa yhteistyössä 
toimitetussa Kaikki mukana? Yhdenvertaisuus-
suunnittelun opas nuorisotyöhön -julkaisussa, 
josta on otettu jo toinen painos. Lisäksi ERYICAn 
(European Youth Information and Counselling 
Agency) yhteistyökumppaneidensa kanssa 
julkaisema Liaisons – Prevention of violent ext-
remism through youth information -teoksen 
englanninkielinen painos (2018) on kulunut myös 
suomalaisten nuorisotyöntekijöiden käsissä kii-
tettävästi. 

Koordinaatin julkaisut Nuorisotyölliset nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelut muuttuvassa toi-
mintaympäristössä: Selvitys nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluista 2018–2019 ja Tietotulvan 
hallinnan ammattilaiset: Nuorten tieto- ja neu-
vontatyö 2020-luvulla -raportti kokosivat tiedon 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen nykytilan-
teesta sekä tulevaisuuden näkymiä kehittämisen 
ja palvelujen asemoitumisesta nuorille suunnat-
tujen palvelujen alati muuttuvassa kokonaisuu-
dessa. 

“Tulkintani mukaan nuorten tieto- ja neu-
vontatyön vahvuudet ovat kahtalaisia: 
myönteinen tunnistaminen kohtaamisissa 
sekä tietoon liittyvä osaaminen. Erityisesti 
monialaisissa palveluissa nuorisotyön ee-
toksesta kumpuava pyrkimys asettaa nuori 
keskiöön on olennaista osaamista, joka on 
tärkeää tehdä näkyväksi. Juuri nuorten koh-
taamiseen liittyvät taidot erottavat nuorten 
tieto- ja neuvontatyön muusta tietotyöstä, 
ja tekee nuorten tavoittamisen mahdol-
liseksi. Media- ja informaatiolukutaitoa 
painottava ote puolestaan on yksi nuorten 
tietoja neuvontatyön ominaispiirteistä, joka 
erottaa työmuodon muusta nuorisotyöstä. 

Työmuodon fokuksessa on tieto ja nuorten 
yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää 
ja käyttää sitä, mikä on ensisijaisen tärkeä 
toimintaedellytys globaalissa, digitalisoitu-
vassa maailmassa valetiedon ja informaa-
tiosotien aikakaudella. Ilman media- ja 
informaatiolukutaitoa toimijuus tietomaise-
massa ei voi toteutua.” (Malm 2019, 28–29.)

Koordinaatin strategia vuosille 2018–2022 val-
mistui vuoden 2017 lopulla. Strategia kokoaa 
yhteen visiomme, arvomme ja tavoitteemme ja 
se toteutettiin osallistavalla prosessilla palve-
lumuotoilun keinoin yhteistyössä sidosryhmien 
ja nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoiden 
kanssa valtakunnallisesti. Sidosryhmiemme ja 
nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoiden näke-
mykset toiminnastamme ovat siis näkyneet vah-
vasti työtämme ohjanneessa strategiassamme.

Strategiassa määritellyt arvot toiminnallem-
me ovat edelleenkin luotettavuus, vaikuttavuus, 
yhteisöllisyys ja avoimuus. Strategia ohjasi toi-
mintaamme yhdessä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön (OKM) kanssa vuosille 2018–2019 laaditun 
tavoiteohjausasiakirjan rinnalla. Tehtävämme, 
palvelumme ja toimintamme kuluneena kah-
tena vuotena perustuivat näiden dokumenttien 
kirjauksiin. Strategialla on ollut merkittävä rooli 
työssämme ja sen linjaukset ovat tukeneet mei-
tä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Uusi VANUPO 2020–2023, ja sen myötä asetetut 
uudet painopisteet osaamiskeskuksille tulevat 
vaikuttamaan myös Koordinaatin työn suunta-
viivoihin ja strategisiin painopisteisiin.

Osaamiskeskustehtävä

Osaamiskeskuksella tarkoitetaan nuorisolain 
mukaan yhteisöä, joka kehittää ja edistää nuo-
risoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakun-
nallisesti. Tähän tehtävään olemme vastanneet 
asiantuntijuudellamme, osaamisellamme ja 
tekemällämme verkostoimaisella yhteistyöllä. 



6

Lisäksi ennakointi ja tulevaisuuden osaamistar-
peiden tunnistaminen ovat olleet merkittäviä 
lähtökohtia työssämme. Koordinaatti on pohjan-
nut suunnitelmansa ja toimenpiteensä hyvään 
yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja asian-
tuntijuuteensa alasta. Olemme kuulleet ja kuun-
nelleet kentän toimijoita, mikä tuli esille myös 
strategiatyöskentelyn palautteissa. Osaami-
semme ja kokemuksemme on tehnyt mahdolli-
seksi sen, ettemme ole keskittyneet ainoastaan 
tähän päivään, vaan olemme voineet katsoa 
myös tulevaan. Työmme on pohjautunut sitou-
tuneeseen yhteiseen työhön eri kumppaneiden 
ja sidosryhmien kanssa valtakunnallisesti, alu-
eellisesti sekä kansainvälisesti.

Eurooppalaiset suositukset nuorten 
tieto- ja neuvontatyölle

Koordinaatti osallistui keskeisenä toimijana 
nykyisten, voimassa olevien eurooppalaisten 
nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteiden te-
kemiseen. Periaatteet hyväksyttiin keväällä 2018 
ERYICAn 29. yleiskokouksessa Portugalissa.

Varsinaisesti nuorten tieto- ja neuvontapalvelui-
den eurooppalaiset periaatteet hyväksyttiin Bra-
tislavassa, Slovakiassa vuonna 2004. Tuolloin oli 
jo tarve päivittää vuonna 1993 alun perin hyväk-
sytyt periaatteet uudelle vuosisadalle. Periaat-
teet toimivat edelleen kaikissa ERYICAn 38:ssa 
jäsenjärjestössä 28 maassa työmuodon ja nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluiden peruskivenä 
sekä yhteisen keskustelun ja kehittämisen lin-
jaajina. Periaatteet toimivat esikuvina ja hyvänä 
käytäntönä myös muille nuorisotyötä koskeville 
suosituksille. Niitä onkin hyödynnetty runsaasti 
erilaisten nuorisotyötä koskevien suositusten ja 
eettisten periaatteiden pohjaksi Suomessa ja 
Euroopassa.

Lähtökohtana aikoinaan periaatteiden synty-
miselle ja vuosien saatossa kehittymiselle on 
ollut nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoiden 
tiivistynyt yhteistyö Euroopassa – ja sen myö-
tä myös nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 

saatavuuden ja saavutettavuuden varmistami-
nen yhdessä. Yhteisiä linjauksia laadun ja työssä 
tarvittavan osaamisen varmistamiseksi on ollut 
tärkeä tehdä. Tämä on poikinut muun muassa 
eurooppalaisen hankkeen työmuodon laatu-
merkin toteuttamiseksi. Nuorten tieto- ja neu-
vontatyön eurooppalainen laatumerkki tulee 
laajemmin käyttöön vuonna 2021. Laatumerkin 
tarkoitus on auttaa nuoria tunnistamaan, milloin 
he voivat luottaa saavansa laadukasta, oikeaa 
ja riippumatonta tietoa. Hanketta koordinoi ERYI-
CA ja mukana yhteistyössä on muun muassa 
Euroopan neuvosto.

Nuorten eduksi

Koordinaatin selvitys (Anttila, Fedotoff & Pietilä 
2019) nuorisotyöllisistä nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluista muuttuvassa toimintaympä-
ristössä oli yksi osaamiskeskustehtävään liittyvä 
toimenpide. Selvityksessä todettiin, että nuoret 
ovat monimuotoinen ryhmä ja siksi myös nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluiden tarjoamisen 
näkökulmasta haastava kohderyhmä. Nuoret 
hakevat tietoa eri elämänvaiheissa eri tavoin ja 
erilaisissa asiayhteyksissä. Tähän liittyy myös 
heidän tietonsa, taitonsa ja aiemmat kokemuk-
sensa tiedonhausta. Koska nuoret ja heidän ta-
pansa toimia ovat erilaisia, siksi heille tarjottavan 
”palvelutarjottimen” tulee olla myös moninainen: 
matalan kynnyksen palveluita tulisi tarjota eri 
muodoissa, eri kanavissa ja siitä huolen pitäen, 
että tarjolla on sekä kasvokkaiseen kohtaami-
seen perustuvia palveluita että erilaisia verkko-
palveluita. (emt., 25.)

Selvitykseen haastattelemamme henkilöt ko-
kivat tällaisen palvelutarjonnan parantavan 
palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. 
Nuorten tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tar-
peet on huomattavasti laajempia kuin pel-
kästään koulutukseen ja työelämään liittyvät 
tarpeet. Valtakunnallisessa nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelu Nuortenelämä.fissä kysytyim-
mät aihealueet vuonna 2018 olivat hyvinvointi ja 
terveys, ihmissuhteet ja seurustelu sekä omaan 
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kotiin. Samat aiheet olivat kysytyimpien kärjessä 
myös vuonna 2019. Tämä osoittaa nuorten tie-
dontarpeiden laajuuden ja ulottumisen monelle 
eri elämänalueelle. Yhdenvertaisuuden näkö-
kulmasta olennaista on myös se, saavuttavatko 
palvelut myös ne nuoret, joilla olisi erityinen tar-
ve tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluille. (Anttila 
ym. 2019, 25.)

Selvityksessämme tuli painokkaasti esiin se, 
että nuorisotyölliselle työotteelle ja menetelmille 
nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa 
on ehdottomasti selkeä tarve. Kun palveluissa 
työskennellään nuorisotyöllisellä työotteella ja 
käytetään nuorisotyöllisiä menetelmiä, mahdol-
listetaan aito kohtaaminen nuoren kanssa ja var-
mistetaan, että palvelua tarjotaan juuri kyseisen 
nuoren tarpeiden mukaisesti. Nuorisotyöllinen 
lähtökohta vahvistaa myös nuorten mielikuvaa 
monialaisista palveluista positiivisena ja helposti 
lähestyttävänä palveluna. (emt., 34.)

Tiedon tulee tukea nuoria saavuttamaan ta-
voitteitaan ja edistää heidän yhteiskunnallista 
osallistumistaan. Siksi nuorille tulee taata tietoa 

näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Tiedon vä-
littämisessä tulee käyttää monikanavaisia ja 
vaihtoehtoisia tapoja, jotka lisäävät nuorten it-
semääräämiskykyä ja toimintamahdollisuuksia.

Näillä johtotähdillä, ajatuksilla ja tiedolla olem-
me tehneet työtämme motivoituneesti ja si-
toutuneesti. Olemme kasvaneet vuosien ja työn 
tavoitteiden mukana, käyttäneet kaiken osaa-
misemme ja tietotaitomme edistääksemme 
nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia kasvaa 
ja niin, että voivat valita itse itselleen sopivimmat 
polut. 

Osaamiskeskustavoitteidemme saavuttaminen 
on voitu toteuttaa laadukkaasti hyvien yhteis-
työkumppanuuksien ansiosta sekä avoimella ja 
sitoutuneella työotteella. Yhdessä, aidosti yhteis-
tä työtä tehden!  

Yhteistyöstä kiittäen
Jaana Fedotoff

 n Tavoitteemme

Kaikilla nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevillä on osaamista tehdä nuorten 
tiedontarpeisiin perustuvaa työtä. Toimijoilla on valmiudet toteuttaa monia-
laista yhteistyötä ja tuottaa palveluita monikanavaisesti digitaalisia mah-
dollisuuksia hyödyntäen. Nuoret saavat tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja 
ohjausta.

 n Tehtävämme

Tehtävänä on varmistaa nuorten tiedontarpeisiin perustuva palveluiden 
yhdenvertainen saatavuus.
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2  Osaamiskeskuskausi  
 2018–2019 
Koordinaatin osaamiskeskuskauden 2018–2019 
toiminta perustui keskuksen strategisten linja-
usten lisäksi tavoiteohjausasiakirjaan kirjattuihin 
tehtäviin ja tavoitteisiin. Tehtävät ja tavoitteet 
sovittiin yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön 
kanssa kahdeksi vuodeksi eli vuoden 2019 lop-
puun saakka. Vuoden 2019 lopussa ministeriö 
jatkoi osaamiskeskus Koordinaatin tavoiteoh-
jausasiakirjan mukaisiin tehtäviin myönnetyn 
avustuksen käyttöaikaa 31.3.2020 asti. Päätöksen 
tavoitteena oli muun muassa varmistaa se, että 
Koordinaatin tiettyjen valtakunnallisten palvelui-
den toimintaa voidaan pitää yllä, kunnes uudet 
osaamiskeskukset on valittu. Raportoimme tässä 
toimintakertomuksessa Koordinaatin toiminnan 
vuosilta 2018–2019 sekä tietyin osin myös toimin-
tamme väliltä tammi–maaliskuu 2020.

Koordinaatti on tehnyt ja edistänyt kaikkia ta-
voiteohjausasiakirjan mukaisia tehtäviä. Strate-
giamme (2018–2022) tuki ja ohjasi ko. asiakirjaan 
määriteltyjen tehtävien ja tavoitteiden saavut-
tamista. Asetetut tulosodotukset ja mittarit on 
saavutettu, toimenpiteet ja mittarit jopa ylitetty.

Toiminta vuosien 2018–2019 aikana perus-
tui suunnitelmaan, jota vuosittain tarkennet-
tiin vastaamaan tavoiteohjauskeskusteluissa 
asetettuihin tehtäviin. Tavoitteiden mukaisesti 
keskityimme nuorten tieto- ja neuvontatyön ke-
hittämiseen ja sen roolin kirkastamiseen muut-
tuneessa toimintaympäristössä toteuttamalla 
mm. nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sel-
vityksen ja määrittelytyön yhteistyössä eri toimi-
joiden ja sidosryhmien kanssa. Tuotimme tietoa 
Nutitilastot.fi-palvelun avulla nuorten tieto-, neu-
vonta- ja ohjauspalveluista (myös Ohjaamois-
ta) ja tieto on nyt saatavilla Nuorisotilastot.fissä. 
Kartoitimme Nuortenideat.fi-palvelun käyttöä ja 
tulevaisuutta palvelumuotoilun keinoin valta-
kunnallisessa arvioinnissa. Tuloksia hyödynnet-
tiin osaamiskeskustehtävissä ja -toiminnassa.

Osaamisen vahvistamisen osa-alueella tuotim-
me erilaisia koulutuksia erityisesti verkkoympä-
ristössä toteutettavia koulutuksia painottaen. 
Tuotimme mm. teemallisen Kohdataan-webi-
naarisarjan, MOODI18- ja 19-kehittämispäivät ja 
sisältöjä muiden toimijoiden ja yhteistyökump-
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panien tilaisuuksiin. Tuottamamme koulutukset 
ja tapahtumat vastasivat tekemämme koulu-
tustarvekyselyn tuloksiin. Koulutuspalautteen 
mukaan olemme onnistuneet vahvistamaan 
nuorisoalan toimijoiden osaamista. Meillä oli 
mahdollisuus toimia kutsuttuna asiantuntija-
jäsenenä eri organisaatioiden ja monialaisten 
hankkeiden ohjausryhmissä. Lisäksi teimme ak-
tiivista kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyö Fö-
reningen Luckan rf:n (jäljempänä Luckan) kanssa 
toteutui ruotsinkielisten koulutusten, viestinnän 
ja materiaalien osalta. Tarjosimme konsultointia 
ja sparrausta erityisesti hanketoimijoille ja nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluja kehittäville orga-
nisaatioille.

Viestinnällisesti edistimme tehtävämme mukai-
sesti nuorten tieto- ja neuvontatyön tunnettuutta, 
tavoitteita ja merkitystä. Tuotimme julkaisuja, jul-
kaisimme artikkeleita ja uudet esittelyvideot sekä 
uudistimme Koordinaatti.fi-palvelun, visuaalisen 
ilmeen ja tehostimme viestintää. Tehostimme 
tieto- ja neuvontapalveluiden näkyvyyttä muun 
muassa jalkauttamalla tehdyt selvityksen ja ra-
portin sekä uudet eurooppalaiset periaatteet. 
Lisäksi osallistuimme alan tapahtumiin, joissa 
toimme esille nuorisotyöllisiä nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluita. 

Koordinaatti kokosi vuonna 2019 julkaistuun 
selvitykseen merkittäviä muutoksia, joita se oli 
kahden osaamiskeskustoimintavuosien aikana 
havainnoinut toimintaympäristössä. Selvityk-
sen kokosivat Koordinaatin suunnittelija Kristiina 
Anttila, kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff sekä 
erityisasiantuntija Mika Pietilä. Selvityksessä 
todetaan muun muassa, että uusi osaamis-
keskusrakenne toi mukanaan uusia, erityisesti 
alueellisia toimijoita ja palveluita nuorisotyöhön. 

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen tarjonta 
kohdentui osin samaan kohderyhmään. (Anttila, 
Fedotoff & Pietilä 2019, 8.)

Suhteellisen lyhyt toimintakausi loi myös omat 
haasteensa toiminnoille. Nuorille suunnatut 
TNO-palvelut monimuotoistuivat edelleen ja pal-
velutarjonnan, hankkeiden sekä työntekijöiden 
määrät kasvoivat. Nuorisotyön kentälle tuli myös 
muiden sektorien toimijoita tarjoamaan erilaisia 
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita nuorille. Se 
myötävaikutti siihen, että myös kasvokkain tar-
jottavien palvelujen määrä kasvoi. Osaamiskes-
kusten kautta etsivä nuorisotyö on tullut nuorten 
tieto- ja neuvontatyön kentälle yhä vahvemmin. 
Etsivän nuorisotyön toiminta on kohdentunut 
osin samoihin aihepiireihin ja kohderyhmiin kuin 
nuorten tieto- ja neuvontatyön palvelut, esim. 
opiskelu, koulutus, työ, asuminen ja tukipalvelut. 
Etsivässä nuorisotyössä käytetään samoja me-
netelmiä (tiedon jakaminen, neuvonta ja ohjaus) 
kuin nuorten tieto- ja neuvontatyössä, mutta se 
ei ole samalla tavalla universaalia ja generalis-
tista. (Anttila ym. 2019, 8.)

Eurooppalainen nuorisopolitiikka ja -strategiat 
korostavat yhä vahvemmin nuorten oikeutta 
saada laadukasta tietoa ja tietoa oikeuksistaan. 
Informaatio- ja medialukutaidon rooli osana 
nuorten tieto- ja neuvontatyötä on korostunut. 
Digitaalisten palvelujen kasvu on vaikuttanut 
nuorten tieto- ja neuvontatyön monimuotoi-
seen palvelutarjontaan ja rooli näiden palvelujen 
käytön opastamisessa on kasvanut. Kiinnostus 
robotiikan hyödyntämiseen ohjauspalveluissa 
kasvaa. Lisäksi tarve osaamisen vahvistami-
seen digitaalisessa ohjauksessa on kasvanut. 
(emt., 8.)
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     Koordinaatin osaamiskeskustehtävät

n Nuorten tieto- ja neuvontatyön työmuodon kehittäminen

Tavoite: 
Nuorten tieto ja neuvontatyötä koskeva ymmärrys ja osaaminen vahvistuu
Nuorten tieto- ja neuvontatyö kehittyy ja asemoituu muuttuvaan toimintaympäristöön, 
erityisesti Ohjaamoihin

Palvelut ovat saatavilla ja saavutettavissa koko maassa monikanavaisuutta hyödyntäen

n Koulutus- ja tukipalvelut 

Tavoite:
Tuotetaan ja tarjotaan nuorten tieto- ja neuvontatyön asiantuntijoille heidän tarpeisiinsa 
vastaavaa tietoa ja koulutusta

Vahvistetaan nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamista

n Viestintä (verkostot ja verkkopalvelut) 

Tavoite: 
Yhteistyössä kehitetyt toimintamallit ja työkalut tulevat laajasti käyttöön ja hyödyttävät 
nuorisoalaa

Verkkopalvelut tavoittavat kohderyhmänsä
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1. Nuorten tieto- ja neuvontatyön työmuodon kehittäminen

Te
ht

äv
ä Tavoite:  

Nuorten tieto ja neuvontatyötä koskeva ymmärrys ja osaaminen vahvistuu; nuorten 
tieto- ja neuvontatyö kehittyy ja asemoituu muuttuvaan toimintaympäristöön, erityisesti 
Ohjaamoihin, ja palvelut on saatavilla ja saavutettavissa koko maassa monikanavaisuutta 
hyödyntäen.

