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Kumppanisi nuorisotyön kehittämisessä



Koordinaatti
2020-2023 

TERVETULOA

Ohjelma

Tekniset asiat (kamera, mikrofoni, 
keskustelualue, esitysten tallenne)

Koordinaatin tiimin esittely



WEBINAARIN OHJELMA
klo 9:00 Tilaisuuden avaus: Koordinaatti tänään, kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff, Koordinaatti 

klo 9:15–9:30 Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, erityisasiantuntija Mika Pietilä 

klo 9:30–9:45 Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus, kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

klo 9:45–10:00 Osallisuuden osaamiskeskus, suunnittelija Pirjo Kovalainen 

klo 10:00 tauko  

klo 10:10 Media- ja informaatiolukutaitoa edistämässä yhteistyöllä, professori Gunilla Widén, Åbo Akademi  

klo 10:40 Kysymyksiä ja keskustelua teemasta 

klo 11:00 Kansainvälinen DesYing-hanke: Palvelumuotoilun hyödyntäminen nuorten tieto- ja neuvontatyössä 

(Erasmus+), erityisasiantuntija Mika Pietilä 

klo 11:30 Kysymyksiä ja keskustelua

klo 12:00 MOODI21 päättyy



Koordinaatti
2020-2023

Koordinaatti vahvistaa, edistää ja viestii

Koordinaatti perustettu vuonna 2006, edistämään nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluiden kehittymistä Suomessa. Tänään olemme osa 
kolmea osaamiskeskusyhteenliittymää.

Nykyiset osaamiskeskukset (6) kehittävät ja edistävät nuorisoalan 
osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Koordinaatti edistää Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan 
ohjelman 2020–2023 tavoitteita osana sille osoitettuja 
osaamiskeskustavoitteita- ja tehtäviä.

Koordinaatti nykyisessä tehtävässään edistää nuorten tieto-, 
neuvonta- ja ohjaustyötä, nuoren osallisuutta ja vaikuttamista sekä 
digitaalisten palveluita kehittämistä ja saatavuutta.

Koordinaatti on verkostoimaista yhteistyötä toteuttava nuorisotyön 
valtakunnallinen toimija, joka vahvistaa, edistää ja viestii.

Koordinaatti on osa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita.



OSAAMISKESKUSYHTEISTYÖ
Osaamiskeskukset (6) kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja 

tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. 

Osaamiskeskustoiminnan painopisteet määritellään valtakunnallisessa nuorisotyön ja -

politiikan ohjelmassa 2020–2023 (VANUPO) →maaliskuu 2024 asti osaamiskeskukset 

toiminnassa nykyisen mallin mukaan, jos ei muutoksia. Tehtävät ja tavoitteet kirjattu 

tavoiteohjausasiakirjaan. O

Koordinaatti osatoteuttajana seuraavissa:

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus 

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Osallisuuden osaamiskeskus 

Näiden lisäksi on: Osaamiskeskus Kentauri, Nuoska ja Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus



Koordinaatin 
tavoitteet ja 
palvelut 



1. Kaikilla nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevillä on osaamista 

tehdä nuorten tiedontarpeisiin perustuvaa työtä. 

2. Toimijoilla on valmiudet toteuttaa monialaista yhteistyötä ja 

tuottaa nuorille suunnattuja palveluita monikanavaisesti 

digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. 

3. Nuoret saavat tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja ohjausta. 

4. Nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. 

5. Nuorille suunnattujen valtakunnallisten palvelujen tuottaminen.

6. Nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen tiiviissä 

yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. 

KOORDINAATIN TAVOITTEET



KOORDINAATIN PALVELUT 
Perustuvat nuorisoalan toimijoiden tarpeisiin ja 
osaamiskeskustehtäviimme.

• Osaamisen vahvistaminen

• Kehittäminen

• Viestintä

• Verkkopalvelut

• Sidosryhmäyhteistyö 

• Oppilaitosyhteistyö



KOORDINAATIN VISIO

Nuorisoalan toimijoiden osaaminen 

vahvistuu, jotta he voivat tuottaa 

nuorille heidän tarpeisiinsa 

perustuvia palveluita.



KOORDINAATIN ARVOT: 

Avoimuus 

Kuuntelemme, kuulemme ja viestimme avoimesti. 

Vaikuttavuus

Työmme vaikutukset näkyvät laadukkaina nuorille suunnattuina palveluina ja kehittyvinä toimintatapoina. 

Yhteisöllisyys

Edistämme yhteisöllisyyttä yhdessä tehden ja vuorovaikutuksessa. 

Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti nuorille suunnattujen palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistämisessä.   



Koordinaatti palveluksessanne 
Meiltä löytyy asiantuntijuutta palveluiden kehittämiseen ja osaamisen vahvistamiseen –

hyödynnä osaamistamme kysymällä rohkeasti! 

