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MINISTERIKOMITEAN JÄSENVALTIOILLE ANTAMA SUOSITUS N. R (90) 7  

KOSKIEN EUROOPAN NUORILLE ANNETTAVAA TIETOA JA NEUVONTAA 
 

(Hyväksytty 21.2.1990 pidetyssä ministerien sijaisten 434. kokouksessa) 
 

Euroopan neuvoston perustamissopimuksen artiklan 15.b mukaisesti ministerikomitea 

katsoo, että Euroopan neuvoston päämääränä on saavuttaa laajempi jäsentensä välinen 
yhtenäisyys; 

ottaa huomioon Euroopan nuorisoasioista vastaavien ministerin konferenssien (Strasbourg 
17.-19.12.1985 ja Oslo 11.-12.4.1988 ) asiaankuuluvat johtopäätökset;  

ottaa huomioon, että nuorilla on oikeus saada täydellistä ja rajoittamatonta, 
ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa ja neuvoja kaikissa heitä koskevissa ongelmissa kaikilla 
aloilla ilman poikkeuksia, jotta heillä on mahdollisuus täyteen valinnanvapauteen vailla 
heihin kohdistuvaa syrjintää tai ideologista tai muuta vaikutusta; 

ottaa huomioon, että tällaisen moninäkökulmaisen kattavan tiedon ja neuvonnan pitäisi 
auttaa nuorten itsenäistymisessä; 

ottaa huomioon, että tieto ja neuvonta ovat tärkeä tekijä sekä nuorten yksilöiden että 
nuorisoryhmien liikkuvuuden lisäämisessä ja että tämä liikkuvuus on oleellisessa roolissa 
kansojen välisen ymmärryksen ja rauhan vaalimisessa ja Eurooppaan kuulumisen tunteen 
kehittymisessä; 

 
I. suosittelee, että jäsenvaltioiden hallitukset 

1. edistävät Euroopan laajuista, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittavaa, 
kaikille nuorille tähdättyä ja heidän saatavillaan olevaa tietoa ja neuvontaa koskevan politiikan 
koordinointia; tähän kuuluu muun muassa tietojen kokoaminen paikallisella, kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla sekä sen tuominen mahdollisimman laajasti nuorten saataville;  

2. edistävät ja tukevat asianmukaisten ja tieto- ja neuvontapalveluiden luomista ja/tai 
kehittämistä seuraavia periaatteita noudattaen: palveluiden tulee olla monipuolisia, lähteiden 
moninaisia ja kysymyksiin annettujen vastausten kattavia; nuorten oikeutta nimettömyyteen 
tulee kunnioittaa ja tiedon on oltava luotettavaa; palvelun tulee olla syrjimättömästi kaikkien 
ulottuvilla, luonteeltaan epäkaupallista ja sen tulee edistää nuorten itsenäistymistä;  tässä 
tarkoituksessa hallitusten tulee:   

a. antaa nuorille tietoja ja neuvoja heidän välittömien pyyntöjensä ja nimenomaisten 
tarpeittensa mukaisesti; 

b.  edistää kansallisiin erityisolosuhteisiin soveltuvia selvityksiä ja mahdollistaa nuorten 
tarpeita koskevien Euroopan laajuisten vertailevien tutkimusten tekemistä sekä käyttää näiden 
tutkimusten tuloksia palveluiden ja rakenteiden jatkuvaan mukauttamiseen; 

c.  varmistua palveluiden äärimmäisestä luotettavuudesta ja tietolähteiden ja tiedon 
levitystapojen pätevyydestä; 



d.  edistää nuorten todellista osallistumista heille tarjottuun tieto- ja neuvontatoimintaan; 
e.  tunnistaa nuorisojärjestöjen täydentävä luonne ja edistää niiden yhteistyötä tieto- ja 

neuvontapalveluiden kanssa saattamalla nämä tahot yhteen esimerkiksi sääntömääräisissä 
hallintoelimissä sekä tiedon valmistelussa ja levittämisessä; 

f.  kuulla toisiaan näitä palveluja tarjoavan henkilöstön koulutukseen liittyvissä asioissa, 
jotta asianomaisilla olisi tämän suosituksen toimeenpanon edellyttämien tehtävien vaatimat 
taidot; 

g.  edistää etenkin apurahaohjelmiin perustuvaa työntekijävaihtoa, kunkin palvelun 
omaksumien tiedotustekniikoiden vertailua ja harjoittelujaksoja eri maiden asianmukaisissa 
palveluissa;  

h.  vahvistaa keskinäistä yhteistyötä yllä mainittujen henkilöstöryhmien koulutuksessa ja 
jatkokoulutuksessa etenkin kielellisesti ja kulttuurisesti toisiaan lähellä olevien naapurimaiden 
kesken ja edistää tätä koulutusta Euroopan neuvoston yhteyksissä ja etenkin Euroopan 
nuorisokeskuksen piirissä sillä edellytyksellä, että tämä ei johda nuorisojärjestöjen kanssa ja niitä 
varten säännöllisesti järjestetyn toiminnan vähentämiseen; 

3. tukea uudenlaisten teknologioiden käyttöönottoa tieto- ja neuvontapalveluissa 
helpottaakseen 

- nuorten suoraa pääsyä tiedon ja neuvonnan piiriin sekä itsepalveluperiaatteella että 
keskusten, palvelupisteiden, median ja mobiilioperaattorien kautta; 

- tietotuotteen tallennusta, päivitystä, siirtämistä, välittämistä, julkaisemista ja hallintaa;  
- tietojenkäsittelyä, tietojen yhteensopivuutta ja sen käyttöä ja analyysia paikallisesti, 

alueellisesti kansallisesti ja kansainvälisesti sekä kansallisten tietopankkien verkoston luomista; 

4. edistää sekä tiedotus- ja neuvontamenetelmiä ja -tekniikoita että näiden palveluiden 
arviointimenetelmiä koskevaa eurooppalaista tutkimusta ja edistää ammatinharjoittajien ja 
tutkijoiden kehittämiä menetelmiä ja tekniikoita koskevan ammattimaisen dokumentaation 
Euroopan laajuista keräämistä ja vaihtoa. 

5.  tukea eurooppalaisen nuorille suunnatun tieto- ja neuvontapalveluverkoston kehittämistä; 

 
II. antaa Euroopan neuvoston pääsihteerille ohjeet saattaa tämän suosituksen sisältö tiedoksi 
niiden maiden hallituksille, jotka ovat Euroopan kulttuuriyleissopimuksen allekirjoittajavaltioita 
olematta Euroopan neuvoston jäseniä. 
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