To
im

en
pi

te
et a) nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden nykytilaa ja saatavuutta koskeva kartoitus 

b) nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden määrittelytyöryhmä (nuorten tieto- ja 
neuvontatyö Ohjaamopaikkakunnilla sekä paikkakunnilla, joissa Ohjaamoa ei ole) 
c) Nutitilastot.fi-palvelun tietojen näkyvyyden edistäminen Nuorisotilastot.fi-palvelussa

M
itt

ar
it

Palvelumuotoiluprosessissa vuonna 2017 kootun laadullisen arvioinnin hyödyntäminen. 
Seuraava laadullinen arviointi 2019.
Nuorisotilastot.fi -palveluun kerättävät tiedot nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
järjestämisestä ja käyttäjämääristä.

To
te

um
a

a) Nuorten tieto- ja neuvontatyön työmuodon kehittämisen mittareiksi asetettiin vuoden 
2017 palvelumuotoiluprosessissa kootun laadullisen arvioinnin hyödyntäminen. Arvioinnin 
tulokset on hyödynnetty työmuodon kehittämisessä osana osaamiskeskustehtävää. 

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita kartoittava selvitys on tehty ja julkaistu syksyllä 2019. 
Selvitys on saatavilla verkossa ja painettu julkaisu on tilattavissa verkkopalvelumme kautta.
Selvityksen keskeisimmät huomiot ovat:   

1. Nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen on panostettava 
jokaisella tasolla: ministeriössä, hallinnossa, esimiestasolla ja työntekijätasolla. 

a. Palvelut suunnitellaan nuorten tarpeiden mukaisesti, jolloin varmistetaan myös 
palvelun laatu. 
b. Nuorisotyöllinen työote ja menetelmät ovat vahvuus. 

2. Nuorten tieto- ja neuvontatyön profiilia vahvistettava ja viestittävä siitä nuorten tieto-, 
neuvonta- ja ohjaustyön toimijoille myös yli sektorirajojen. 
3. Nuorten tieto- ja neuvontatyön asemaa monialaisissa TNO-palvelukokonaisuuksissa 
on vahvistettava päätöksenteon ja politiikkaohjelmien avulla. 
4. Palveluiden saatavuudessa on huomioitava monikanavaisuus: tarve on sekä 
kasvokkaisille palveluille että verkkopalveluille. Verkkopalvelut toimivat kasvokkaisten 
palveluiden lisänä ja tukena, ei korvaajana. 
5. Rahoitusperusteita ja -järjestelmää selkeytettävä: kuka rahoittaa, kuka seuraa ja mihin 
tarkoitukseen palveluita rahoitetaan. 

b) Koordinaatin fasilitoima nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden määrittelytyön 
työryhmä sai työnsä päätökseen. Määrittelytyön tulokset koottiin raportiksi yhteistyössä 
Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Raportti julkaistiin syksyllä 2019 ja siitä viestittiin 
laajasti ja monikanavaisesti eri kohde- ja sidosryhmille. Julkaistuja tuloksia hyödynnettiin 
koulutussisällöissä. 

c) Nutitilastot.fi-palvelun tietojen näkyvyydestä Nuorisotilastot.fi-palvelussa on sovittu ja 
valitut tiedot ovat palvelussa saatavilla keväällä 2020.

Tavoiteohjausasiakirjassa Koordinaatille asetetut tehtävät 2018–2019
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2. Koulutus- ja tukipalvelut

Te
ht

äv
ä Tavoite: 

Tuotetaan ja tarjotaan nuorten tieto- ja neuvontatyön asiantuntijoille heidän tarpeisiinsa 
vastaavaa tietoa ja koulutusta, vahvistetaan nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamista.

To
im

en
pi

te
et

a) koulutustarpeiden ja osaamisen kartoitus
b) seminaarit, kehittämispäivät
c) koulutukset ja konsultoinnit (saatavuuskartoituksen tulokset huomioiden)
d) tiedon tuottaminen: yhdenvertaisuussuunnittelun opas, selvitys aluekoordinoinnin 
toteutumisesta, 100 vinkkiä nuorten elämään -opas, nuorten tieto- ja neuvontatyön vertais- 
ja itsearviointimallien opas ruotsiksi, osaamiskartta käyttöopas, vuosiraportti, nutitilastot.fi

M
itt

ar
it

Palvelumuotoiluprosessissa vuonna 2017 kootun laadullisen arvioinnin hyödyntäminen. 
Seuraava laadullinen arviointi 2019.
Koulutuspalaute: Kerätään systemaattisesti palautteet kaikista koulutuksista. Tavoitearvo 4 
(asteikolla 1-5) kaikissa arvioiduissa sisällöissä. 
Yhteensä 60 koulutustapahtumaa, yhteensä 1000 osallistujaa.

To
te

um
a

a) Koulutustarvekartoitus toteutettiin 2018, jonka pohjalta suunniteltiin 
osaamiskeskuskauden 2018–2019 koulutukset. Koordinaatti pystyi vastaamaan 
koulutustarjonnalla kyselyssä esitettyihin koulutustarpeisiin. Otimme käyttöön myös 
koulutus- ja konsultointipyyntölomakkeen, jonka avulla kohde- ja sidosryhmiemme 
edustajat pystyivät ilmaisemaan tarpeensa muun muassa koulutussisällöistä sekä 
tarvittavasta ammatillisesta tuesta (mm. konsultointi, sparraus).

b) Nuorten tieto- ja neuvontatyön kansalliset kehittämispäivät MOODI18 järjestettiin 
4.–5.10.2018 Helsingissä teemalla Nuorten tieto- ja neuvontatyö tänään – näkymiä ja 
huomioita. Osallistujia tapahtumassa oli 79. MOODI19 – Nuorten tieto- ja neuvontatyön 
uudenlaiset tavat ja menetelmät järjestettiin 3.–4.10.2019 Oulussa. Päivien aikana 
keskusteltiin digitaalisista menetelmistä nuorisotyössä sekä palvelumuotoilusta ja 
palveluiden brändäämisestä. Osallistujia oli 86.

c) Koordinaatti järjesti itse tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa yhteensä yli 100 
koulutusta (tavoite 60). Kokonaisuudessaan koulutuksiin osallistui 2657 osallistujaa 
(tavoite 1000). Koulutuspalautteiden mukainen yleisarvosana kaikista koulutuksista oli 
4,2. Tavoitearvo oli 4. Koulutuspalautteen mukaan olemme onnistuneet vahvistamaan 
nuorisoalan toimijoiden osaamista.
d) Julkaisujen tavoite 8 kpl saavutettiin. Julkaisimme seuraavat julkaisut (10kpl):  
Aluekoordinoinnin roolin tutkimuksellinen tarkastelu (suom. + engl.), 
Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön, Sitouta. Tiedota. Osallista ja 
Osaamiskartta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön, Verkko-ohjauksen ja -neuvonnan opas 
työntekijöille, Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit (2. korjattu 
painos), Koordinaatin toimintakertomus 2018, Nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatekortit 
sekä selvityksen nuorten tieto- ja neuvontapalveluista 2018–2019 ja raportin Tietotulvan 
hallinnan ammattilaiset.
Alkuvuodesta 2019 valmistui lisäksi Nuortenideat.fi-käyttöopas. Mahdollisesti myöhemmin 
julkaistavaksi jäivät 100 vinkkiä nuorten elämään, jonka tietosisällöt ovat saatavilla 
Nuortenelämä.fi-palvelussa. Lisäksi työstimme Kuinka kuuluu? – Avaimia nuorten tieto- 
ja neuvontatyön asiakkaiden kuulemiseen -opasta. Ruotsinkieliset nuorten tieto- ja 
neuvontatyön materiaalit ja julkaisut sovittiin Luckanin toteutettavaksi heidän vastatessaan 
työmuodon ruotsinkielisistä osuuksista.
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3. Viestintä (verkostot; verkkopalvelut)

Te
ht

äv
ä Tavoite: Yhteistyössä kehitetyt toimintamallit ja työkalut tulevat laajasti käyttöön ja 

hyödyttävät nuorisoalaa. Verkkopalvelut tavoittavat kohderyhmänsä.

To
im

en
pi

te
et

a) Koordinaatti.fi-verkkopalvelun uudistaminen
b) nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteista, merkityksestä ja palvelumuodoista 
viestinnän vahvistaminen (julkaisut, artikkelit)
c) vertais- ja itsearviointimallien sekä osaamiskarttamenetelmän jalkauttaminen
d) yhteistyö Luckanin kanssa ruotsinkielisessä viestinnässä (julkaisut, mallien 
jalkauttaminen, uutiskirje)
e) NuSuVeFo-verkostoyhteistyö verkossa tehtävästä nuorten tieto- ja neuvontatyöstä
f) Nuortenelämä.fi ja Nuortenideat.fi -verkkopalveluiden koordinointi ja sisällöntuotanto 
g) Nuortenideat.fi -verkkopalvelun käyttöä koskeva kartoitus

M
itt

ar
it

Laadullinen arviointi: Koordinaatti.fi -asiakaskysely palvelun kehittämiseksi. Opinnäytetyö 
Nuortenelämä.fi käyttäjien kokemasta verkkoneuvonnan hyödystä.
Mittarit: 
a) verkkopalveluiden käyttäjämäärät (yksittäiset käyttäjät, istuntojen määrä)
Nuortenelämä.fi 120 000 käyttäjää, 180 000 istuntoa
Koordinaatti.fi 20 000 käyttäjää, 40 000 istuntoa
Nuortenideat.fi 20 000 käyttäjää, 30 000 istuntoa
b) vertais- ja itsearviointityökaluja sekä osaamiskarttamenetelmää käyttäneiden määrä
c) julkaisujen määrä, 8

To
te

um
a

a) Koordinaatti.fi-verkkopalvelun uudistaminen aloitettiin konseptisuunnittelulla, jonka 
yhteydessä toteutettiin arviointikysely palvelun käyttäjille ja sidosryhmille. Kilpailutus eteni 
Oulun kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti ja Koordinaatin henkilöstö työsti uusien 
verkkosivujen sisältöjä 11/2019–01/2020 välisen ajan.  Verkkosivu-uudistus toteutettiin 
vuodenvaihteessa 2019–2020. Koordinaatti.fissä oli kauden aikana n. 54 000 istuntoa, 
käyttäjiä 35 000. Asiakaskysely tehtiin syksyllä 2019.

b) Nuorten tieto- ja neuvontatyöstä, sen tavoitteista, merkityksestä ja palvelumuodoista 
tuotettiin erityyppistä materiaalia: julkaisuja, kampanjoita ja viestintämateriaalia. Tieto- 
ja neuvontapalveluiden näkyvyyttä tehostimme muun muassa jalkauttamalla tehdyt 
selvityksen ja raportin sekä uudet eurooppalaiset periaatteet. Lisäksi osallistuimme alan 
tapahtumiin, joissa toimme esille nuorisotyöllisiä nuorten tieto- ja neuvontapalveluita. 
Toteutimme nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisten periaatteiden suomenkielisen 
version ja somekampanjan. Tuotimme eurooppalaisista periaatteista myös julisteet ja 
toimintakortit. Eurooppalaisena nuorisotiedotuspäivänä julkaisimme nuorten tieto- ja 
neuvontatyön merkitystä korostavan somekampanjan. Nuorisotyön viikolla vuonna 
2018 nostimme esiin nuorten tieto- ja neuvontatyötä ja sen tekijöitä somessa omalla 
kampanjalla. Mediataitoviikolle (2018) tuotimme yhteistyössä mm. KAVIn kanssa 
Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaalin. Suomesta esiteltiin 3 nuorten tieto- ja 
neuvontatyön esimerkkiä ERYICAn julkaisussa Good Practice in Youth Information ja 
Nuortenelämä.fi-palvelua esiteltiin ERYICAn julkaisussa Ensuring Quality in Youth Information 
and Counselling (2019). Julkaisimme Koordinaatti.fissä noin 35 Puheenvuoro-artikkelia.
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To
te

um
a

c) Vertais- ja itsearviointimallien päivitys käynnistettiin vuoden 2018 lopussa. 
Julkaisu painettiin ja julkaistiin vuonna 2019. Julkaisu on saatavilla painettuna ja 
verkkoversiona. Osaamiskartta-oppaasta julkaistiin kaksi painosta verkkoversioineen 
ja niistä viestittiin monikanavaisesti. Molempia oppaita on jaettu myös tapahtumissa. 
Lisäksi osaamiskarttasisältö toimitettiin soveltuvin osin englanniksi sekä vertais -ja 
itsearvointimallien kriteeristö käännettiin englanniksi. 

d) Yhteistyö Luckanin kanssa eteni suunnitellusti. Yhteistyötä tehtiin mm. nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluiden valtakunnallisen selvityksen osalta, yhteisissä 
suunnittelutapaamisissa, Nordic-Baltic-tapaamisen järjestelyissä ja säännöllisessä 
molemminpuolisessa viestinnässä. Lisäksi Koordinaatin työntekijä työskenteli osan kautta 
Luckanin tiloissa. Näin päivittäistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä voitiin vielä vahvistaa. 

e) Koordinaatti sopi verkko-ohjausta tuottavien organisaatioiden kanssa Nusuvefo-
verkoston koordinointivastuusta vuosille 2018–2019. Koordinoinnin lisäksi vastasimme 
verkoston viestinnästä mm. toimittamalla uutiskirjettä. Olimme mukana verkoston 
tietosuojatyöryhmässä ja tuotimme tarkistuslistan tietosuojasta nuorten parissa toimiville. 
Tietosuojasta järjestettiin lisäksi kaksi koulutusta nuorisoalan toimijoille. Verkostoon on 
liittynyt uusia jäseniä.

f) Verkkopalveluiden Nuortenelämä.fi ja Nuortenideat.fi koordinointi ja sisällöntuotanto 
toteutui suunnitellulla tavalla. Molempien verkkopalveluiden osaamiskeskuskaudelle 
asetetut käyttäjä- ja istuntomäärätavoitteet ylittyivät. Nuortenelämä.fin käyttäjämäärä: 498 
340 (Tavoitearvo: 120 000) | Istuntojen määrä: 634 925 (Tavoitearvo: 180 000). Nuortenideat.
fin käyttäjämäärä: 47 486 (Tavoitearvo: 20 000) | Istuntojen määrä: 68 500 (Tavoitearvo: 30 
000)

g) Nuortenideat.fi-verkkopalvelun käyttökartoitus palvelumuotoilun keinoin 
toteutettiin vuoden 2018 lopulla osallistamalla käyttäjiä, ylläpitäjiä ja asiantuntijoita. 
Kartoituksen tulokset esiteltiin ministeriössä 4.3.2019. Palvelusta toteutettiin myös 
saavutettavuusauditointi. Syksyllä 2019 prosessin tuloksista valittiin kriittisimmät 
kehitystarpeet toteutettaviksi yhdessä saavutettavuusauditoinnissa esille tulleiden 
kehittämistarpeiden kanssa. 
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2.1 Nuorten tieto- ja neuvontatyön 
työmuodon kehittäminen

”Nuoren tiedontarpeet ovat lähtökohta, 
mutta vähintään yhtä tärkeää kuin vastaus 
on polku, jota sinne päästään. Tavoitteiden 
täyttymiseen ei riitä, että nuori saa kysy-
mykseensä vastauksen, vaan se, että hän 
ymmärtää, mihin ja mistä saatuihin tietoi-
hin vastaus perustui, ja pystyy sitä omas-
ta tilanteestaan käsin arvioimaan. Sitten 
hän päättää, mitä tiedolla tekee. Tällainen 
tiedon käsitteleminen on osa toimijuuden 
rakentumista ja rakentaa edellytyksiä toi-
mintaan ja kriittiseen ajatteluun, yhteisön 
jäsenenä toimimiseen ja kansalaisuuteen.” 
(Malm 2019, 21.)

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämisek-
si Koordinaatti toteutti valtakunnallisen selvi-
tyksen nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. 
Lisäksi Koordinaatti edisti nuorten tieto- ja neu-
vontatyön ja -palveluiden määrittelytyötä ja teki 
yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-
viraston kanssa Nutitilastot.fi-palvelua näkyväksi 
Nuorisotilastot.fi-palvelussa. 

Selvityksen toteuttamisessa hyödynnettiin tie-
toja haastatteluista ja kunnille ja järjestöille lä-
hetetystä kyselystä sekä kirjallisista nuorisoalan 
ja tieto-, neuvonta- ja ohjausalan julkaisuista 
ja tutkimuksista. Kirjallisina lähteinä käytettiin 
muun muassa valtakunnallisen nuorisotyön ja 
-politiikan ohjelmaa (VANUPO) sekä euroop-
palaisia asiakirjoja, kuten Euroopan unionin 
nuorisostrategiaa (The European Union Youth 
Strategy 2019–2027). Selvitykseen haastateltiin 
henkilöitä, jotka toimivat kosketuksissa nuorten 
tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön (TNO) kenttään. 
Haastatellut henkilöt edustavat muun muassa 
opetus- ja kulttuuriministeriötä, kuntia, suomen- 
ja ruotsinkielisen nuorten tieto- ja neuvontatyön 
asiantuntijatahoja ja Ohjaamoita. Haastatte-
luissa kartoitettiin näkemyksiä nuorten tieto-, 
neuvonta- ja ohjaustyön kentällä tapahtuvasta 
monialaisesta yhteistyöstä sekä työhön liittyvis-

tä haasteista ja tulevaisuuden visioista. Kysely 
lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin nuorisotyöstä 
vastaaville henkilöille sekä suomen- että ruotsin-
kielisenä. Lisäksi kysely lähetettiin 39:lle järjestöil-
le, jotka oli valittu Nuorille suunnatun verkkotyön 
foorumin Nusuvefon, Puhelin- ja verkkoauttami-
sen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan 
(PuhEet) jäsenjärjestöjen joukoista ja Luckanin 
selvitystä varten toimittamasta ruotsinkielisten 
järjestöjen listasta.

Selvitystyö perustui lisäksi tiedonvaihtoon nuor-
ten tieto- ja neuvontatyön asiantuntijoiden, Luc-
kanin ja ministeriön edustajien kanssa. Näiden 
aineistojen lisäksi hyödynsimme selvityksessä 
Koordinaatin tilastoja. Tarkoituksena oli selvittää, 
miten nuorten tieto- ja neuvontatyö asemoituu 
ja kehittyy muuttuvassa toimintaympäristös-
sä. Selvityksessä tarkasteltiin nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluiden saatavuutta, sen eri pal-
velumuotoja ja suhdetta muihin toimijoihin, esi-
merkiksi Ohjaamoihin. 

Selvityksen keskeisimmät huomiot olivat:    
1. Nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalve-

luiden kehittämiseen on panostettava jo-
kaisella tasolla: ministeriössä, hallinnossa, 
esimiestasolla ja työntekijätasolla.
a. Palvelut suunnitellaan nuorten tarpeiden  
 mukaisesti, jolloin varmistetaan myös  
 palvelun laatu.
b. Nuorisotyöllinen työote ja menetelmät  
 ovat vahvuus.

2. Nuorten tieto- ja neuvontatyön profiilia  
 vahvistettava ja viestittävä siitä nuorten tie- 
 to-, neuvonta- ja ohjaustyön toimijoille myös  
 yli sektorirajojen.
3. Nuorten tieto- ja neuvontatyön asemaa  
 monialaisissa TNO-palvelukokonaisuuksissa  
 on vahvistettava päätöksenteon ja politiikka- 
 ohjelmien avulla.
4. Palveluiden saatavuudessa on huomioitava  
 monikanavaisuus: tarve on sekä kasvokkai- 
 sille palveluille että verkkopalveluille. Verkko- 
 palvelut toimivat kasvokkaisten palveluiden 
 lisänä ja tukena, ei korvaajana.
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5. Rahoitusperusteita ja -järjestelmää selkey- 
 tettävä: kuka rahoittaa, kuka seuraa ja mihin  
 tarkoitukseen palveluita rahoitetaan.

Selvitys esiteltiin rahoittajalle 1.4.2019, jonka
jälkeen sitä täydennettiin yhteisten keskuste-
lujen pohjalta toimenpide-ehdotusten mu-
kaiseksi. Selvitys painettiin ja julkaistiin nimellä 
Nuorisotyölliset nuorten tieto- ja neuvontapal-
velut muuttuvassa toimintaympäristössä alku-
syksystä 2019.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön ja -palveluiden 
määrittelytyö päättyi työryhmän toiminnan
osalta. Työryhmään kuului nuorten tieto- ja neu-
vontatyön parissa toimivia henkilöitä eri puolilta 
Suomea, erilaisista organisaatioista, esimerkiksi 
kirjastoista ja nuorten tieto- ja neuvontapisteitä 
sekä Ohjaamoista. Määrittelytyö jatkui yhteis-
työssä Nuorisotutkimusverkoston kanssa vuon-
na 2019. Nuorisotutkimusseuran tutkija Karla
Malm kokosi työryhmän ja tutkijoiden tuottaman 
materiaalin raportiksi kesällä 2019. Tietotulvan 
hallinnan ammattilaiset: Nuorten tieto- ja neu-
vontatyö 2020-luvulla niminen raportti julkaistiin 
alkusyksystä 2019.

”Keskeisiksi asioiksi muodostuvat myön-
teinen tunnistaminen, media- ja infor-
maatiolukutaito, yhdenvertainen pääsy 
palveluihin ja tiedonlähteisiin, nuoren eri-
laisten valmiuksien vahvistuminen ja sitä 
kautta toimintamahdollisuuksien parantu-
minen globaalissa, digitalisoituvassa yh-
teiskunnassa. 

Kun kohtaaminen onnistuu, nuoren toimi-
juus vahvistuu. Kärjistetysti voidaan sanoa, 
että myönteiseen tunnistamiseen pyrki-
vä työote ja nuoren asettaminen keskiöön 
tekevät nuorten tieto- ja neuvontatyöstä 
nuorisotyötä, kun taas media- ja informaa-
tiolukutaidon ja tiedon korostaminen teke-
vät siitä tietotyötä. Yhdistelmä on arvokas: 
ilman onnistuneita kohtaamisia edellytyk-

 

 

 

set tukea nuorten media- ja informaatio-
lukutaitoa ovat heikot, jolloin myös nuorten 
toimijuuden toteutuminen globaalissa digi-
talisoituvassa tietomaisemassa vaikeutuu.” 
(Malm 2019, 22.)

Nutitilastot.fi-palvelu on laajasti nuorten tieto- ja 
neuvontatyön palveluiden, hankkeiden ja Ohjaa-
mojen käytössä. Palvelua käytti käyttäjämäärien 
tilastointiin aktiivisesti yhteensä 103 palvelua tai 
hanketta. Nuorten tieto- ja neuvontatyön tilasto-
jen näkyvyyden edistämisestä sovittiin yhdessä 
aluehallintoviraston kanssa. Vuosien 2018–2019 
tilastot julkaistaan Nuorisotilastot.fi-sivulla oma-
na kokonaisuutenaan. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön työmuodon ke-
hittämiseen liittyvät tehtävät tukevat Koordinaa-
tin strategian tavoitteita, jotka tähtäävät kaikkien 
nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevien riittävän 
osaamisen varmistamiseen ja vahvistamiseen, 
valmiuksiin toteuttaa monialaista yhteistyötä 
sekä tuottaa palveluita monikanavaisesti digi-
taalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Nuorten 
osalta strategian tavoitteet tähtäävät siihen, että 
nuoret saavat tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa 
ja ohjausta nuorten tieto- ja neuvontatyön eu-
rooppalaisten periaatteiden mukaisesti.

“Nuorten yhdenvertaisuus edellyttää, että 
nuorella on pääsy tietoon – nyt ja tulevai-
suudessa. Tällä viittaan siihen, että nuoren 
yhdenvertainen pääsy tietoon edellyttää 
paitsi tukea akuutin kysymyksen edessä, 
myös hänen media- ja informaatioluku-
taitonsa vahvistamista. Tiedonhakuun ja 
käsittelemiseen liittyvät taidot ovat yhä 
tärkeämpiä kansalaistaitoja. Tieto on vält-
tämätön subjektiuden edellytys ja siihen 
liittyvät taidot ovat osa ”yhteiskunnallis-
ta toimintakykyä”. Nuorisotyön perinteisin 
termein voidaan puhua sosialisaatiofunk-
tiosta: nuoren liittämisestä yhteiskunnan 
jäseneksi ja siihen tarvittavien tietojen, 
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taitojen, arvojen ja toimintatapojen vä-
littämisestä. Sosialisaatio sisältää myös 
toisin tekemisen mahdollisuuden: tarkoi-
tuksena ei ole sopeuttaa nuoria vallitse-
vaan järjestykseen ja ainoastaan uusintaa 
nykyisyyttä, vaan välittää sellaisia taitoja, 
jotka mahdollistavat myös kehittämisen, 
uudistamisen ja haastamisen. Poliittisessa 
yhteisössä osallistumisen mahdollisuudet 
linkittyvät vahvasti kansalaiseksi kasvami-
seen.” (Malm 2019, 21–22.)

 n Visiomme suhteessa nuorisotyön  
 ammattilaisiin 
 Nuorten parissa toimivilla on ymmärrys  
 ja riittävä osaaminen tuottaa  
 tavoitteiden mukaisia nuorten tieto- ja  
 neuvontapalveluita. 

 n Visiomme suhteessa nuoriin 
 Nuorilla on yhdenvertaiset   
 mahdollisuudet saada tarvitsemaansa  
 tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

2.2 Koulutus- ja tukipalvelut 

Koordinaatin yhtenä osaamiskeskustehtävänä 
oli tuottaa ja tarjota nuorten tieto- ja neuvon-
tatyön asiantuntijoille heidän tarpeitaan vas-
taavaa koulutusta, tukea ja tietoa. Koulutus- ja 
tukipalveluilla vahvistimme nuorten tieto- ja 
neuvontatyön ammattilaisten osaamista. Ta-
voitimme osaamiskeskuskauden aikana järjes-
tetyissä koulutuksissa ja tilaisuuksissa yhteensä 
2657 henkilöä. Tavoitteeksi vuosille 2018–2019 oli 
asetettu 1000 henkilöä. 

Toteutimme keväällä 2018 koulutus- ja osaamis-
tarvekartoituksen, jossa selvitettiin nuorten tie-
to- ja neuvontatyön ammattilaisten koulutus- ja 
osaamistarpeita. Tulosten perusteella laadittiin 
koulutussuunnitelma seuraavalle kahdelle vuo-
delle. Koulutus- ja osaamistarvekartoituksen 
lisäksi seurasimme säännöllisesti kohdryhmäm-

me ja sidosryhmiemme osaamisen vahvistami-
seen liittyviä tarpeita muun muassa koulutuksista 
koottujen palautteiden avulla. Otimme käyttöön 
koulutus- ja konsultointipyyntölomakkeen, jon-
ka avulla kohde- ja sidosryhmiemme edustajat 
pystyivät ilmaisemaan tarpeensa muun muassa 
koulutussisällöistä sekä tarvittavasta ammatilli-
sesta tuesta. 

Olemme tuottaneet ja järjestäneet kauden ai-
kana erilaisia koulutuksia, seminaareja ja tilai-
suuksia sekä yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa että Koordinaatin omina tapahtumina. 
Koulutuksellista yhteistyötä tehtiin mm. muiden 
osaamiskeskusten, aluehallintoviraston, Koh-
taamo-hankkeen ja oppilaitosten kanssa. Osa 
koulutuksista oli kiertuetyyppisiä, alueellisiin 
tarpeisiin soveltuvaa ja osa yksittäisiä, räätä-
löityjä koulutuksia. Koulutuksia järjestettiin sekä 
lähikoulutuksina että etä- ja verkkokoulutuksi-
na. Vuoden 2018 lopulla otimme käyttöön myös 
Moodle-oppimisympäristön, joka on mahdol-
listanut koulutusten entistä monipuolisemman 
pedagogisen toteuttamisen.

Koulutusyhteistyötä tiivistettiin aluehallintoviras-
tojen kanssa muun muassa hankearvioinnissa 
ja hankkeisiin liittyvissä koulutuksissa. Tässä yh-
teistyössä oli mukana myös Digitaalisen nuo-
risotyön osaamiskeskus Verke. Sitouduimme 
yhdessä muiden osaamiskeskusten kanssa ot-
tamaan käyttöön valtakunnallisen koulutuska-
lenterin osoitteessa nuorisotilastot.fi/koulutukset. 
Markkinoimme koulutuksia Koordinaatin omissa 
sosiaalisen median kanavissa ja Koordinaatin 
verkkosivuilla. Koulutusten lisäksi tarjosimme 
tukea, neuvontaa ja sparrausta nuorten tieto- 
ja neuvontatyön hankesuunnitelmia tekeville ja 
hankkeisiin liittyviä kysymyksiä pohtiville tahoille. 

Koulutuskalenterin sisältönä olivat muun muas-
sa Suomi-Viro-yhteistyönä järjestettävä nuorten 
tieto- ja neuvontatyön kouluttajakoulutus, di-
giohjaukseen liittyvä koulutuksellinen yhteistyö 
Oulun ammattikorkeakoulun kanssa, Nuorteni-
deat.fi-palveluun liittyvät webinaarit ja Nutitilas-
tot.fin koulutukset. Koulutus- ja tukipalveluiden 
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tarjoaminen kentän toimijoille oli yksi Koordinaa-
tin keskeisimmistä tehtävistä, ja siksi myös näi-
den palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun ja 
toteutukseen panostettiin.

Tuotimme vuosittaiset MOODI18 – Nuorten tie-
to- ja neuvontatyön kehittämispäivät Helsin-
gissä 4.–5.10.2018. Kehittämispäivien teemana 
oli Nuorten tieto- ja neuvontatyö tänään – nä-
kymiä ja huomioita. Kehittämispäivien sisältönä 
käsiteltiin mm. monialaista yhteistyötä, näkö-
kulmia ohjaukseen ammattina ja ammattitai-
tona, nuorten muuttuvaa tietokäyttäytymistä ja 
digitaalisuutta nuorten tieto- ja neuvontapalve-
luissa. Lisäksi ohjelma sisälsi lyhyitä, inspiroivia 
MoodiTalks-puheenvuoroja sekä yhteistä Moo-
diGroups-työskentelyä, jonka aiheena oli mo-
nialainen työ.

Olimme mukana valtakunnallisella Allians-
si-risteilyllä 11.–12.4.2018 ohjelmaosioilla Miten 
monialainen yhteistyö toteutuu nuorisotyön nä-
kökulmasta? ja Miksi nuorten tieto- ja neuvonta-
työtä on tehtävä nuorisotyöllisistä lähtökohdista? 
Jälkimmäisen ohjelman järjestivät Oulun seudun 
ja Kainuun nuorten tieto- ja neuvontatyön alue-
koordinointi yhteistyössä Koordinaatin kanssa. 
Ensimmäisessä ohjelmaosiossa pohdittiin mm.  
monialaisen yhteistyön toteutumista käytän-
nössä, monialaisen yhteistyön lähtökohtia ja eri 
toimijoiden rooleja ja tehtäviä. Jälkimmäisessä 
ohjelmaosiossa pohdittiin mm. nuorten tiedon-
tarpeisiin perustuvan nuorten tieto- ja neuvon-
tatyön roolia nuorisotyössä ja muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Lisäksi Koordinaatti oli 
mukana uusille nuorisoalan osaamiskeskuksil-
le tarkoitetussa yhteisohjelmassa, jossa kaikki 
osaamiskeskukset esittäytyivät.

Koordinaatti oli mukana yhteistyössä Koh-
taamon ja Työpajayhdistyksen (TPY) kanssa 
järjestämässä Parempia palveluja nuorille – Alu-
eellisen verkostoyhteistyön yhdyspinnat -ver-
kostoitumispäivillä, joita järjestettiin kolmella eri 
paikkakunnalla: Helsingissä, Oulussa ja Kuopios-
sa. Verkostoitumispäivien sisältö oli suunnattu 
aluehallintovirastojen nuorisoasioista vastaavil-

le, elinikäisen ohjauksen ELO-verkostoille ja työ-
pajojen, etsivän nuorisotyön, Ohjaamojen sekä 
nuorten tieto- ja neuvontatyön alueellisille koor-
dinaattoreille. Tavoitteena oli tutustua nuorten 
palvelujen alueellisiin verkostoihin ja aluetyötä 
tekeviin toimijoihin sekä pohtia eri toimijoiden 
työn yhdyspintoja ja niiden kehittämistä.

Toteutimme Mielenterveys voimavaraksi -kou-
lutuksia yhteistyössä Mielenterveysseuran, 
nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi-
toimijoiden sekä paikallisten toimijoiden kanssa. 
Koulutukset järjestettiin kolmella paikkakunnalla: 
Seinäjoella, Iisalmessa ja Oulussa.

Yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston ja TPY:n 
Lapin ALU-verkoston järjestämään koulutustilai-
suuteen osallistuimme kahdella ohjelmaosiolla: 
osaamiskeskus Koordinaatin ja nuorten tieto- ja 
neuvontatyön esittelyllä sekä medialukutaitoa 
käsittelevällä osiolla. 

Syksyn 2018 aikana toteutettiin verkossa oh-
jaamisen eri ulottuvuuksiin paneutuva Kohda-
taan-webinaarisarja. Sarja sisälsi kuusi tunnin 
pituista jaksoa, joiden teemat olivat:
1. ohjauksen saatavuus, saavutettavuus ja  

digitaalisten palveluiden mahdollisuudet
2. verkko-ohjauksen suunnittelu
3. vuorovaikutus verkko-ohjauksessa
4. verkko osallisuuden ja vaikuttamisen  

välineenä
5. tietoturva, tietosuoja ja etiikka
6. nousevien teknologioiden mahdollisuudet 

ohjaustyössä.

Jokaiseen teemaan ja jaksoon kutsuttiin mu-
kaan vierailevia asiantuntijoita. Yhteensä we-
binaareja livenä kuunteli lähes 200 osallistujaa. 
Webinaarien tallenteet jaettiin Koordinaatin You-
Tube-kanavalle, tallenteet ovat edelleen hyö-
dynnettävissä. Vierailevat asiantuntijat edustivat 
seuraavia tahoja: Avaava Digital Oy, Suomen 
nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, Oulun 
kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Loisto 
Setlementti, Hivpoint, Opinkirjo, Innowise Oy, Tu-
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levaisuuskoulu ry ja Po1nt on Chat -hanke sekä 
Koordinaatin omat asiantuntijat. 

Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyössä jär-
jestetyssä koulutustilaisuudessa 5.11.2018 verk-
koperusteista TNO-työtä esiteltiin Itä-Suomen 
yliopiston opinto-ohjaajiksi opiskeleville. 

Loppuvuodesta 2018 laadittiin yhteistyösopimus 
Koordinaatin ja Oulun ammattikorkeakoulun 
hallinnoiman Digiohjausta kaikille! -verkosto-
hankkeen kesken. Hankkeessa ovat mukana 
myös Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Oulun 
yliopisto ja Centria ammattikorkeakoulu. Yhteis-
työsopimuksen mukaisesti Koordinaatti koulutti 
verkko-ohjauksen teemasta hankkeen lähikou-
lutuspäivässä tammikuussa 2019 sekä osallis-
tui maksuttomaan Digiohjaaja cMOOC-kurssin 
toteuttamiseen keväällä 2019. Lisäksi osana yh-
teistyötä toteutettiin verkko-ohjausta käsittelevä 
työpaja valtakunnallisille Ohjaamo-päiville mar-
raskuussa 2018. 

29.–31.8.2018 järjestimme yhteistyössä Luckanin 
kanssa nuorten tieto- ja neuvontatyön euroop-
palaisen kattojärjestö ERYICAN jäsenille suunna-
tun Nordic-Baltic meeting -verkostotapaaminen 
Helsingissä. 

Koordinaatti toteutti useita erillisiä nuorten tie-
to- ja neuvontatyön koulutuksia ja työmuodon 
tutustumistilaisuuksia opiskelijoille sekä yhden-
vertaisuusluennon yhteistyössä Humakin kanssa. 

Vuonna 2018 Rovaniemen nuorisopalveluille 
tuotettiin räätälöity Jimmy – nuorille suunnatun 
tiedonvälittäjän -koulutus. Koulutusmoduuli on 
tarkoitettu nuoriso-ohjaajille, nuorisotyöntekijöil-
le ja muille nuorten parissa työskenteleville, jotka 
eivät pääsääntöisesti tee nuorten tieto- ja neu-
vontatyötä, mutta tarvitsevat työssään nuorten 
tieto- ja neuvontatyöhön liittyvää työotetta. Jim-
my-koulutuksella vahvistetaan tätä osaamista. 
Lisäksi vuonna 2019 Jimmy-koulutus järjestettiin 
Vetelissä 5.2.–3.3.2019.

Koordinaatti oli toteuttamassa suomenkielisten 
opetus- ja ohjaus -chattibottien kehittämista-
paamista, jossa päästiin tutustumaan chatti-
bottien nykytilaan. Chattibottien työpaja pidettiin 
13.2.2019 Helsingissä. Tilaisuudessa esiteltiin oh-
jauksen ja opetuksen chattibotteja tekijöineen, 
muun muassa Uraguru (Akava), Opetusbotti.fi, 
Auntie sekä Otavian Santra, Törö ja Mutu ja so-
siaalinen Elias-robotti. Opetushallituksen tiloissa 
järjestetyssä tilaisuudessa pääsi myös kokei-
lemaan chattibotteja ohjatusti ja tutustumaan 
bottien tekijöihin. Tapaaminen toteutettiin yh-
teistyössä Otavian ja Po1nt on Chat -hankkeen 
kanssa.

EU:n nuorisokonferenssi “Creating opportuni-
ties for youth – How does youth work meet the 
expectations and needs of young people?” jär-
jestettiin 1.–3.7.2019. Koordinaatin edustaja osal-
listui tapahtumaan ERYICAn presidentin roolissa 
kutsuttuna asiantuntijavieraana. Konferenssin 
keskeisenä tavoitteena oli edistää nuorten ja 
päättäjien välistä vuoropuhelua ja varmistaa 
nuorten osallistuminen heitä koskevaan päätök-
sentekoon.

Koordinaatti toteutti monimuoto-opintoina Su-
kupuolisensitiivinen nuorten tieto- ja neuvonta-
työ -koulutuksen yhteistyössä Oulun Tyttöjen ja 
Poikien Talojen sekä Oulun seudun ammattikor-
keakoulun kanssa ammattikorkeakoulun opiske-
lijoille. Koulutukset järjestettiin syksyllä 2019.

Järjestimme kauden aikana kolme suomenkie-
listä ja yhden ruotsinkielisen koulutuksen, jotka 
liittyivät nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
tilastointi- ja raportointipalvelun Nutitilastot.fin 
käyttöön. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kansalliset ke-
hittämispäivät MOODI19 – Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön uudenlaiset tavat ja menetelmät 
järjestettiin Oulussa 3.– 4.10.2019. Päivien aikana 
keskusteltiin digitaalisista menetelmistä nuoriso-
työssä sekä palvelumuotoilusta ja palveluiden 
brändäämisestä. Työpajojen sisältöihin kuului 
mm. seuraavia aiheita: paikkariippumattomat 
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palvelut, digitaaliset menetelmät nuorten mie-
lenterveyden tukemiseksi sekä nuorten tieto- ja 
neuvontatyön kansalliset suositukset 2020–2023. 

Yhteistyössä aluehallintoviraston ja Verken kans-
sa toteutimme hankeneuvontaa ja -koulutusta 
vuosien 2018–2019 aikana.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutuksia 
(YIntro) pidettiin kauden aikana kaksi kappalet-
ta: YIntro – Stepping into Youth Information Tam-
pereella 25.4.–31.5.2019 sekä 
YIntro – Stepping into Youth Information Kuopi-
ossa 11.11.–15 .12.2019.

Osallistuimme Ohjaamopäiville 22.–23.10.2019 
ohjelmaosuudella Nuorten tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalvelut Suomessa – erilaiset palvelut, 
sama suunta. Tarkastelimme osuudessamme, 
miten erilaiset nuorten tieto-, neuvonta- ja oh-
jauspalvelut tukevat toisiaan ja pystymmekö 
takaamaan yhdenvertaisesti saatavilla olevat 
palvelut nuorille? Työpajassa oli lähtökohtana 
osaamiskeskus Koordinaatin tekemän valta-
kunnallisen selvityksen tulokset. Niiden pohjalta 
ideoitiin ja koottiin ajatuksia ja kehittämisehdo-
tuksia nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalve-
luiden tulevaisuuden näkymistä.  

Lisäksi osallistuimme Suomen EU-puheenjoh-
tajuuskauden viralliseen nuorisoalan tapah-
tumaan Rovaniemellä 4.–8.11.2019. 14. Tool Fair 
-tapahtumassa osallistuimme työpajoihin, 
vaihdoimme hyviä käytäntöjä sekä esittelimme 
omaa toimintaamme aktiivisesti verkostoitu-
malla. Tapahtuman teema olikin “nuorisotyön 
know-how” ja fokuksessa oli etenkin nuorisotyön 
osaaminen ja koulutus sekä niihin liittyvä tutki-
mus.

Muita yksittäisiä koulutuksia, joihin joko osal-
listuimme puhujina, ohjelmaosion vetäjinä tai 
järjestäjäkumppanina olivat mm. seuraavat:  
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 n Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n 
verkostoitumispäivä, Vantaa 11.10.2018

 n Eryican Digital Yintro-verkkokurssi  
12.11.–16.12.2018

 n Aluekoordinointiseminaari, Oulu 21.5.2018
 n Ohjaamo Pohjanmaan loppuseminaari, 

Vaasa 22.5.2018
 n Ohjataan yhdessä -tilaisuus, Oulu 4.5.2018
 n Lounais-Suomen nuorisotyöpäivät,  

Eerikkilä 6.–7.9.2018
 n Nuorten tieto- ja neuvontatyö Oulussa 

-suunnittelupäivä 10.9.2018 + jatkotyöskentely 
30.10.2018

 n Euroopan neuvoston North-South Centren 
media literacy task forcen koulutus University 
on Youth and Development -tapahtumassa, 
Mollina, Espanja 10.–14.9.2018

 n Eurodesk Network meeting, General 
Assembly, Riika, Latvia 18.–22.9.2018

 n Valtakunnalliset etsivän nuorisotyön 
Helminet -päivät, Tampere 6.–7.2.2019

 n Opopäivät, Turku 7.–9.2.2019
 n Tulevaisuuspäivä, Helsinki 1.3.2019 
 n Youth.Info: Future Youth Information  

Toolbox -seminar, Vilna, Liettua 6.–7.3.2019
 n Nuori 2019 (työpaja, ständi, luentoja),  

Turku 27.–28.3.2019
 n Ohjaamopäivä nuorisopalveluiden johdolle 

ja Ohjaamoiden johdolle (Kanuuna),  
Kotka 8.5.2019

 n Ohjaamopäivät, Tampere 22.–23.10.2019
 n Council of Europe, Education and training 

pathways of Youth Workers,  
Helsinki 20.–22.2.2019

 n Nuori 2020 (työpaja, ständi, luentoja), 
Tampere 14.–16.1.2020

 n ERYICAn hallituksen kokous,  
Helsinki 14.–15.2.2019 

 n ERYICAn yleiskokous, Tallinna,  
Viro 15.–17.5.2019

 n sekä useat kansainväliset tilaisuudet ERYICAn 
jäsenyyden myötä ja osana kansainvälisiä 
hankekumppanuuksia 

 n Lisäksi osallistuimme yhteistyökumppanien 
ja sidosryhmien verkostotapaamisiin mm. 
Ohjauksen ekosysteemifoorumiin 23.8.2019 
Opetushallituksen tiloissa Helsingissä ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään 
OECD:n Investing in Youth Finland – 
nuorten palvelut syynissä -maaraportin 
julkistustilaisuuteen 7.5.2019 Helsingissä. 

Koordinaatti on isännöinyt kauden aikana myös 
kansainvälisiä opintovierailuja: Koordinaatti 
vastaanotti kaksi opintovierailijaa Sloveniasta 
5–8.11.2018. Slovenialaiset olivat Erasmus+-ohjel-
man kansallisen toimiston ja Eurodesk-toiminnon 
kautta Oulussa perehtymässä erityisesti siihen, 
miten nuorten tieto- ja neuvontatyötä Suomessa 
ja Oulun alueella tehdään ja miten kansallinen 
koordinaatio työmuodolle on järjestetty Suo-
messa.

Liettualaisten nuorisotyöntekijöiden opintovierai-
lu oli 11.–12.12.2018 (8 osallistujaa). Liettualaisten 
vierailun toteutti paikallisen sosiaali- ja työminis-
teriön nuoriso-osasto (Lithuanian Department of 
Youth Affairs under the Ministry of Social Security 
and Labour). Koordinaatti perehdytti opintovierai-
lijat nuorten tieto- ja neuvontatyöhön Suomessa 
sekä esitteli käytännön työtä eri vierailukohteissa. 
Kerroimme, miten työmuoto ja palvelut ovat jär-
jestetty sekä jaoimme hyviä kokemuksia ja käy-
täntöjä palvelujen toteuttamiseksi.

Koordinaatin edustaja osallistui ERYICAn ja Eu-
roopan neuvoston edustajien yhteistapaami-
seen Strasbourgissa 16.10.2019. Tapaamisessa 
keskityttiin yhteistyön käynnistämiseen euroop-
palaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön laatu-
merkin edistämiseksi. 

Lisäksi Koordinaatin edustaja tapasi Brysselissä 
28.10.2019 Euroopan komission koulutuksen ja 
kulttuurin pääosaston (DG EAC) nuorisoyksikön 
edustajia. Tapaamisessa agendalla oli muun 
muassa eurooppalainen nuorisoalan yhteistyö 
ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehit-
täminen.
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Nuorille, nuorten osallisuuteen tai 
Nuortenideat.fi-palvelun ja Nuorten-
elämä.fi-palvelun käyttöön liittyvät 
koulutukset ja tapahtumat: 

Stop someviha! -työpaja
Oulun seudun nuorille tarjottiin mahdollisuus 
osallistua maksuttomaan videotyöpajaan, jossa 
osallistujat kokosivat vinkkejä siitä, miten vale-
uutisiin, väärään tietoon sekä vihapuheeseen 
sosiaalisessa mediassa tulisi suhtautua. Tu-
loksena oli video, joka julkaistiin Nuortenelämä.
fi-palvelussa. Työpaja järjestettiin osana media-
taitoviikkoa yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen 
ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn 
kanssa 9.2.2018.

Lasten ja nuorten kaupunkikokous Oulussa
Lasten ja nuorten kaupunkikokoukseen 11.4.2018 
osallistui noin 250 lasta ja nuorta. Tapahtumas-
sa Koordinaatin nuorille suunnatuilla palveluilla 
oli esittelypiste yhteistyössä nuorten tieto- ja 
neuvontakeskus Napin (Oulu) kanssa. Kampan-
joimme tilaisuudessa eurooppalaista nuorisotie-
dotuspäivää, jota vietetään vuosittain huhtikuun 
17. päivänä.

Pohjois-Suomen mediakasvattajien 
tapaaminen Oulussa
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Mediakas-
vatusseuran kanssa Koordinaatin toimiessa ta-
pahtuman viestinnällisenä tukena. Tapaamisen 
tavoitteena oli tuoda yhteen pohjoisen media-
kasvattajat ja suunnitella tulevaa yhteistyötä. 
Tapaaminen pidettiin 3.5.2018.

Nuorten toimitusten ohjaajatapaaminen 
Oulussa
Tapaamisessa 8.5.2018 olivat mukana ohjaajat 
Jyväskylän, Hyvinkään, Tornion ja Oulun nuorten 
toimituksista. Tapaamisessa päätettiin toimitta-
japäivien tulevaisuudesta ja nuorten toimitusten 
koordinoinnista. Nuorten toimitusten työskentely 
on aina ollut sydämiämme lähellä. Useimmat 
niistä toimivat yhteistyössä tai osana nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluita. Olemme tukeneet 
aikaisempina vuosina nuorten toimituksia ja 

erityisesti verkostoitumista. Tapaamisten sisältö 
on toteutettu nuorten ehdoilla ja toiveiden mu-
kaisesti. Koordinaatin osaamiskeskustehtävä ei 
sisällä määriteltyä roolia nuorten toimitusten tu-
kemiseksi, mutta olemme tarjonneet toimitusten 
vetäjille tukea yhteisen tapaamisen toteuttami-
seen.

Nuortenelämä.fi-palvelun käyttöön liittyvät 
koulutukset
Vuonna 2018 järjestimme yhteensä neljä kou-
lutusta Nuortenelämä.fi-palvelun Kysyttä-
vää-palstan uusille vastaajille palvelun käyttöön 
liittyen. Vuonna 2019 koulutuksia järjestettiin kol-
me, ja ajalla 1.–31.3.2020 yksi. 

Amazing North – Tutustumismatka 
tulevaisuuteen
Tapahtuma järjestettiin Oulussa 27.5.2019. Nuor-
tenelämä.fi-palvelulla oli tapahtumassa esit-
telypiste, jossa nuoret pääsivät pohtimaan ja 
ideoimaan, millainen on tulevaisuuden työelä-
mä. Nuorilla oli mahdollisuus osallistua arvon-
taan ja vastata minivisaan. 

Oulu Pride -tapahtuma
Osallistuimme Oulu Pride -tapahtumaan 
10.8.2019 toiminnallisella Nuortenelämä.fi-esitte-
lypisteellä. Pisteellä nuorista otettiin kuvia Nuor-
tenelämä.fi:n pride-henkisillä somekehyksillä 
varustettuna. Palkinnoksi nuoret saivat Nuorte-
nellämä.fi-tuotepalkinnon. 

Puhu rahasta -messut
Osallistuimme messuille 31.10.2019 Nuortenelämä.
fi-esittelypisteellä. Pisteellä nuoret osallistuivat 
järjestämäämme kilpailuun sekä vastasivat itse-
näistä elämää käsittelevään minivisaan. Nuoret 
saivat palkinnoksi Nuortenelämä.fi-tuotepalkin-
non. Kohdattujen nuorten määrä oli arviolta 130.

Nuorten Foorumi Oulussa
Nuorten Foorumiin 15.10.2019 Oulussa osallistui 
satoja lapsia ja nuoria Oulusta ja lähiseuduilta. 
Nuortenideat.fi-palvelulla oli tapahtumassa toi-
minnallinen esittelypiste, jossa ideoitiin nuorten 
kanssa sitä, mihin he haluaisivat vaikuttaa. 
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2.3 Viestintä 

Visuaalisen ilmeen, markkinointima-
teriaalien ja verkkosivujen uudistus

Viestinnän osalta tehtävänämme oli jalkauttaa 
yhteistyössä kehitettyjä toimintamalleja ja työ-
kaluja laajasti käyttöön sekä tavoittaa kohde-
ryhmät verkkopalveluilla. Toimenpiteisiin sisältyi 
Koordinaatti.fi-verkkopalvelun uudistaminen, 
nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteista, 
merkityksestä ja palvelumuodoista viestiminen, 
vertais- ja itsearviointimallien sekä osaamis-
karttamenetelmän jalkauttaminen, yhteistyö 
Luckanin kanssa ruotsinkielisen viestinnän osal-
ta, Nusuvefo-verkostoyhteistyö, Nuortenelämä.fi 
ja Nuortenideat.fi-verkkopalveluiden koordinointi 
ja sisällöntuotanto sekä Nuortenideat.fi-verkko-
palvelun käyttöä koskeva kartoitus.

Tavoitteiden osalta tiedonkeruumenetelminä 
ja mittareina toimivat Koordinaatti.fi-asiakas-
kysely, verkkopalvelujemme istunto- ja käyttä-
jämäärät, vertais- ja itsearviointimallien sekä 
osaamiskarttamenetelmää käyttäneiden mää-
rä ja julkaisujen määrä (tavoite 8 kpl). 

Koordinaatin visuaalisen ilmeen ja markkinointi-
materiaalien uudistus kilpailutettiin ja toteutet-
tiin syksyn 2018 aikana. Uudistuksen taustalla oli 
Koordinaatin strategia vuosille 2018–2022 sekä 
nimeäminen nuorisoalan valtakunnalliseksi 
osaamiskeskukseksi. Aiempi visuaalinen ilme oli 
vuodelta 2011. Uudella ilmeellä haluttiin kuvastaa 
Koordinaatin ammattimaisuutta ja roolia nuo-
risotyön valtakunnallisena ja kansainvälisenä 
asiantuntijaorganisaationa tuoreella ja raikkaal-
la tavalla.

Ilmeen ja materiaalien uudistaminen käynnistet-
tiin Oulun kaupungin hankintaohjeiden mukai-
sella kilpailutusprosessilla kaupungin viestinnän 
ja markkinoinnin palveluiden dynaamisen han-
kintajärjestelmän kautta. Valinta kohdistui ko-
konaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
tehneeseen toimittajaan.

Uudistuksessa Koordinaatille suunniteltiin uusi 
merkki ja logo, väripaletti ja fontti. Visuaalisen 
ilmeen mukaisesti toteutettiin kokonaisuus eri-
laisia markkinointimateriaaleja, kuten esitteet, 
uutiskirjepohja, esityspohjat, julkaisu- ja raportti-
pohjat sekä messu- ja somemateriaalit. Vuoden 
2019 alussa tuotettiin vielä hankintaan sisältyvä 
esittelyvideo ja kuvakonseptin suunnittelu. Ku-
vakonseptin mukaisen valokuvauksen hankinta 
kilpailutettiin erillisenä hankintana niin ikään al-
kuvuodesta.

Koordinaatti.fi-verkkopalvelun uudistaminen 
starttasi Oulun kaupungin hankintaohjeiden mu-
kaisella kilpailutusprosessilla syksyllä 2019, jota 
ennen jo aiemmin oli tehty konseptisuunnitel-
ma vaatimusmäärittelyineen. Uudet verkkosivut 
otettiin käyttöön tammikuussa 2020. Varsinaista 
teknistä uudistamista edelsi muutaman kuukau-
den kestänyt sisällönsyöttövaihe, jonka parissa 
Koordinaatin tiimi ahkeroi. Verkkosivu-uudistus 
mukailee uutta, tunnistettavaa Koordinaatin il-
mettä, mutta ennen kaikkea palvelua lähdettiin 
uudistamaan tarvelähtöisesti – palvelunkäyttä-
jien toiveita ja ehdotuksia kuultiin osallistavissa 
työpajoissa.

Koordinaatin viestinnässä on noudatettu niitä 
suuntaviivoja ja tavoitteita, joita viestinnälle on 
asetettu tavoiteohjausasiakirjassa sekä Koor-
dinaatin strategiassa. Viestinnässä on hyö-
dynnetty tehokkaasti uutta visuaalista ilmettä, 
esimerkiksi kaikissa somekanavissa sitä on käy-
tetty yhdenmukaisesti.

Seurasimme aktiivisesti nuorisoalan ammatil-
lista keskustelua ja tutkimusta ja hyödynsimme 
niitä osana kehittämistä. Osallistuimme sosiaa-
lisen median keskusteluihin, jotka liittyivät nuo-
riin ja nuorisoalaan. Jaoimme sidosryhmiämme 
kiinnostavaa sisältöä. Someaktiivisuus on kas-
vattanut kaikkien kanaviemme seuraajamää-
riä. Seuraajia Koordinaatilla on Twitterissä 2291, 
Facebookissa 1560 ja Instagramissa 1482. Seu-
raajamäärät ovat kasvaneet useammilla sadoil-
la seuraajilla kanavaa kohden.
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Koordinaatti-uutiskirjeellä oli 278 ja sidosryh-
mäkirjeellä 65 tilaajaa. Myös uutiskirjeidemme 
tilaajamäärissä tapahtui kasvua edelliseen vuo-
teen verrattuna. Koordinaatti.fissä oli vuosien 
2018–2019 aikana noin 54 000 istuntoa ja käyt-
täjiä yhteensä 35 000. Tavoitteeksi oli asetettu 20 
000 käyttäjää ja 40 000 istuntoa.

Messujen, esittelypisteiden ja somen kautta on 
tavoitettu tuhansia. Yhteistyökumppaneiden 
koulutuksissa ja tilaisuuksissa, myös kansainvä-
lisissä, on tavoitettu suoraan ja välillisesti satoja.

Tiedot perustuvat palveluiden dataan ja omaan 
seurantaan. Pääsimme meille asetettuihin ta-
voitteisiin ja osin ylitimme tavoitteet kirkkaasti.

Koordinaatin julkaisut 

Julkaisimme osaamiskeskuskauden aikana seu-
raavat kymmenen julkaisua:

Osaamiskartta nuorten tieto- ja 
neuvontatyöhön. Opas osaamiskartan 
käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. 
Osaamiskartta on opas nuorten tieto- ja neu-
vontatyössä tarvittavan osaamisen arviointiin ja 
kehittämiseen. Oppaassa tarkastellaan nuorten 
tieto- ja neuvontatyötä, työn laatua ja sitä, miten 
kirjassa esiteltyä työmuodon osaamiskarttaa 
käytetään osaamisen arviointiin. Osaamiskartta 
on tarkoitettu kaikille nuorten tieto-, neuvonta- ja 
ohjaustyötä tekeville työn edellyttämän osaami-
sen tunnistamiseen, arviointiin ja kehittämiseen. 
Lisäksi oppaan sisältö on käännetty tarvittavin 
osin englanniksi.

Julkaisimme oppaasta kaksi painosta verk-
koversioineen. Sisällön ovat kirjoittaneet Pirjo 
Kovalainen ja Tuula Enbuska. Osaamiskartan 
tuottaneessa työryhmässä olivat mukana Pirjo 
Kovalainen (työryhmän vetäjä) / Oulun kaupunki, 
Mervi Ahola / Vaasan kaupunki, Jaana Fedotoff 
/ osaamiskeskus Koordinaatti ja Heta Malinen / 
Kuopion kaupunki.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön 
aluekoordinoinnin roolin tutkimuksellinen 
tarkastelu
Tilasimme tutkimuksen nuorten tieto- ja neuvon-
tatyön aluekoordinoinnista Nuorisotutkimusver-
koston erikoistutkija Anu Gretscheliltä. Tutkimus 
perustui aluekoordinaattoreiden ja heidän esi-
miestensä haastatteluihin. Tutkimus Nuorten 
tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin tutki-
muksellinen tarkastelu - Aluekoordinaattoreiden 
näkökulma julkaistiin painettuna ja verkkover-
siona ja siitä tuotettiin myös englanninkielinen 
tiivistelmä The regional coordination of youth 
information and counselling services in Finland: 
summary of a short research based review.

Kaikki mukana? Yhdenvertaisuussuunnittelun 
opas nuorisotyöhön
Yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin ja Al-
lianssin tuotimme julkaisun Kaikki mukana? Yh-
denvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön, 
jossa esitellään työkalu siitä, kuinka toteuttaa 
suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
nuorisotyön palveluissa. 
Oppaaseen on poimittu vinkkejä kansalaisjärjes-
töjen materiaaleista ja esimerkkejä oppilaitosten 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä. Lisäksi jul-
kaisussa on kommenttipuheenvuoroja nuorilta 
toimialan asiantuntijoilta. Julkaisusta on tehty jo 
toinen painos.
 
Sitouta. Tiedota. Osallista.
ERYICA (European Youth Information and 
Counselling Agency), Eurodesk (kansainvälis-
tymiseen liittyvä tiedotusverkosto) ja EYCA (The 
European Youth Card Association) nuorisoalan 
eurooppalaisina kattojärjestöinä tuottivat vuo-
den 2016 lopulla yhteiset suosituksensa ”Engage. 
Inform. Empower.” uuteen EU:n nuorisostrategi-
aan. Suosituksista toteutettiin suomenkielinen 
versio Sitouta. Tiedota. Osallista. Suositusten 
lähtökohtana on, että nuorille tulee tarjota ajan-
tasaista ja luotettavaa tietoa sekä neuvontaa 
yhdenvertaisesti, eri tapoja ja menetelmiä hyö-
dyntäen.
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Verkko-ohjauksen ja -neuvonnan opas 
työntekijöille
Verkko-ohjausta ja -neuvontaa käsittelevä jul-
kaisu tuotettiin Savonia-ammattikorkeakoulun 
ylemmän AMK-tutkinnon (Digital Health) opin-
näytetyöhön Counseling youth online – Gui-
delines for workers ja empiirisen tutkimuksen 
tuloksiin pohjautuen. Opas on tarkoitettu nuorten 
tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville työn-
tekijöille. Opas antaa tietoa chat-keskusteluille 
ominaisesta vuorovaikutuksesta ja kuvaa laa-
dukkaan, ohjaavan chat-keskustelun piirteitä.

Nuorisotyölliset nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelut muuttuvassa 
toimintaympäristössä: Selvitys nuorten tieto- 
ja neuvontapalveluista 2018–2019
Julkaisu vastaa osaltaan tehtävään, jonka ta-
voitteena on nuorten tieto- ja neuvontatyön 
kehittäminen sekä ymmärryksen ja osaamisen 
vahvistaminen työmuodosta. Tarkoituksena on 
ollut selvittää, miten nuorten tieto- ja neuvonta-
työ asemoituu ja kehittyy muuttuvassa toimin-
taympäristössä. Tarkastelemme selvityksessä 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saata-
vuutta, sen eri palvelumuotoja ja suhdetta 
muihin toimijoihin, esimerkiksi Ohjaamoihin. Sel-
vityksen yhteydessä julkaistiin myös Nuorten 
tieto- ja neuvontatyö kunnissa ja järjestöissä 
-infograafit (ks. tämän julkaisun liitteet).

Tietotulvan hallinnan ammattilaiset: Nuorten 
tieto- ja neuvontatyö 2020-luvulla
Raportissa selvitetään nuorten tieto- ja neu-
vontatyön suhdetta muuhun nuorisotyöhön ja 
nuorten palveluihin, nuorten tieto- ja neuvonta-
työn erityisosaamista ja sitä, millaisia suosituksia 
edellisten perusteella voidaan asettaa. Raportti 
kokoaa yhteen nuorten tieto- ja neuvontatyön 
ja siihen liittyvien palvelujen määrittelytyön tu-
loksia. Raportin kokosi Koordinaatin toimeksian-
nosta Nuorisotutkimusseuran tutkija Karla Malm. 
Raportti on käännetty englanniksi.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- 
ja itsearviointimallit
Laadun arvioinnin lisäksi nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit 
ovat hyödynnettävissä nuorten tieto- ja neuvon-
tatyöntekijän oman työn jäsentämisessä sekä 
uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Julkai-
sun materiaaleja voidaan hyödyntää nuoriso-
palveluiden yleiseen kehittämiseen. Julkaisusta 
otettiin nyt toinen, uudistettu ja korjattu painos. 
Lisäksi vertais- ja itsearviointimallien kriteeristöt 
on toimitettu englanniksi.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatekortit
Nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatekortit on 
suunniteltu nuorisotyöntekijöiden hyödynnettä-
väksi, erityisesti nuorten tieto- ja neuvontatyö-
hön. Kortteja voidaan käyttää monin eri tavoin 
mm. koulutuksissa ja erilaisissa tilaisuuksissa 
nuorisotyön ammattilaisten ja nuorten kanssa. 
Korttien tarkoituksena on herättää keskustelua, 
pohdintaa ja ideointia nuorten tieto- ja neuvon-
tatyön eri osa-alueista. 

Koordinaatin toimintakertomus 2018
Vuosi 2018 oli Koordinaatin ensimmäinen osaa-
miskeskusvuosi. Toiminta perustui tavoiteohjaus-
asiakirjaan kirjattuihin tehtäviin ja tavoitteisiin 
sekä Koordinaatin strategisiin linjauksiin. Ensim-
mäinen osaamiskeskusvuosi raportoitiin toimin-
takertomukseen, joka julkaistiin verkossa.

Kaikki yllä mainitut julkaisut ovat ladattavissa 
Koordinaatti.fi-verkkopalvelun Materiaalit-osios-
sa. Lisäksi osan julkaisuista sekä nuorten tieto- ja 
neuvontatyön periaatekorttipakkauksen voi tila-
ta Koordinaatin Materiaalit-sivun verkkokaupas-
ta.
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Muut julkaisut 

Koordinaatti on ollut mukana myös näiden jul-
kaisujen tekemisessä:

Good Practice in Youth Information
ERYICA julkaisee joka toinen vuosi nuorten tie-
to- ja neuvontatyön hyviä käytäntöjä kokoavan 
julkaisun Good Practice in Youth Information. Jul-
kaisuun hyväksyttiin kolme käytännön esimerkkiä 
Suomesta: Hyvinkään nuorisopalveluiden hanke 
More(social)media!, Porin nuorisopalveluiden 
Nuokkakarhu eli Grumpy bear ja Jyväskylän 
nuorisopalveluiden Peliydin - YouTube gaming 
channel. Kirjoittajat saivat tukea sisällöntuo-
tantoon Koordinaatista. Lisäksi Koordinaatti on 
mukana julkaisun toimittamisessa ERYICAn hal-
litustyöskentelyn kautta. 

Future youth information and counselling: 
building on information needs and trends
ERYICA toteutti yhteistyössä eurooppalaisten yh-
teistyökumppanien kanssa vuoden 2017 lopulla 
kyselyn nuorten tiedontarpeista Euroopassa. Ky-
selyyn vastasi lähes 3000 nuorta 18:ssa maassa. 
Kyselyssä kartoitettiin nuorten tiedontarpeita nii-
den osalta, jotka olivat käyttäneet erilaisia nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluita ja niiden osalta, 
jotka eivät vielä olleet ko. palveluita käyttäneet. 
Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran 
vuonna 2013. Koordinaatti välitti kyselyä omil-
le verkostoilleen Suomessa. Tutkimusprojektin 
tulokset julkaistiin teoksessa Future youth infor-
mation and counselling: building on information 
needs and trends. Kyselyn toteuttamisesta Suo-
messa vielä erikseen myöhempänä ajankohta-
na on sovittu Åbo Akademin kanssa, joka oli yksi 
alkuperäisen tutkimuksen toteuttajista.

Innovative Youth Information Service Design 
and Outreach (DesYIgn) Focus Group Report
DesYIgn-hanke 2019–2021 (Innovative Youth 
Information Service Design and Outreach) on 
käynnissä oleva Erasmus+ -rahoitteinen projek-
ti, jota koordinoi nuorten tieto- ja neuvontatyön 
eurooppalainen kattojärjestö ERYICA. Hankkees-

sa on mukana kahdeksan nuorisoalan organi-
saatiota Maltalta, Luxemburgista, Espanjasta, 
Walesista ja Irlannista. Suomesta mukana ovat 
Åbo Akademi ja Koordinaatti. Hankkeen tarkoi-
tuksena on palvelumuotoilun keinoin kehittää 
palveluja ja tuottaa työkaluja, joiden avulla nuo-
risotyöntekijät ja nuorten tieto- ja neuvontatyötä 
tekevät voivat tavoittaa mahdollisimman laa-
jasti etenkin syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. 
Koordinaatti kumppanina vastaa erityisesti verk-
kokoulutussisällön toteuttamisesta. Innovative 
Youth Information Service Design and Outreach 
(DesYIgn) Focus Group Report on hankkeen 
ensimmäinen tutkimusraportti, jossa julkaistiin 
kahdeksan fokusryhmähaastattelun tulokset. 

Ensuring Quality in Youth Information and 
Counselling. Practical Tips for Implementing 
the European Youth Information Charter.
Tämä ERYICAn julkaisu jakaa inspiroivia esimerk-
kejä sekä hyviä käytäntöjä siitä, miten euroop-
palaisia periaatteita on jalkautettu käytännön 
työhön nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa 
ympäri Eurooppaa. Mukana on Suomesta Nuor-
tenelämä.fi-palvelu, jota Koordinaatti ylläpitää 
ja koordinoi. Koordinaatin kehittämispäällikkö on 
ERYICAn puheenjohtaja ja siten Koordinaatti on 
ollut mukana taustalla oppaan työstämisessä.

Global Education Guidelines: Concepts 
and Methodologies on Global Education for 
Educators and Policy Makers
Koordinaatti on ollut mukana Euroopan neuvos-
ton North-South Centren koordinoimassa me-
dialukutaitotyöryhmässä tuottamassa julkaisua 
globaalikasvatuksen teemoista. Medialukutaito-
työryhmän työ liittyi globaalikasvatuksen teemoi-
hin ja julkaisun aiheissa käsitellään mm. nuorten 
osallisuuden, vastuullisen some-käyttäytymisen 
ja aktiivisen kansalaisuuden edistämistä. Julkaisu 
on suunnattu erityisesti kasvattajien ja päättäjien 
käyttöön. Global Education Guidelines -julkaisun 
uusin ja päivitetty versio julkaistiin syksyllä 2019 ja 
se on saatavilla ilmaiseksi verkosta.

Nämä julkaisut ovat ladattavissa Koordinaatin 
englanninkielisten verkkosivujen materiaaleista.
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Kampanjat 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset 
periaatteet
Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalai-
set periaatteet uudistettiin eurooppalaisessa 
työryhmässä, jossa Koordinaatti oli aktiivisesti 
mukana. Tuotimme vuoden 2018 aikana peri-
aatteista suomenkielisen version sekä julisteen. 
Lisäksi loppuvuodesta toteutimme myös ERYI-
CAn ideoiman somekampanjan periaatteista, 
jonka aikana julkaisimme piirroskuvat kaikista 30 
periaatteesta Facebookissa, Twitterissä ja Insta-
gramissa. Piirroskuvista muokattiin myös juliste 
ja lehtimainos Nuorisotyö-lehteen. Vuoden 2019 
alussa piirroskuvista tuotettiin korttisarja kou-
lutuskäyttöön. Korttisarjaa jaettiin osallistujille 
MOODI19-tapahtumassa, minkä lisäksi tuotetta 
on jaettu useita satoja hyödynnettäväksi työyh-
teisöissä ja nuorten kanssa.

Eurooppalainen nuorisotiedotuspäivä 
Eurooppalaisena nuorisotiedotuspäivänä 17.4. 
kampanjoimme nuorten tieto- ja neuvontatyön 
puolesta. Vuonna 2018 nostettiin peukut ylös 
nuorten tieto- ja neuvontatyölle somekampan-
jassa, jossa pyysimme ammattilaisia ja nuoria 
kertomaan miksi on tärkeää, että nuoret saavat 
tarvitsemaansa tietoa ja neuvontaa, oikea-ai-
kaisesti ja yhdenvertaisesti. Kaikki somessa 
tehdyt postaukset palkittiin tuotepalkinnoilla. 
Vuoden 2019 kampanjassa kannustimme nuo-
ria ja ammattilaisia postaamaan selfien ja ker-
tomaan, mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on 
nuorelle itselleen osoittanut tai mitä on löytänyt 
sen avulla. Palkitsimme kaikki osallistuneet tuo-
tepalkinnoilla. Vuoden 2020 kampanjaa ilmas-
tomuutoksesta valmisteltiin vuoden 2020 alussa.

Nuorisotyön viikko
Allianssi ry:n koordinoimalla Nuorisotyön vii-
kolla 8.–14.10.2018 nostimme nuorten tieto- ja 
neuvontatyön parissa työskentelevät esiin 
sosiaalisessa mediassa. Kahdessa videosar-
jassamme alan ammattilaiset Suomesta ja 
Euroopasta kertoivat lyhyesti työstään, sen ta-

voitteista ja tuloksista. Teemaviikolla julkaistiin 
myös Koordinaatin Puheenvuoro monialaisten 
verkostojen merkityksestä. Viikolla lanseerattiin 
Koordinaatin TET-kampanja, jossa nuorten tieto- 
ja neuvontapalvelut saivat kutsua Koordinaatin 
henkilökuntaa TET-jaksolle vuoden 2019 keväällä. 
Nuorisotyön viikolla Nuortenelämä.fin Faceboo-
kissa ja Instagramissa järjestetyssä kilpailussa 
kysyimme missä asioissa nuoret ovat saaneet 
tukea nuorisotyöntekijältä. Vuonna 2019 Nuo-
risotyön viikolla järjestämässämme kilpailussa 
kysyimme nuorilta, mikä saa heidät voimaan 
paremmin.

Mediataitoviikko
Koordinaatti oli Mediataitoviikon kumppani 
vuonna 2018. Järjestimme Mediataitoviikolla hel-
mikuussa Oulussa videotyöpajan nuorille yhteis-
työssä Valveen elokuvakoulun kanssa. Pajaan 
osallistui Koordinaatin ja Valveen henkilökunnan 
lisäksi kuusi 15–22-vuotiasta nuorta. Stop some-
viha! -videotyöpajassa pohdittiin yhdessä sitä, 
millä tavalla esimerkiksi vihapuhe, perättömät 
huhut, valemediat tai kiusaaminen tavallisimmin 
näyttäytyvät nuorten elämässä. Lisäksi pohdit-
tiin, miten asiattomaan kohteluun kannattai-
si reagoida. Osallistuimme myös työryhmään, 
jossa tuotettiin Luotettavan tiedon metsästäjät 
-materiaali. Sen avulla voidaan käsitellä median 
merkitystä tiedonvälityksessä ja harjoitella tie-
don luotettavuuden arviointia. Innostava mate-
riaali korostaa tieteen ja tutkimuksen merkitystä 
tiedon tuottamisessa. Materiaali on suunnattu 
kaikenikäisille. Koordinaatin lisäksi materiaalia 
tuottamassa olivat Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti, Suomen YK-liitto, Suomen valokuva-
taiteen museo sekä Yle Oppiminen.

Europarlamenttivaalit 2019
Toteutimme Nuortenideat.fi-palvelun someka-
navissa nuorille suunnatun, ERYICAn ideoiman 
kampanjan europarlamenttivaaleista. Kam-
panja kesti noin kuukauden. Sen tavoitteena oli 
lisätä tietoutta europarlamenttivaaleista ja vai-
kuttamisesta sekä kiinnostusta äänestämistä 
kohtaan. 
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3 Nuorten tieto- ja  
 neuvontatyön tilastot  
 2018–2019 
Nuorten tieto- ja neuvontatyön Nutitilastot.
fi-palvelussa kerätään nuorten tieto- ja neuvon-
tapalveluiden asiointitilastot yhdenmukaisesti 
paikallisella sekä valtakunnan tasolla. Tilastot 
perustuvat Nutitilastot.fi-palvelussa kerättyyn 
tietoon käyttäjämääristä reilussa sadassa nuor-
ten tieto- ja neuvontatyön palvelussa tai hank-
keessa.

Kaikki käyttäjät
2019: 192 736, joista nuoria 188 371 ja aikuisia/
huoltajia/nuorten parissa toimijoita 4365.
2018: 180 857, joista nuoria 176 930 ja aikuisia/
huoltajia/nuorten parissa toimijoita 3927.
2017: 137 422, joista nuoria 131 910 ja aikuisia/huol-
tajia/nuorten parissa toimijoita 5512.

Vuodesta 2017 vuoteen 2018 käyttäjämäärä 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa kasvoi 43 
435 käyttäjällä. Käyttäjämäärän kasvu on 31,6 %. 
Nuorten kävijämäärä on kasvanut 34,1 %. Aikuis-
ten, huoltajien ja nuorten parissa toimivien käyt-

täjämäärä vähentyi edellisestä vuodesta 1 585 
käyttäjällä eli 28 %. 

Vuodesta 2018 vuoteen 2019 käyttäjämäärä 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa kasvoi  
11 879 % käyttäjällä. Käyttäjämäärän kasvu on 6,6 %.  
Nuorten kävijämäärä kasvoi 6,5 %. Aikuisten, 
huoltajien ja nuorten parissa toimivien käyttäjä-
määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 438 käyt-
täjällä eli 11,2 %.

Käyttäjämäärien kasvuun vaikuttivat eniten 
uudet Nutitilastot.fi-sovellusta käyttävät nuor-
ten tieto- ja neuvontapalvelut, nuorten tieto- ja 
neuvontatyön hankkeet sekä Ohjaamot.  Käyttä-
jämäärissä on myös havaittavissa kasvua, kun 
vertaillaan satunnaisesti yksittäisten palveluiden 
käyttäjämääriä vuosilta 2017 ja 2018, mutta se ei 
yksistään selitä käyttäjämäärän isoa kasvua. 

Nutitilastot.fi-palvelun käyttäjien määrä vuonna 
2019 pysyi lähes samana kuin vuonna 2018, jo-
ten nuorten TNO-palveluiden kasvavat käyttäjä-
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määrät eivät selity tilastointipalvelun käyttäjien 
lisääntymisellä vaan sillä, että yksittäisiä palve-
luja käytetään yhä enemmän. 

Yksilökäyttäjät 

Yksilökäyttäjiin tilastoidaan nuorten tieto- ja 
neuvontatyön palveluiden ne käyttäjät, jotka 
ottavat yhteyttä ja asioivat palvelussa yksilöinä 
paikan päällä, puhelimitse tai verkkopalvelun 
välityksellä (kysy-vastaa, pikaviestin, chat). Yk-
silökäyttäjiin kirjataan myös ne käyttäjät, jotka 
kohdataan yksilöinä palveluiden jalkautumisen 
kautta (outreaching).

2019: käyttäjiä 74 865, joista nuoria 70 500
2018: käyttäjiä 62 608, joista nuoria 58 681
2017: Käyttäjiä 45883, joista nuoria 40 896

Yksilökäyttäjien määrä nousi vuodesta 2017. 
Nuorten yksilökäyttäjien määrä kasvoi 17 785 
käyttäjällä eli 43,4 %. Vuodesta 2018 nuorten yk-
silökäyttäjien määrä kasvoi 11 819 käyttäjällä eli 
20,1 %.

Suurimmat käyttäjäryhmät vuonna 2019 ikäryh-
mittäin:
1. 18-24-vuotiaat: 48,1 %
2. Ei tiedossa: 20,9 %
3. 25-30-vuotiaat: 18,2 %
4. 16-17-vuotiaat: 6,6 %
5. 13-15-vuotiaat: 5,9 %
6. 12-vuotiaat ja nuoremmat: 0,3 %

Suurimmat käyttäjäryhmät vuonna 2018 ikäryh-
mittäin:
1. 18-24-vuotiaat: 52,2 %
2. Ei tiedossa: 16,0 %
3. 25-30-vuotiaat: 14,4 %
4. 16-17-vuotiaat: 9,2 %
5. 13-15-vuotiaat: 6,9 %
6. 12-vuotiaat ja nuoremmat: 1,1 %

Kun käyttäjiä tarkastellaan ikäryhmittäin, huo-
mataan että lähes 70 % palveluiden käyttäjis-
tä on täysi-ikäisiä nuoria eli 18–30-vuotiaita. 
Ei tiedossa -ikäryhmään kuuluvia kohdataan 

pääasiassa verkkopalveluissa anonyymeinä 
käyttäjinä, jolloin ikä tai sukupuoli ei selviä koh-
taamisen aikana.

Käyttäjien painottuminen täysi-ikäisiin selittyy 
todennäköisesti sillä, että Ohjaamojen toimin-
nan painopiste on nuorten ohjaamisessa työ-
elämään ja koulutukseen. Kohderyhmän nuoret 
ovat pääasiassa täysi-ikäisiä.

Asiointitavat vuosina 2018–2019

Nutitilastot.fi-palvelun kautta tilastoidut nuoret 
käyttivät vuonna 2018 nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluita pääasiassa asioimalla paikan 
päällä. Lähes 72 % kohtaamisista nuorten kans-
sa tapahtui palvelupisteissä. Aikaisemmista 
vuosista poiketen pikaviestimien välityksellä 
asioitiin toiseksi eniten nuorten tieto- ja neuvon-
tapalveluissa. Pikaviestimiä käytti 8,4 % nuoris-
ta. Puhelimen välityksellä asiointeja kertyi 7,1 %. 
Kysy-vastaa -palvelun, sähköpostin tai nettilo-
makkeen välityksellä osuus asioinneista oli 5,4 %. 
Palveluiden jalkautumisen kautta (outreaching) 
kohdattiin 4,8 % nuorista. Yhteensä 1257 nuorta 
käytti palvelua niin, että heillä oli mukana ohjaa-
ja, huoltaja tai ystävä.

Palveluiden käyttäjistä 47,2 % oli poikia, 42,1 % tyt-
töjä ja 10,7 % käyttäjän kohdalla sukupuoli ei ollut 
tiedossa tai se oli muu.

72,5 % vuoden 2019 kohtaamisista nuorten kans-
sa tapahtui palvelupisteissä. Toiseksi eniten 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa asioitiin 
puhelimen välityksellä. Puhelimitse asiointeja 
kertyi 10 %. Pikaviestimillä asioi 4,9 % nuorista. 
Kysy-vastaa -palvelun, sähköpostin ja nettilo-
makkeen välityksellä osuus asioinneista oli yh-
teensä 6,5 %. Palveluiden jalkautumisen kautta 
(outreaching) kohdattiin 3,9 % nuorista. Yhteen-
sä 1504 nuorta käytti palvelua niin, että heillä oli 
mukana ohjaaja, huoltaja tai ystävä.

Palveluiden käyttäjistä 47,9 % oli poikia, 41,6 % tyt-
töjä ja 10,5 % käyttäjän kohdalla sukupuoli ei ollut 
tiedossa tai se oli muu.
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Kysytyimmät aihealueet vuosina 
2018–2019

Nutitilastot.fi-palvelussa voi kirjata palvelua 
käyttävän nuoren asioinnin syyn ja kysymysten 
aihealueet. Nuori voi asioida useamman syyn 
takia tai kysyä useammasta aiheesta yhden 
käynnin aikana.

Kysytyimpiä aihealueita vuonna 2018 olivat: 1) 
Työ ja yrittäjyys, 2) Koulutus ja opiskelu, 3) Hyvin-
vointi ja terveys, 4) Oma talous, 5) Vapaa-aika, 
6) Omaan kotiin/asuminen, 7) Muut aiheet, 8) 
Ihmissuhteet ja seurustelu, 9) Päihteet ja riippu-
vuudet, 10) Kansalaisena, 11) Netti ja Media, 12) 
Ulkomaille, 13) Liikenteen pelisäännöt ja 14) Ym-
päristö ja kuluttaminen.

Työ ja yrittäjyys -aiheisia kysymyksiä oli yhteen-
sä 29,7 %. Koulutukseen ja opiskeluun liittyvien 
kysymysten osuus oli 19,6 % ja hyvinvointia ja ter-
veyttä käsittelevien kysymysten osuus 13,1 %.

Kysymysten aihealueet vaihtelivat hieman 
asiointitavan mukaan. Pikaviestimien kautta ky-
syttiin eniten vapaa-aikaan liittyviä kysymyksiä, 
nettilomakkeilla kysyttiin muista aihealueista ja 
Kysy-vastaa -palveluissa kysyttiin hyvinvointiin 
ja terveyteen liittyviä kysymyksiä. Muissa asioin-
titavoissa työelämään ja koulutukseen liittyvät 
asiat olivat kysytyimpiä aihealueita.

Kysytyimpiä aihealueita vuonna 2019 olivat:  
1) Työ ja yrittäjyys, 2) Koulutus ja opiskelu,  
3) Hyvinvointi ja terveys, 4) Oma talous, 5) Muut 
aiheet, 6) Omaan kotiin/asuminen, 7) Vapaa-ai-
ka, 8) Ihmissuhteet ja seurustelu, 9) Päihteet ja 
riippuvuudet, 10) Kansalaisena, 11) Netti ja Media,  
12) Ulkomaille, 13) Ympäristö ja kuluttaminen ja 
14) Liikenteen pelisäännöt.

Työ ja yrittäjyys -aiheisia kysymyksiä oli yhteen-
sä 28,5 %. Koulutukseen ja opiskeluun liittyvien 
kysymysten osuus oli 20,6 % ja hyvinvointia ja 
terveyttä käsittelevien kysymysten osuus 14,8 %.

Pikaviestimien ja kysy-vastaa -palveluiden 
kautta kysyttiin eniten hyvinvointiin ja tervey-
teen liittyviä kysymyksiä. Muissa asiointitavoissa 
työelämään ja koulutukseen liittyvät asiat olivat 
kysytyimpiä aihealueita.

Ryhmät nuorten tieto- ja neuvontatyön 
palveluissa 2018–2019 

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tavoittavat 
suurimmat määrät nuoria ja aikuisia ryhmien 
kautta. Vuonna 2018 nuorten tieto- ja neuvon-
tatyön palveluissa tilastoitiin käyneen 3845 eri-
laista ryhmää. Suurin osa ryhmistä oli koulu- tai 
opiskelijaryhmiä tai nuorisoryhmiä. Ryhmiä oli 
yhteensä 2943.

Ryhmien mukana palveluissa kävi yhteensä 121 
680 henkilöä.

Vuonna 2019 nuorten tieto- ja neuvontatyön 
palveluissa tilastoitiin käyneen 5482 erilaista 
ryhmää. Suurin osa oli muita ryhmiä ja toiseksi 
eniten oli muita nuorten ryhmiä. Ryhmien luku-
määrä yhteensä oli 2 513. Peruskouluryhmiä oli 
1096. Lukio- ja ammattioppilaitosryhmiä oli yh-
teensä 454. Nuorisotalojen ja -tilojen ryhmiä oli 
287.

Ryhmien mukana palveluissa kävi yhteensä  
114 639 henkilöä. 
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4 Nuorille suunnatut    
 palvelut 
Osana osaamiskeskustoimintaa koordinoimme 
ja ylläpidimme kahta nuorille suunnattua pal-
velua: Nuortenelämä.fi ja Nuortenideat.fi. Nuor-
tenelämä.fi on verkossa toimiva palvelu, joka 
tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta nuorille 
sekä reaaliaikaisesti että pysyvin tietosisällöin. 
Nuortenideat.fi on oikeusministeriön omistama 
ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vai-
kuttamispalvelu, jota Koordinaatti hallinnoi.

4.1 Nuortenelämä.fi

Nuortenelämä.fi (Ungdomsliv.fi) on Koordinaatin 
tuottama ja ylläpitämä valtakunnallinen, kaksi-
kielinen tieto- ja neuvontapalvelu verkossa nuo-
rille. Vuonna 2013 avattu palvelu tuottaa nuorten 
tiedontarpeisiin vastaavaa tietoa ja neuvontaa 
elämän eri tilanteisiin. Palvelun avulla ohjataan 
nuoria myös heitä lähellä sijaitseviin paikalli-
siin tai alueellisiin nuorten tieto- ja neuvonta-
palveluihin tai ohjauspalveluihin. Vuoden 2018 
alusta painopiste palvelun ylläpidossa ja sisäl-
löntuotannossa on ollut suomenkielisen palvelun 
puolella Koordinaatin osaamiskeskustehtävän 
raamien mukaisesti.

Nuortenelämä.fi:n keskeinen toimintaperiaate on 
tarjota yksi osoite, jonka kautta nuorille voidaan 
tarjota tietoa ja neuvontaa, tehdä nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluita tunnetuksi sekä ohjata 
nuoret paikallisten palveluiden piiriin. Palvelun 
tietosisällöt on tuotettu kansallisesta näkökul-
masta ja ne ovat vapaasti nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluita tuottavien tahojen käytettävissä. 
Pitkän aikavälin tavoitteena ja tehtävänä on re-
surssien järkevä hyödyntäminen, yhdistäminen 
ja yhteisöllinen käyttö. Nuortenelämä.fi:stä on 
mahdollista toteuttaa paikallisia ja alueellisia 
sovelluksia. Paikallisten sovellusten ylläpidosta 
vastaavat toimijat itse. Koordinaatti vastaa val-
takunnallisten sisältöjen tuottamisesta.

Tieto- ja neuvontatyö  
Nuortenelämä.fissä 

Nuortenelämä.fissä nuorella on mahdollisuus 
hakea tietoa itsenäisesti, esittää kysymyksiä tai 
keskustella elämäänsä liittyvistä asioista. Verk-
kopalvelussa tarjottu tieto on ajantasaista, luo-
tettavaa ja nuorten tiedontarpeista lähtevää.
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Elävää elämää -tietoalue tarjoaa tietoa 12 eri 
aihealueesta. Aihealueiden artikkelit ja sisällöt 
on osittain tuotettu eri yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Artikkeleita on tällä hetkellä 127 kappalet-
ta. Luetuimmat artikkelit ja sivut käsittelevät työn-
tekoa alaikäisenä sekä ilta- ja viikonlopputöitä.

Nuortenelämä.fi-palvelussa yksi käytetyimmistä 
kokonaisuuksista on Tuki- ja kriisipalvelut. Sivulle 
on kerätty tietoa palveluista, jotka tukevat ja tar-
joavat apua niin puhelimitse, paikan päällä kuin 
erilaisten netissä toimivien sovellusten avulla.

Nuorten äänitorvessa julkaistaan nuorten sekä 
nuorten toimitusten blogikirjoituksia, videoita, 
artikkeleita ja podcasteja. Nuorten toimituk-
set hyödynsivät aktiivisesti Nuorten äänitorvea 
julkaisukanavana levittääkseen mediatuotan-
toaan laajemmalle yleisölle.

Koordinaatti vastaa Nuortenelämä.fi-palvelun 
Kysyttävää-palstan koordinoinnista. Palstalla 
esitettyihin kysymyksiin vastaavat nuorisotyön 
ammattilaiset ja eri alojen asiantuntijat. Vastaa-
jia on useilta eri paikkakunnilta sekä järjestöistä 
ja heitä on yhteensä lähes 70 henkilöä. Joillakin 
paikkakunnilla on oma paikallinen laajempi vas-
taajien verkosto. Koordinaatti ohjaa kysymykset 
vastattavaksi vastaajaringin jäsenille. Vastaam-
me nuorten kysymyksiin myös itse. Koordinaat-
ti tekee verkostoyhteistyötä vastaajien kanssa 
muun muassa järjestämällä uusille Kysyttä-
vää-palstan vastaajille palvelun käyttöön ja 
kysymyksiin vastaamiseen liittyen koulutuksia ja 
tarjoaa tukea vastaamiseen. 

Kysymyksiin vastataan palvelulupauksen mu-
kaisesti viiden arkipäivän kuluessa. Kysyttä-
vää-palstalla vastaamisessa noudatetaan 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden euroop-
palaisia periaatteita sekä verkkovastaamisen 
huoneentaulun periaatteita.

Kaksi kertaa viikossa Nuortenelämä.fissä on 
avoinna chat, jossa nuorisotyön ammattilaiset 
keskustelevat nuorten kanssa. Chat on avoinna 
maanantaisin ja tiistaisin klo 14–16.

Palvelun käyttäjämäärät 

Kysyttävää-palstan kautta otettiin yhteyttä 
vuonna 2018 yhteensä 608 kertaa. Yhteyden-
otoissa kysyttiin eniten 1) hyvinvointiin ja ter-
veyteen, 2) ihmissuhteisiin ja seurusteluun, 3) 
omaan kotiin ja asumiseen, 4) koulutukseen ja 
opiskeluun sekä 5) kansalaisena toimimiseen 
liittyvistä asioista.

Chat-keskusteluja käytiin 555 kappaletta. Keski-
määräinen keskusteluaika oli noin 46 minuuttia. 
Keskustelluimmat aiheet olivat 1) hyvinvointi ja 
terveys, 2) ihmissuhteet ja seurustelu, 3) muut 
aiheet, 4) koulutus ja opiskelu sekä 5) oma ta-
lous. Chat-keskustelun päätteeksi nuorella on 
mahdollisuus antaa arvio keskustelusta. Chatin 
toimintaperiaatteet perustuvat vahvasti nuorten 
tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisiin periaat-
teisiin sekä Nuorille suunnatun verkkotyön fooru-
min (Nusuvefo) verkossa tehtävän nuorisotyön 
eettisiin ohjeisiin. 

Kysyttävää-palstan kautta otettiin yhteyttä 
vuonna 2019 yhteensä 529 kertaa. Yhteyden-
otoissa kysyttiin eniten 1) hyvinvointiin ja ter-
veyteen, 2) ihmissuhteisiin ja seurusteluun, 3) 
omaan kotiin muuttamiseen ja asumiseen, 4) 
työhön ja yrittäjyyteen sekä 5) omaan talouteen, 
koulutukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista.

Vuonna 2019 Nuortenelämä.fissä chat-keskus-
teluja käytiin 494 kappaletta. Keskimääräinen 
keskusteluaika oli vajaa 50 minuuttia. Keskus-
telluimmat aiheet olivat 1) hyvinvointi ja terveys, 
2) ihmissuhteet ja seurustelu, 3) muut aiheet, 4) 
koulutus ja opiskelu sekä 5) vapaa-aika.

1.1.–31.3.2020 Kysyttävä-palstan kautta otettiin 
yhteyttä 115 kertaa. Yhteydenotoissa kysyttiin 
eniten 1) hyvinvointiin ja terveyteen, 2) ihmissuh-
teisiin ja seurusteluun, 3) koulutukseen ja opis-
keluun 4) työhön ja yrittäjyyteen, kansalaisena 
toimimiseen ja omaan kotiin muuttamiseen ja 
asumiseen sekä 5) omaan talouteen liittyvistä 
asioista.
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1.1.–31.3.2020 Nuortenelämä.fissä chat-keskus-
teluja käytiin 171 kappaletta. Keskimääräinen 
keskusteluaika oli noin 31 minuuttia. Keskustel-
luimmat aiheet olivat 1) ihmissuhteet ja seurus-
telu, 2) hyvinvointi ja terveys, 3) muut aiheet, 4) 
koulutus ja opiskelu sekä 5) vapaa-aika.

“Vaikka suomalaisnuoret aloittavat Inter-
netin käytön varhain, monien tiedonha-
kutaidoissa ja tiedonlähteiden kriittisessä 
arvioimisessa on puutteita. Taidot ja sujuva 
liikkuminen digitalisoituvassa tietomaise-
massa eivät myöskään jakaudu nuorten 
keskuudessa tasaisesti, vaan nuoret ovat 
hyvin heterogeeninen joukko. Innostunut 
puhe diginatiiveista saattaa siis toisinaan 
peittää alleen sen, että nuoriltakin saatta-
vat puuttua valmiudet, joita nykyisessä tie-
tomaisemassa tarvitaan yhä kipeämmin. 
Tällaisia valmiuksia ovat kyky luovia digi-
taalisissa ympäristöissä, arvioida kriittisesti 
eri tahojen luotettavuutta ja yhdistellä läh-
teitä, ymmärtää ja sisäistää sekä tuottaa 
ja levittää tietoa, sekä hallita tietotekniset 
perustaidot. Taidot ovat niin keskeisessä 
roolissa, ettei liene liioiteltua puhua yh-
teiskunnallisista selviytymistaidoista. Kun 
tietomaisema digitalisoituu ja globalisoi-
tuu, myös siihen liittyvät osallistumisen 
edellytykset muuttuvat. Jos kansalaisuus 
määritellään poliittisen yhteisön jäsenenä 
toimimiseksi, voidaan selviytymistaitojen 
ohella puhua edellä kuvatuista valmiuk-
sista kansalaistaitoina: ne ovat osa yhteis-
kunnallista toimintakykyä, mahdollisuutta 
kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun ja toi-
mintaan, jota jokainen demokraattinen yh-
teiskunta tarvitsee. Kyky ja mahdollisuudet 
toimia digitaalisissa ympäristöissä ovat 
monille nuorille osallisuuden, hyvinvoinnin 
ja osaamisen lähde, ja niistä paitsi jäämi-
nen voi lisätä ulkopuolisuutta ja syrjään 
jäämistä.” (Malm 2019, 5.)

Google Analytics -työkalulla  
kerätyt tiedot Nuortenelämä.fin  
käyttäjämääristä

Istunnot: 
101 844 (1.1.–31.3.2020)
301 895 (2019)  
231 186 (2018)  
142 948 (2017)  
105 960 (2016)  
66 843 (2015)

Käyttäjät: 
87 319 (1.1.–31.3.2020)
263 796 (2019)  
147 225 (2018)  
114 355 (2017)  
84 660 (2016)  
55 001 (2015)

Sivujen katselut: 
171 587 (1.1.–31.3.2020)
519 162 (2019)  
340 569 (2018)  
264 460 (2017)  
201 064 (2016)  
139 451 (2015)

Palvelun käyttäjämäärät ovat kasvaneet vuosi 
vuodelta. Istuntojen määrä kasvoi vuodesta 2017 
vuoteen 2018 noin 60 % ja käyttäjien sekä sivu-
katseluiden määrä kasvoi lähes 30 %.

Vuonna 2019 palvelun käyttäjämäärä kasvoi 
jälleen verrattuna edelliseen vuoteen. Istunto-
jen määrä kasvoi 31 % vuodesta 2018, käyttäjien 
määrä kasvoi 79 % ja sivukatseluiden määrä 52 %. 

Käytetyimmät sivut palvelussa olivat Töitä 
15-vuotiaalle -sivu, Töitä 14-vuotiaalle -sivu, etu-
sivu, Tuki- ja kriisipalvelut ja Kysyttävää-palsta.

Vuonna 2019 sekä ajalla 1.1.–31.3.2020 käytetyim-
mät sivut olivat Töitä 15-vuotiaalle -sivu, Töitä 
14-vuotiaalle -sivu, Ilta ja viikonlopputyö -sivu, 
Miten saada taskurahaa -sivu ja etusivu.
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Markkinointi ja viestintä 

Markkinoinnissa sekä viestinnässä hyödyn-
nettiin erityisesti sosiaalisen median kanavia. 
Sisällöntuottaminen palvelun kolmelle eri so-
me-kanavalle oli suunnitelmallista, aktiivista ja 
säännöllistä. Some-kanavien käyttö vilkastui ja 
käyttäjämäärät kasvoivat. Keväällä 2020 seu-
raajia Nuortenelämä.fi-palvelun Twitterissä oli 1 
986, Facebookissa 1 305 ja Instagramissa 1 787. 

Maksettua mainontaa hyödynnettiin muun 
muassa erilaisten kilpailujen ja kampanjoi-
den yhteydessä. Kanaville tuotettu materiaali 
oli myös paikallisten toimijoiden käytettävissä 
markkinointia varten. 

Paikallisilla nuorten tieto- ja neuvontapalveluilla 
on mahdollisuus tilata Nuortenelämä.fi-palve-
lusta tuotettua materiaalia markkinointitarkoi-
tuksiin. 

Palvelua esiteltiin myös Studia-messuilla, jossa 
palvelua promosivat videobloggaaja Sita Salmi-
nen ja somepersoona Joonas Pesonen. Palvelua 
markkinoitiin myös tapahtumissa Amazing North 
Tutustumismatka tulevaisuuteen, Oulu Pride 
sekä Puhu rahasta -messut. 

Nuortenelämä.fi koetaan luotettavaksi 
ja hyödylliseksi

Nuortenelämä.fi-verkkopalvelusta toteutettiin 
keväällä 2018 palvelua arvioiva opinnäytetyö. 
Opinnäytetyössä laadittiin kehittämissuun-
nitelma, jonka pohjana toimi verkkokyselyn 
avulla kerätty palaute Nuortenelämä.fin Kysyt-
tävää-palstaa sekä chattia käyttäneiltä nuorilta. 
Palautetta kerättiin palvelun käyttäjiltä eli nuo-
rilta itseltään verkkokyselyn avulla maaliskuus-
sa. Palvelukanaville luotiin kehittämisehdotuksia 
nuorten omiin palvelukokemuksiin perustuvien 
arviointien ja palautteiden pohjalta.

"Nuorten mielestä sekä Nuortenelämä.fi-
chat että Kysyttävää-palsta palvelevat 
kohderyhmäänsä hyvin ja he kokevat, että 
molemmat palvelukanavat ovat luotettavia 
ja hyödyllisiä”, kertoo Humakista valmistu-
nut yhteisöpedagogi Riina Papinaho opin-
näytetyönsä tuloksista.

Nuoret toivoivat Nuortenelämä.fi-chatin auki-
oloaikojen laajentamista sekä siirtämistä myö-
hempään ajankohtaan vuorokaudesta. Lisäksi 
he toivoivat pääsevänsä chattiin nopeammin 
eli lyhyempää jonotusaikaa. Kysyttävää-palstan 
kehittämisen suhteen ehdotettiin, että kysymyk-
siin vastaamista nopeutettaisiin ja ohjeita vas-
tausten löytämiseksi selkeytettäisiin. 

Nuorilta saatuja kehittämisehdotuksia on osin jo 
hyödynnetty palvelukanavien kehittämistyössä. 
Esimerkiksi Kysyttävää-palstan ohjeita selkeytet-
tiin, Nuortenelämä.fi-chatin ajankohtaa siirrettiin 
tuntia myöhemmäksi ja keskustelun kestoa ra-
jattiin 45 minuuttiin jonotusajan lyhentämiseksi. 

Opinnäytetyö kehittämisehdotuksineen on luet-
tavissa Theseuksesta. (linkki: https://www.the-
seus.fi/handle/10024/146544)

4.2 Nuortenideat.fi 

Vuosina 2018–2019 Koordinaatti on ylläpitänyt ja 
vastannut Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelun 
toiminnasta. Palvelun omistaa oikeusministeriö 
ja sen toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuri-
ministeriö. Vaikuttamispalvelun tavoitteena on 
tarjota nuorille kanava omien ideoidensa esille 
tuomiseksi päättäjille ja tarjota organisaatioil-
le mahdollisuus kuulla nuoria. Osallistamisen ja 
kuulemisen välineenä palvelu auttaa vastaa-
maan kuntalain ja nuorisolain velvoitteisiin nuor-
ten kuulemisesta.
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Yhtenä Koordinaatin osaamiskeskustehtä-
vänä tuotettiin Nuortenideat.fi-palvelun arvi-
ointi yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, 
Oikeusrekisterikeskuksen, oikeusministeriön, 
ohjausryhmän sekä palvelun käyttäjien kanssa. 
Kartoituksen lopputuloksena saatiin nykytilan 
tarkan kuvauksen ja palvelun määrittelyn lisäksi 
visioita palvelun tulevaisuudesta.

Palvelumuotoiluprosessi palvelun tulevaisuu-
den visioiden selkeyttämiseksi toteutettiin mar-
ras–joulukuussa 2018. Palvelumuotoiluprosessin 
tavoitteena oli kartoittaa Nuortenideat.fi-pal-
velun käyttökokemuksia, toiminnallisuuksia ja 
erilaisia vaihtoehtoja sen jatkokehittämiseksi. 
Prosessissa arvioitiin palvelua eri käyttäjäryh-
mien näkökulmista ja sidosryhmien näkemyksiä 
sen asemasta tulevaisuuden palvelukentällä. 
Käyttäjäkokemusten pohjalta arvioitiin palvelu-
lupauksen ja palvelun tavoitteiden täyttymistä. 

Prosessi koostui kahdesta työpajasta ja 18:sta 
haastattelusta, joiden toteuttamisessa hyödyn-
nettiin osallistavia menetelmiä ja joihin osallis-
tettiin eri käyttäjäryhmiä eri puolelta Suomea. 
Koordinaatti edellytti, että työskentelyyn osallis-
tettiin mm. palvelua käyttäneitä nuoria, palve-
lua käyttäneitä ammattilaisia ja palvelun kautta 
nuoria kuulleita päättäjiä. Osallistuvien henkilöi-
den joukossa oli sekä suomen- että ruotsinkieli-
siä kohde-, käyttäjä- tai sidosryhmien edustajia. 
Koordinaatti työn tilaajana teki tiivistä yhteis-
työtä valitun palvelumuotoilutoimiston kanssa 
tarjoamalla tukea kohderyhmien tavoittamiseksi 
sekä työpajojen sisältöjen viimeistelemiseksi.

Palvelumuotoiluprosessista tuotettiin raportti, 
jonka mukaan palvelun olemassaolo nähdään 
arvokkaana ja kehittämisen arvoisena. Kiitosta sai 
palvelun avoimuus kaikille ja myös organisaatioi-
den mahdollisuus käyttää sitä nuorten kuulemi-
sessa, samoin kuin nuorten mahdollisuus tuoda 
ideoitaan ilmi. Kuitenkin erilaisten käyttäjien tuot-
tama runsas sisältö teki palvelusta paikoitellen 
sekavan. Käyttäjät toivoivat ideoihin nopeampia 
vastauksia sekä läpinäkyvyyttä siihen, miten ideat 
ovat konkreettisesti vaikuttaneet. 

Palvelumuotoiluprosessiin osallistuneet kokivat, 
että palvelu tulisi liittää konkreettisemmin nuor-
ten omaan elämänpiiriin ja arkeen sekä käyttää 
nuorille ymmärrettävämpää kieltä. Palvelumuo-
toiluprosessiin osallistuneet näkivät koulujen, 
opettajien ja oppilaskuntien aktivoinnin palvelun 
käyttäjiksi jatkon kannalta tärkeäksi. Osallistujat 
esittivät myös toiveen siitä, että palvelusta voisi 
tulla laajemminkin nuorten vaikuttamismahdol-
lisuuksia yhteen keräävä portaali.

Palvelumuotoilutyöpaja

Vuoden 2018 palvelumuotoiluprosessin tulok-
sena syntyneet vaihtoehtoiset visiot palvelulle 
koettiin hyviksi, mutta yhteisessä prosessissa 
arvioitiin, että yksikään visio ei sellaisenaan ole 
vielä tarkoituksenmukainen toteutettavaksi. 
Tästä syystä päätettiin tarkastella palvelun ke-
hitysmahdollisuuksia edelleen. Keväällä 2019 
oikeusministeriö järjesti eri sidosryhmille yhteis-
kehittämistyöpajan, jonka tavoitteena oli Nuor-
tenideat.fi-vaikuttamispalvelun tulevaisuuden 
suuntaviivojen kirkastaminen ja konkreettisen 
tiekartan suunnittelu. Työpajan ydintavoitteena 
oli määrittää Nuortenideat.fi-palvelun keskei-
simmät tavoitteet sekä tunnistaa kentältä nou-
sevat haasteet ja tarpeet, joihin Nuortenideat.fi 
voisi vastata.

Viimeisen palvelumuotoilutyöpajan tuloksista 
tuotetun esitysluonnoksen mukaisesti päätettiin, 
että palvelun tulevaisuuden visiona on toimia 
demokratiakasvatuksen työkaluna, joka vahvis-
taa nuorten toimijuutta ja tarjoaa nuorille yhden-
vertaisen ja vuorovaikutteisen tavan osallistua 
päätöksentekoon. Keskeisimpinä sidosryhminä 
tunnistettiin koulujen ohella erityisesti kuntien 
nuorisotoimet. 

Työpajatyöskentelyn sekä taustamateriaalin 
perusteella palvelumuotoilija laati työsuunni-
telman/tiekartan, joka käsiteltiin Nuortenideat.
fi-ohjausryhmässä. Työsuunnitelmasta valittiin 
keskeisimmät kehittämistarpeet toteutettavaksi 
vuoden 2019 syksyllä. Kehittämisen alaisiksi va-
likoituivat ensimmäisessä vaiheessa palvelun 
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etusivun ilmeen raikastaminen ja selkiyttäminen, 
organisaatioiden kyselyjen ja nuorten ideoiden 
erottelu uutisvirrassa sekä informaation kirkas-
taminen, vaikeiden termien avaaminen ja tiedon 
ymmärrettävyys.

Palvelumuotoiluprosessin lisäksi palvelussa to-
teutettiin syksyllä 2018 saavutettavuusauditointi, 
jonka toteutti Avaava Digital Oy. Tässä auditoin-
nissa saatujen tulosten pohjalta palvelun saavu-
tettavuutta kehitettiin vuoden 2019 aikana. 

Saavutettavuusauditoinnin tulokset

Saavutettavuusauditoinnissa löytyi muun muas-
sa sivuston kontrastiin liittyviä kehittämistarpeita. 
Sivuilta löytyi teksti-tausta-väriyhdistelmiä, jotka 
eivät täyttäneet vaatimuksia. Palvelulla kuitenkin 
todettiin olevan selkeä yhtenäinen ulkoasu, joten 
värikontrasteja korjaamalla saadaan sivustosta 
visuaalisesti saavutettava. Myös tekstin muotoilu 
todettiin pääasiassa hyväksi. Sivuston navigaa-
tiosta löytyi kehittämistarpeita, vaikka navigaa-
tion todettiin eri sivuilla olevan yhdenmukaista. 
Kehittämistarpeina esiin nousivat sivukartan ja 
murupolun tuottaminen sivustolle.

Nuortenideat.fi-palvelun ohjausryhmä

Oikeusministeriö asetti toimikaudelle 15.3.2016–
30.6.2019 Nuortenideat.fi-verkkopalvelulle 
ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ollut koordi-
noida palvelun kehitystyötä ja käyttöönoton tu-
kea. Toimikauden jälkeen oikeusministeriö näki 
tarpeelliseksi jatkaa ohjausryhmän toimikautta 
kuudella kuukaudella ajalle 2.7.2019–31.1.2020. 

Ohjausryhmään on kuulunut edustajia oikeus-
ministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, 
Valtion nuorisoneuvostosta, Opetushallituksesta, 
Koordinaatista sekä Oikeusrekisterikeskuksesta.

Koulutukset 

Nuortenideat.fi-verkkokoulutuksia järjestettiin 
neljä kappaletta vuonna 2018. Suurin osa koulu-

tuksista oli suunnattu organisaatioiden yhteys-
henkilöille ja ne tavoittivat noin 20 henkilöä. 

Syyskuussa 2018 osaamiskeskus Koordinaatti 
osallistui Pohjois-Euroopan suurimpaan ope-
tusalan tapahtumaan Dare to Learn. Pidimme 
tapahtumassa työpajan otsikolla How do we 
encourage youth to be the architects of the fu-
ture?, jossa Nuortenideat.fi esiteltiin yhtenä ca-
se-esimerkkinä siitä, miten nuoria voi rohkaista 
aktiiviseen tulevaisuuden rakentamiseen. Eng-
lanninkieliseen työpajaan osallistui 12 osallistu-
jaa useista eri maista.

Nuortenideat.fi-palvelua esiteltiin nuorisoval-
tuustojen toimijoille Nuorisovaltuustojen ak-
tiivipäivillä lokakuussa 2018. Toiminnallisessa 
työpajassa palveluun tutustui 35 nuorta.

Nuortenideat.fin osalta yhteistyötä tehtiin myös 
monitieteisessä ALL YOUTH -hankkeessa (2018–
2023), jossa tutkitaan nuorten yhteiskunnallisen 
osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten 
käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja 
hyvinvoinnista.

Aikavälillä 1.1.2019–31.3.2020 Nuortenideat.fi-pal-
velun koulutuksia järjestettiin 7 kappaletta, joista 
neljä koulutusta järjestettiin verkossa ja kolme 
koulutusta kasvokkain. Nuortenideat.fi-palvelua 
esiteltiin esittelykoulutuksissa sekä eri tapah-
tumissa ja esittelypisteissä MOODI19-tapahtu-
massa, Nuorten Foorumissa Oulussa, Dagarna 
för Finlandssvenskt ungdomsarbete -tapahtu-
massa Vaasassa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja 
Keski-Suomen nuorisovaltuustojen maakunnal-
lisissa tapaamisissa. 

Yllä mainitun ajanjakson aikana Nuortenideat.
fi-palvelun esittelyihin ja koulutuksiin osallistui 
noin 130 henkilöä ja työpajoihin 100 henkilöä. Eri 
tilaisuuksissa esittelypisteissä palvelu tavoitti 
noin 150 henkilöä. Yhteensä palvelun tilaisuudet 
tavoittivat ajanjakson aikana miltei 400 henkilöä.
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Lukuja Nuortenideat.fi-palvelusta 

Nuortenideat.fi-palvelun oli ottanut vuoden 
2018 loppuun mennessä käyttöön yhteensä 93 
organisaatiota. Ideoita palvelussa oli vuoden 
2018 lopussa yhteensä 1025. Vuoden 2018 aika-
na Nuortenideat.fi otettiin käyttöön 8 uudessa 
organisaatiossa. Uusia käyttäjätunnuksia akti-
voitiin 542 kappaletta. Palvelussa julkaistiin 355 
ideaa, joihin reagoitiin kannattamalla 2432 ker-
taa ja vastustamalla 344 kertaa. Lisäksi ideoita 
kommentoitiin 536 kertaa. Palvelussa toteutettiin 
vuoden aikana 39 kyselyä, joihin saatiin yhteen-
sä 545 vastausta.

Nuortenideat.fi-palvelun oli ottanut maaliskuun 
2020 loppuun mennessä käyttöön 101 organisaa-

tiota. Ideoita palvelussa oli yhteensä 1200 kap-
paletta. Nuortenideat.fi otettiin 1.1.2019–31.3.2020 
välillä käyttöön 12 uudessa organisaatiossa. 
Uusia käyttäjätunnuksia aktivoitiin 409 kappa-
letta. Top 5 käyttäjätunnusten aktivoinnit tulivat 
Lahdesta, Varkaudesta, Porvoosta, Hyvinkäältä ja 
Helsingistä. Palvelussa julkaistiin 401 ideaa. joihin 
reagoitiin peukuttamalla puolesta 7045 kertaa ja 
vastaan 2082 kertaa. Kommentteja ideoihin an-
nettiin 843 kappaletta. Palvelussa toteutettiin ai-
kavälillä 28 kyselyä, joihin saatiin 2318 vastausta. 
Maaliskuun 2020 lopussa Nuortenideat.fi-uutis-
kirjeellä oli 132 tilaajaa. Käyttäjien kokonaismää-
rä laski jonkin verran vuoden 2019 aikana. Tämä 
johtui siitä, että järjestelmässä toteutettiin uusi 
toiminnallisuus, joka poistaa automaattisesti 
tunnukset, joita ei ole käytetty 2 vuoteen. 

Tilastoja Nuortenideat.fi-palvelusta 

Taulukko: Tilastoja Nuortenideat.fi-palvelusta 

Vuosi

Yksilöidyt 
kävijät 

(käyttäjät)

Uudet 
kävijät 

(käyttäjät)
Sivun 

katselut

Yksilöidyt 
sivun 

katselut Istunnot

Istunnon 
keski-

määräinen 
kesto

Uusien kävijöiden 
laitteet: 

pöytäkone, 
mobiililaite, 

tabletti

2015 21 073 21 072 134 574 87 776 30 932 00:03:17 14 440 (68,11 %)
5 166 (24,37 %)

1 596 (7,53 %)

2016 23 632 23 341 138 239 91 948 33 540 00:02:57 13 055 (55,91 %)
7 949 (34,04 %)
2 346 (10,05 %)

2017 18 923 18 845 122 010 79 460 25 955 00:03:02 11 052 (58,62 %)
6 007 (31,86 %)

1 795 (9,52 %)

2018 21 860 21 665 135 324 91 950 29 866 00:03:20 12 654 (58,37 %)
7 212 (33,27 %)

1 813 (8,36 %)

2019 + 3kk 25 626 25 626 159 970 99 657 33 631 00:02:57 18 001 (53,5 %)
13 865 (41,2 %)

1 605 (5,3 %)
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Nuortenideat.fi-palvelun markkinointi 
ja näkyvyys

Nuortenideat.fi-palvelua markkinoitiin opetus-
alan Educa-messuilla tammikuussa 2018 ja 
mainostettiin YouTube- ja Instagram-videoilla. 
Opettajille ja ohjaajille suunnatun Sinä olet de-
mokratiakasvattaja -oppaan mainostukseen 
ostettiin mainosaikaa Facebook-palvelussa. 
Koordinaatti tarjosi lisäksi palvelua käyttäville 
organisaatioille paikalliseen markkinointiin hyö-
dynnettävää markkinointimateriaalia.

Vuoden 2019 aikana Nuortenideat.fi-palvelua 
esiteltiin eri tilaisuuksissa. Nuortenideat.fi oli esillä 
ALL YOUTH -hankkeen työpajassa NUORI2019-ta-
pahtumassa. Työpajan aiheena oli nuorten 
kuuleminen lainvalmistelussa ja työpajassa 
pohdittiin esimerkiksi sitä, miten Nuortenideat.
fi-palvelua voitaisiin hyödyntää tässä.

Nuortenideat.fi-palvelu oli esillä myös Työpaja-
päivillä Hyvinkäällä. "Sinä olet demokratiakasvat-
taja" -työpajassa käytiin läpi demokratiaoppaan 
ja Nuortenideat.fi-palvelun mahdollisuuksia ak-
tiivisen kansalaisuuden tukena.

Nuori2020-tapahtumassa Koordinaatti oli Nuor-
tenideat.fi-palvelun kautta mukana ”Nuoret 
haluavat vaikuttaa” -työpajassa, joka tuotettiin 
yhteistyössä Opinkirjon, Nuoren Kirkon, Keravan 
nuorisopalveluiden ja Koordinaatin kesken. Työ-
pajan tavoitteena oli kartoittaa osallisuuden toi-
mintamalleja ja jakaa hyviä käytäntöjä. 

Lisäksi osaamiskeskus Koordinaatti toteutti yh-
teistyössä Opinkirjon ja Hyvinkään Sveitsin lukion 
kanssa lähidemokratian ja kuntavaikuttamisen 
koulupilotin. Pilotissa hyödynnettiin Nuortenide-
at.fi-palvelua, jonka kautta siihen osallistuneet 
nuoret veivät valitsemaansa ideaa eteenpäin. 
Jatkossa kuntavaikuttamisen aineistoa tullaan 
tarjoamaan oppilaitoksille käyttöön.
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5 Koordinaatti  
 kumppanina 

Koordinaatti toimi vuosina 2018–2019 kumppani-
na useissa hankkeissa ja verkostoissa sekä kan-
sallisesti että kansainvälisesti. Yhteistyötä tehtiin 
eri ministeriöiden, aluehallintovirastojen, osaa-
miskeskusten sekä muiden sidosryhmiemme ja 
kohderyhmämme toimijoiden kanssa. Yhteistyö 
perustui osaamiskeskustehtävän yleisiin edelly-
tyksiin ja tarkempiin tavoiteohjausasiakirjan teh-
täväkirjauksiin.

Yhteistyö osaamiskeskusten kanssa 

Koordinaatti solmi aiesopimuksia useiden kes-
keisten tahojen kanssa vuosille 2018–2019. 
Useimmat tahoista toimivat osaamiskeskuk-
sina, lisäksi kumppaneina oli valtakunnallisia 
TNO-työtä ja -palveluita edistäviä hankkeita. 
Vuosina 2018–2019 sopimuksellinen yhteistyö to-
teutui erityisesti Luckanin kanssa. Teimme yhtei-
selle työlle toiminta- ja tavoitesuunnitelman, jota 
seurattiin ja arvioitiin yhdessä. Ruotsinkielisen 
nuorten tieto- ja neuvontatyön osalta yhteistyö-
tä tehtiin myös mm. viestinnässä ja tapahtumien 
järjestämisessä. Tiedonvaihto oli päivittäistä, sillä 
Koordinaatin suunnittelija työskenteli osan kaut-
ta Luckanin tiloissa. Yhteistyö tiivistyi siksikin, että 

Luckanin osaamiskeskustehtäviin määriteltiin 
keskeisempi rooli tuottaa asiantuntija- ja tuki-
palveluita ruotsinkielisille nuorten tieto- ja neu-
vontatyön toimijoille. 

Teimme yhteistyötä myös muun muassa Työ-
pajayhdistyksen, Vahvistamon, Verken ja Nuo-
risotutkimusseuran kanssa. Tiedonvaihto, 
viestinnällinen yhteistyö, asiantuntijaesitykset 
sekä työpajojen toteuttaminen toisten osaa-
miskeskusten tapahtumissa osoittautui hyväksi 
tavaksi jakaa osaamista kentälle yhteisesti ja 
tuoda osaamiskeskusten tehtävät ja niiden vä-
linen yhteistyö näkyväksi. Hankearvioinnissa 
ja -neuvonnassa yhteistyötä tehtiin Verken ja 
AVIen kanssa.

Nuorisotutkimusverkoston kanssa aloitimme 
yhteistyön nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen 
määrittelytyön osalta vuoden 2019 alussa. Tä-
män yhteistyön tuloksena julkaisimme Tietotul-
van hallinnan ammattilaiset: Nuorten tieto- ja 
neuvontatyö 2020-luvulla -raportin, jonka Koor-
dinaatin toimeksiannosta kokosi Nuorisotutki-
musseuran tutkija Karla Malm.
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Kaikkien osaamiskeskusten välistä yhteistyötä ja 
viestintää pyrittiin tehostamaan yhteisellä kes-
kustelulla mm. viestinnän ja koulutusten osalta. 
Syksyllä 2019 yhteistyö tiivistyi uuden VANUPOn 
julkaisun myötä. Yhteistyötä suunniteltiin tiiviisti 
tulevaa toimintaa varten: tiedonvaihto, yhteis-
työlliset tapaamiset ja koulutukset lisääntyivät. 
Viestinnällisesti olemme nostaneet aktiivisesti 
esiin myös muiden osaamiskeskusten sisältöjä 
ja tapahtumia.

Yhteistyölle olisi ollut tarvetta ja tahtotilaa ny-
kyistä enemmän. Koulutusten samanaikaisuus ja 
kohderyhmien päällekkäisyys ei ole kustannus-
tehokasta. Sama koskee viestinnällisiä toimen-
piteitä. Yhteisviestintä ja tiedonvaihto tehostui 
jonkin verran toisena vuonna, mutta ei mieles-
tämme riittävästi. Lisäksi erilaisten verkostojen 
määrän kasvu eri toimijoiden perustamana pirs-
taloi kenttää rajatumpiin teemoihin.

Yhteistyö ministeriöiden kanssa

Yhteistyö eri ministeriöiden kanssa toteutui 
suunnitellusti liittyen Koordinaatin eri tehtäviin 
ja tavoitteisiin. Keskustelu- ja neuvotteluyhteys 
sekä tiedonvaihto opetus- ja kulttuuriministeri-
ön (OKM) kanssa oli luontevaa ja kynnyksetöntä. 
Koordinaatti oli mm. mukana suunnittelemassa 
ja toteuttamassa Euroopan neuvoston Suomen 
puheenjohtajuuskauden tapahtumaa Educa-
tion and Training Pathways of Youth Workers 
-asiantuntijaryhmässä sekä osallistui EU:n nuo-
risokonferenssiin Helsingissä. Olimme jäsenenä 
EU32-asiatuntijaryhmässä ja tuimme ministe-
riötä tuottamallamme tiedolla. Lisäksi VANUPOn 
valmisteluvaiheessa annoimme pyydetyt lau-
sunnot ja osallistuimme aktiivisesti tiedottami-
seen ko. ohjelman eri vaiheista.

Nuorten vaikuttamispalvelun Nuortenideat.
fin osalta yhteistyö oikeusministeriön (OM) ja 
OKM:n kanssa toteutui suunnitellusti. Tuotam-
me palvelua yhteistyössä OM:n ja OKM:n kans-
sa. Yhteistyön keskiössä kuluneena kautena oli 
Nuortenideat.fi-palvelun valtakunnallinen arvi-
ointiprosessi, joka toteutettiin palvelumuotoilun 

keinoin. Kehittämistoimenpiteitä toteutettiin yh-
teistyössä arvioinnin pohjalta.

Toimimme välillisesti yhteistyössä myös työ- 
ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa Koh-
taamon koordinoimassa verkko-ohjauksen 
kehittämishankkeessa, jossa olemme olleet ak-
tiivisesti mukana. Hankkeessa kehitetään uutta, 
vuorovaikutteista monialaisen ohjausproses-
sin mahdollistamaa verkko-ohjauksen alustaa. 
Osallistuimme lisäksi Opetushallituksen Eurogui-
dance-asiantuntijatyöskentelyyn.

Koordinaatti on kohdannut kansainvälises-
sä yhteistyössään myös muiden maiden mi-
nisteriöiden edustajia tuoden aktiivisesti esille 
suomalaista nuorisotyötä ja nuorten tieto- ja 
neuvontatyön roolia. Lisäksi teimme vaikutta-
vuustyötä edistäen ko. palveluiden toteuttamista 
muissa maissa mm. johtamalla alan kattojärjes-
tön (ERYICA) toimintaa. 

 Yhteistyö AVIen kanssa

Yhteistyö aluehallintovirastojen (AVI) kanssa 
toteutui parhaiten nuorten tieto- ja neuvonta-
työn avustusten hakuprosesseissa sekä koulu-
tusten toteuttamisessa. Koordinaatin, Verken ja 
AVIen roolit liittyen avustushakuun oli kirjallisesti 
määritelty. Kaikkien AVI-alueiden kanssa tehtiin 
yhteistyötä avustushakemusten ja niiden arvi-
oinnin osalta. Lisäksi AVIen alueilla toteutettiin 
hankekoulutus- ja sparrauspäiviä sekä koh-
dennettuja verkkokoulutuksia. Koulutusyhteistyö 
AVIen kanssa lisääntyi 2. toimintavuonna.

Kirjallista sopimusta koulutusten järjestämisestä 
AVIen kanssa ei ollut, vaan koulutuksia on jär-
jestetty tapaus- ja tarvekohtaisesti. Koulutusten 
järjestämistä suunnitelmallisemmin olisi tukenut 
osaamiskeskusten alueellisten koulutusten koor-
dinointi valtakunnallisesti, mikä oli edelleen puu-
te myös toisena vuonna.

AVIt kutsuivat Koordinaatin asiantuntijoita kii-
tettävästi tilaisuuksiinsa, esimerkiksi alueellisil-
le nuorisotyöpäiville. AVIen toimijoita osallistui 
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myös Koordinaatin tilaisuuksiin, minkä arvioim-
me tärkeäksi sekä yhteistyön rakentamisen että 
työmuodon tunnettavuuden lisäämisen kannal-
ta. AVIen edustajia oli mukana myös Koordinaatin 
eri palveluiden ja toiminnan arvioinnissa osana 
palvelumuotoiluprosessia (kyselyt ja haastatte-
lut). Yhteistyö tiivistyi Koordinaatin erillishankkeen 
(Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 
nuorisotyössä -hanke) myötä.

Viestinnällistä yhteistyötä koulutuksista edistet-
tiin Nuorisotilastot.fi/koulutukset-palvelun avulla. 
Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn kanssa sovittu Nutiti-
lastot.fi-palvelun tietojen näkyvyyden edistämi-
nen toteutui. Nutitilastot.fi-tilastointipalvelussa 
kerätyt tiedot nuorten tieto- ja neuvontapalve-
luiden käyttäjistä 2018–2019 julkaistaan keväällä 
2020 Nuorisotilastot.fi-palvelussa.

Yhteistyö muiden sidosryhmien  
kanssa 

Yhteistyö toteutui aiesopimusten, hankekump-
panuuksien ja asiantuntijajäsenyyksien kautta. 
Aiesopimusten (14 kpl) mukaista yhteistyötä teh-
tiin osaamiskeskusten lisäksi mm. Kohtaamon ja 
TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta 1 ja 2 -pro-
jektien kanssa.

Muita kumppaneitamme olivat mm. Opetushal-
litus (Euroguidance ja kansainväliset palvelut, 
esim. Eurodesk-toiminto), Mediakasvatusseura, 
Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti (KAVI), 
URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Oh-
jaamoissa -projekti (1 ja 2), jossa mukana HAMK 
ja JAMK-oppilaitokset. URAA! -projektin yhteis-
työkumppaneita ovat KOHTAAMO-hanke (ESR), 
TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti 
(ESR), OSMO –Monikulttuurista osaamista Oh-
jaamoihin -projekti (ESR), ONNI – Ohjaamoiden 
psykososiaalinen tuki -hanke (STM, TEM). Lisäk-
si Koordinaatti kutsuttiin asiantuntijajäseneksi 
Nuori kulttuuri -toimikuntaan ja YAD:n Itse, mutta 
ei yksin -hankkeen ohjausryhmään.

Toimimme jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen koordinoimassa Elinikäisen oh-

jauksen yhteistyöryhmässä (ELO-ryhmä) vuo-
sina 2018–2019. ELO-ryhmät ovat monialaisia 
yhteistyöfoorumeja, joiden tehtävänä on kehittää 
laadukasta elinikäistä ohjausta koordinoimalla 
ja kehittämällä asiakkaille tarjottavien palvelujen 
kokonaisuutta. Ohjauspalveluja tarvitaan monis-
sa elämänpolun siirtymävaiheissa, mutta myös 
opintojen aikana ja työpaikalla. Verkostomai-
sella ELO-toiminnalla on edistetty ensisijaisesti 
ohjauspalvelujen laatua. Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen koordinoima Elinikäisen ohjauk-
sen yhteistyöryhmä on kokoontunut säännölli-
sesti vuodesta 2013 alkaen. Ryhmän jäsenenä 
Koordinaatti on voinut välittää arvokasta tietoa 
nuorisotyöllisistä TNO-palveluista ja osallistua 
alueen ohjausalan yhteistyön edistämiseen. 

Toteutimme verkko-ohjaukseen liittyviä koulu-
tuksia yhteistyössä ohjausalan toimijoiden ja 
nuorisoalan oppilaitosten kanssa. Järjestimme 
verkko-opintoina koulutuksen sukupuolisen-
sitiivisestä nuorten tieto- ja neuvontatyöstä 
yhteistyössä Oulun Tyttöjen ja Poikien Talojen 
sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kans-
sa sekä Digital YIntro -koulutuksen verkossa. 
Rauhankasvatusinstituutin ja Allianssin kanssa 
julkaisimme yhdenvertaisuusoppaan, joka on le-
vinnyt laajaan käyttöön.

Nuortenideat.fi-palvelumme myötä kump-
paneitamme ovat olleet OM, OKM, Oikeusre-
kisterikeskus ja Valtion nuorisoneuvosto sekä 
valtakunnalliset nuorisojärjestöt. 

Koordinaatti oli myös mukana oikeusminis-
teriön DINO-koordinaatiohankkeessa vuosina 
2018–2019. Hanke kokosi yhteen sekä koordinoi 
valtioneuvoston linjaamia toimia nuorten osal-
lisuuden edistämiseksi sekä demokratia- ja ih-
misoikeuskasvatuksen kehittämiseksi. Hankkeen 
taustalla oli huoli tutkimuksissa esille nousseesta 
ilmiöstä – nuorten yhteiskunnallisen osallistumi-
sen eriytymisestä. Koordinaatiohanke oli jaettu 
seitsemään osioon, joiden suunnitteluun ja to-
teutukseen osallistui laaja joukko viranomai-
sia eri hallinnonaloilta. Mukana oli nuorisoalan 
osaamiskeskuksia, korkeakouluja, kansalaisjär-
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jestöjä ja muita sidosryhmiä. Koordinaatiohank-
keen tavoitteena oli myös lisätä eri toimijoiden 
välistä tiedonvaihtoa ja verkostoitumista sekä 
seurata toimenpiteiden toteutusta.
 
Nusuvefo-verkoston koordinointivastuu siirtyi 
Koordinaatille. Olemme kehittäneet verkoston 
toiminnan linjauksia ja viestintää. Yhteistyös-
sä järjestimme mm. tietosuojakoulutuksia alan 
toimijoille. Verkostoon on liittynyt uusia kuntia ja 
järjestöjä.

Kansainvälistä yhteistyötä teimme ERYI-
CA-jäsenyyden, hankekumppanuuksien sekä 
USE-IT-verkoston jäsenyyden kautta. ERYI-
CA:n puheenjohtajuuden kautta Koordinaatin 
edustajilla oli mahdollisuus osallistua ja toimia 
suomalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön 
edustajana useissa kansainvälisissä nuoriso-
alan tapahtumissa ja seminaareissa, joita 
muun muassa Euroopan neuvosto, Euroopan 
komissio ja eurooppalaiset nuorisoalan ver-
kostot järjestivät. Osallistuimme verkkokoulu-
tusten kehittämishankkeeseen (DOYIT) sekä 
DesYIgn-koulutushankkeeseen palvelumuotoi-
lun hyödyntämisestä. Nordic-Baltic-yhteistyönä 
järjestimme työtapaamisen. Toteutimme laajan 
Suomi-Viro-yhteistyön kouluttajakoulutuksen 
virolaisen ENTK:n ja ohjaus- ja valmennusalan 
toimijan Wisecoachin kanssa. Toimimme kump-
panina North-South Centre of the Council of Eu-
ropen mediakasvatusprojektissa, jossa tuotettiin 
julkaisu ja koulutuskonsepti. Koordinaatissa vie-
raili useita kansainvälisiä delegaatioita.

Vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa oli yksi 
osaamiskeskustehtävistämme, siksi myös sidos-
ryhmille suunnattuun viestintään panostettiin.

Nusuvefo – Nuorille suunnatun verkko-
työn foorumi 

Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi (Nusuve-
fo) on yli 10 vuotta toiminnassa ollut yhteistyö-
verkosto. Siihen kuuluu lähes 50 organisaatiota 
pääsääntöisesti järjestö- ja kuntapuolelta. Yh-
teistä kaikille toimijoille on, että ne tekevät työtä 
verkossa nuorten parissa.  Verkkotyön lähtökoh-
ta voi olla esimerkiksi auttava, ennaltaehkäisevä 
tai osallistava.

Nusuvefon yleiskokouksessa päätettiin, että ver-
koston koordinointivastuu on osaamiskeskus-
kauden 2018–2019 ajan Koordinaatilla. Suuri osa 
verkoston jäsenistä tekee tieto-, neuvonta- ja 
ohjaustyötä verkossa, joten Koordinaatilla kat-
sottiin olevan rooliinsa hyvin sopiva tehtävä 
tarjota osaamista ja tukea työn sisällölliseen ke-
hittämiseen. 

Verkoston koordinoinnin lisäksi vastasimme sen 
viestinnästä, joka piti sisällään mm. Nusuve-
fo-uutiskirjeen toimittamisen. Olimme mukana 
kehittäjäryhmässä ja verkoston tietosuojatyö-
ryhmässä. Tietosuojatyöryhmän tuottaman Tie-
tosuojan keskeiset periaatteet ja käytännöt 
nuorille suunnatussa verkkotyössä -esityksen 
pohjalta tuotimme tarkistuslistan tietosuojasta 
nuorten parissa toimiville. Toteutimme Verken 
ja Kanuunan kanssa kyselyn kentän toimijoille, 
jonka pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin kaksi 
tietosuojakoulutusta, toinen Helsingissä ja toinen 
Oulussa. 



43

6 Resurssit vuosina    
 2018–2019 
6.1 Henkilöstöresurssit

Vuonna 2018 osaamiskeskus Koordinaatin teh-
täviin palkattujen työntekijöiden määrä hen-
kilötyövuosissa oli 6,23 htv. Henkilöstö koostui 
seitsemästä työntekijästä, joista yksi oli osa-ai-
kainen. Korkeakouluharjoittelija työskenteli Nuor-
tenelämä.fi-palveluun liittyvissä tehtävissä ja 
jatkoi harjoittelun päätyttyä tuntityöntekijänä 
samoissa tehtävissä. 

Vuonna 2019 henkilötyövuosien määrä oli 6,64 htv  
ja palkattua henkilöstöä oli erilaisissa työsuh-
teissa (sis. palkalliset harjoittelijat ja kaksi kesä-
työntekijää) yhteensä 12. Lisäksi kaksi opiskelijaa 
suoritti Koordinaatissa palkattoman harjoittelun.

6.2. Talousresurssit 

Osaamiskeskus Koordinaatin toimintakulut 
1.1.2018–15.2.2019 olivat yhteensä 576 658,00 eu-
roa. Toimintakulut muodostuivat henkilöstöku-
luista (57 %), palvelujen ostoista (32 %), aineiden 

ja tarvikkeiden ostoista (2,8 %) sekä muista toi-
mintakuluista (8,2 %).

Toimintakuluista katettiin 570 000,00 euroa val-
tionavustuksella. Muut tulot muodostuivat eri-
laisista matkakorvauksista, Kelan avustuksesta 
työterveyskulujen kattamiseksi ja korvauksista 
osallistumisesta kansainvälisiin hankkeisiin.

Toimintakulut ajalla 1.3.2019–31.3.2020 olivat yh-
teensä 589 282,13 €, josta 570 000 euroa katettiin 
valtionavustuksella. Muut tulot olivat työterveys-
kulujen palautuksia, työllisyystuki sekä erilai-
sia matkakorvauksia erityisesti kansainvälisiin 
hankkeisiin osallistumisen kuluista. Lisäksi saim-
me Nuortenideat.fi-palvelulle erityisavustuksen 
OKM/193/627/2019 (19 620€), joka on raportoitu 
erikseen.

Koordinaatin talouden toteutumista seurataan 
omalla kustannuspaikalla ja projektinumerolla 
osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuri-
palveluiden taloutta. Taloussihteerin palveluista 
vastaa Monetra Oy.
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7 Loppusanat 
Koordinaatin tehtävänä on ollut syventää ym-
märrystä työmuodon ja palveluiden roolista 
nuorten kasvun tukijana, mutta sille tarvitaan 
myös nuorisopoliittista tukea valtakunnallisen 
nuorisotyön ja -politiikan ohjelman avulla. Nuor-
ten tieto- ja neuvontatyö tulee varmistaa edel-
leen yhtenä kunnallisen nuorisotyön muotona. 
Työmuodon tulee näkyä kansallisissa nuoriso-
poliittisissa linjauksissa ja kuntien strategioissa. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön sisältöjä on ke-
hitettävä tulevaisuusorientoituneesti ja siihen 
tarvitaan tietoa ja osaamista. Erityisesti nuorten 
muuttuvasta tietokäyttäytymisestä tarvitaan 
tutkittua tietoa, jolloin yhteistyöhön nuorisotut-
kijoiden kanssa tulee resursoida. Digitalisaatio 
tulee uudistamaan toimintatapoja ja palveluja, 
jolloin nuorten tieto- ja neuvontatyössä tarvitaan 
uudenlaista ymmärrystä ja osaamista muun 
muassa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisestä 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Nuorten tie-
to- ja neuvontatyön nuorisotyöllinen rooli osana 
monialaisia ja -ammatillisia palvelukonsepteja 
on varmistettava sektorien välisellä yhteistyöllä 
kaikilla tasoilla.

Mihin on kiinnitettävä erityishuomiota järjes-
tettäessä tulevaisuuden nuorten tieto- ja neu-

vontapalveluita? Tekemässämme selvityksessä 
toteamme, että nuorten tieto-, neuvonta- ja oh-
jauspalveluiden kehittämiseen on panostetta-
va jokaisella tasolla: ministeriössä, hallinnossa, 
esimiestasolla ja työntekijätasolla. Palvelut tulee 
suunnitella nuorten tiedontarpeiden mukaisesti. 
Toimimalla näin varmistetaan myös palvelun 
laatu. Nuorisotyöllinen työote ja menetelmät ovat 
vahvuus. Nuorten tieto- ja neuvontatyön profiilia 
on vahvistettava ja siitä on viestittävä yli sektori-
rajojen. Nuorten tieto- ja neuvontatyön asemaa 
monialaisissa TNO-palvelukokonaisuuksissa on 
vahvistettava päätöksenteon ja politiikkaoh-
jelmien avulla. Palveluiden saatavuudessa on 
huomioitava monikanavaisuus: tarve on sekä 
kasvokkaisille palveluille että verkkopalveluille. 
Verkkopalvelut toimivat kasvokkaisten palvelui-
den lisänä ja tukena, ei korvaajana. Rahoitus-
perusteita ja -järjestelmää on selkeytettävä: 
kuka rahoittaa, kuka arvioi ja mihin tarpeeseen 
palveluita rahoitetaan. Yhteistyö eri palveluiden 
tarjoajien välillä tärkeää. Työnjako ja vastuut on 
selvitettävä. (Anttila ym. 2019, 36.)

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden järjestä-
misessä tulee jatkossakin varmistaa palvelujen 
universaali luonne. Universaalien palveluiden 
lisäksi tulee taata, että nuorille tarjotaan tietoa, 
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neuvontaa ja ohjausta yleisluontoisesti kaikista 
heidän elämäänsä liittyvistä aiheista. Nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelut ovat suunnattu yh-
denvertaisesti kaikille nuorille, ilman ajanvaraus-
ta tai lähetettä. 

Vuodet 2018–2019 nuorisoalan osaamiskeskuk-
sena ovat olleet antoisia Koordinaatille. Yhden 
osaamiskeskuskauden päätteeksi on ilo todeta, 
että pitkäjänteinen, valtakunnallinen työmme 
nuorten tieto- ja neuvontatyön ja -palveluiden 
kehittämiseksi jatkuu. Panostamme edelleen 
vahvasti kumppanuuteen ja yhteiseen teke-
miseen niin kotimaisissa kuin eurooppalaisissa 
verkostoissa. 

Osaamiskeskusten yhteenliittymien myötä 
työmme tulee jatkossa olemaan projektiluon-
teisempaa ja se kohdentuu tarkasti Valtakun-
nallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa 
(VANUPO) määriteltyihin osaamiskeskusten teh-
täviin. Jokaista osaamiskeskus-yhteenliittymää 
hallinnoi yksi valittu taho. Koordinaatti ei toimi 
tulevana kautena hallinnoivana tahona, vaan 
osana kolmea eri yhteenliittymää. 

Uusi tilanne tarkoittaa sitä, että Koordinaatin 
asiantuntija- ja tukipalvelut kentän toimijoille 
tulevat muuttumaan. Teemme työtämme ke-
hittävällä otteella hyvässä vuorovaikutuksessa, 
osallistavin menetelmin sekä tuotamme edel-
leen tietoa.  Resurssien puitteissa tuotamme 
muun muassa koulutuspalveluita, ylläpidämme 
sekä kehitämme tiettyjä valtakunnallisia verk-
kopalveluja. Koordinaatin tehtäviin tulee kuulu-
maan yhteenliittymien yhteisenä työnä myös 
hyvien käytäntöjen levittäminen muun muassa 
koulutusten ja viestinnän kautta, kun taas yh-
teenliittymiä hallinnoivat tahot vastaavat mm. 
yhteenliittymien työn raportoinnista.
 
Toteutamme lisäksi teemallisia koulutuksia kas-
vokkain ja verkossa. Yhteenliittymissä on monia 
toimijoita, ja kaikkien osaamiskeskusten ja niiden 
tuottamien palvelujen tulisi jollain tapaa kohda-
ta rajapinnoilla. Toimijoiden tulee tähdätä sy-

nergiaan sekä välttää päällekkäisiä toimintoja. 
Ja mikä tärkeintä – yhteenliittymien tulee toimia 
niin, että VANUPOssa asetetut tavoitteet saavu-
tetaan. 
 
Uudenlainen osaamiskeskusmalli tuo mahdolli-
suuksia, mutta se tarkoittaa myös osin entisistä 
toimintatavoista ja totutuista palveluista luopu-
mista. Nyt tehtävät päätökset tulevat kantamaan 
läpi koko nykyisen VANUPO-kauden 2020–2023. 
  
Sydämemme sykkii nuorille ja nuorten parem-
mille mahdollisuuksille tulevaisuudessa. Nuorten 
tukeminen haaveissa ja haasteissa, asioiden 
selkiyttäminen yhdessä nuoren kanssa ja laa-
dukas ohjaus ovat työmme lopullisia tuloksia. 
Ammatillinen visiointi, usko tiedon merkitykseen 
merkityksellisen elämän rakentajana ja yhden-
vertaisemman maailman edistäjänä on ollut 
kantavia voimiamme. Yhteistyössä olemme teh-
neet huikeita juttuja yhdessä nuorten ja alan toi-
mijoiden kanssa. 
 
Työmme jatkuu. Luotamme prosessiin ja nuo-
risoalan kehittämiseen ja haasteiden ratkaise-
miseen yhteistyössä!
 

Voimaa työhönne! 

Jaana Fedotoff ja Koordinaatin tiimi
Oulussa 15.5.2020
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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

Liite 3. Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet
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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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Tieto kuuluu 
kaikille nuorille
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