• Koulutuksia ja konsultointia 

• Tietoa ja tilastoja 

• Materiaaleja ja julkaisuja

• Malleja ja menetelmiä

• Kumppanuudet ja kehittämisyhteistyö

• Väyliä kansainväliseen oppimiseen ja yhteistyöhön 

• Valtakunnallinen verkkopalvelu nuorisoalan 

ammattilaisille: Koordinaatti.fi

• Valtakunnalliset palvelut nuorille: Nuortenelämä.fi & 

Nuortenideat.fi 

• Asiantuntijuutta kansallisesta ja eurooppalaisesta 

nuorisotyöstä ja -politiikasta



Osaamiskeskus-
yhteistyö
www.koordinaatti.fi



Koordinaatti osana Digitaalisen 
nuorisotyön osaamiskeskusta (1/3)

- Toteutetaan yhteistyössä Verken
(hallinnoija) kanssa.
- Kummallakin toimijalla omat tehtävät, 
myös yhteisiä toimintoja.
- Taustalla useiden vuosien yhteistyö.

Koordinaatin tavoitteet ja tehtävät
- Vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden 
osaamista ja tietoisuutta digitaalisen 
median mahdollisuuksista ja riskeistä.
- Tuetaan hallinnonalojen välistä 
koordinaatiota nuorten somehoukuttelun 
ennaltaehkäisemiseksi.

Lisätietoja: Mika Pietilä (mika.pietila@ouka.fi)



1) Digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen 

vahvistaminen nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa 

ja käytännön toiminnoissa (Verke)

2) Tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön 

kehittämisen vahvistaminen (Verke)

3) Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden 

vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista 

ja riskeistä (Verke ja Koordinaatti)

4) Hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen 

nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi 

(Koordinaatti)

Digitaalisen osaamiskeskuksen 
tavoitteet (2/3)



- Grooming aiheiset koulutukset

- Grooming tilanneraportti

- Kysy, kohtaa ja kuuntele -opas

- Seksuaaliväkivallasta käytettävän termistön 

yhtenäistäminen (yhdessä Barnahus poliisiasiantuntijan 

kanssa)

- Verkkokurssit (itseopiskelu)

- Hyvät käytännöt (Puheenvuorot Koordinaatti.fi:ssä ja 

podcastit Soundcloudissa)

- Räätälöidyt koulutukset mm. verkko-ohjaus ja –neuvonta

- Uudet digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön muodot 

(chatbot)

- Euroopan neuvoston tekoälyn asiantuntijaryhmä

- NUSUVEFOn toiminnan koordinointi (teemawebinaarit, 

teemaryhmät, yleiskokoukset) →www.nusuvefo.fi

Digioskessa toteutunutta 2020-2021  (3/3)

https://www.koordinaatti.fi/fi/grooming-tilannekatsaus-2020
https://www.koordinaatti.fi/fi/materiaalit/kysy-kohtaa-ja-kuuntele-opas
https://soundcloud.com/koordinaatti
http://www.nusuvefo.fi/


Koordinaatti osana Kunnallisen 
nuorisotyön osaamiskeskusta 1/2

• Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen muodostavat vuosina 2020–2023 Kaakkois-Suomen

Ammattikorkeakoulu oy / Juvenia, Nuorisotutkimusseura ry, Oulun kaupungin hallinnoima Koordinaatti,

MIELI Suomen Mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä kehittämiskokonaisuudesta vastaava

Lahden kaupungin hallinnoima Kanuuna.

• Koordinaatti toimii Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa nuorten tieto- ja neuvontatyön

kansallisena ja eurooppalaisena asiantuntijana, työmenetelmien ja -tapojen kehittäjänä sekä

verkostotyön edistäjänä ja osaamisen vahvistajana.

• Koordinaatin tavoite osana ko. osaamiskeskusta on koota, tehdä tunnetuksi ja levittää kunnallisen

nuorisotyön hyviä käytänteitä, jotta ne olisivat avoimesti käytössä valtakunnallisesti

• Tukea nuorten tieto- ja neuvontatyön ja -tapojen kestäviä ratkaisuja, joilla saadaan eri toimijoiden

käyttöön yhteisesti tuotettuja malleja ja työvälineitä (tavoite 4.)



Koordinaatti osana Kanuunaa2/2

• Koordinaatti vastaa sekä Nutilastot.fi-sovelluksesta että Nuortenelämä.fi-palvelukokonaisuudesta.

• Lisäksi koulutuksia erityisesti verkko-oppimisympäristössä eri teemoista.

• Asiantuntija- ja tukipalveluita tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen toteuttamiseen

• Kunnallisen nuorisotyön hyvien käytäntöjen jakamista ja osaamisen vahvistamista/koulutuksia sekä 

verkkoalustojen hyödyntäminen (Tavoiteohjausasiakirjaan kirjattu, Tavoite 4.)

• Ylläpidämme kolmea valtakunnallista verkkopalvelua; Nuortenelämä.fi –palvelun, Nutitilastot.fi –

sovellus sekä Koordinaatti.fi – verkkopalvelu.

• Lisätietoja Koordinaatin tehtävistä ja toiminnasta antaa kehittämispäällikkö

Jaana Fedotoff, jaana.fedotoff@ouka.fi tai p. 044 703 8215.



1. Nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyvät koulutuksen mm. YIntro

yhteistyössä Digitaalisen osken kanssa

2. Kysyttävää–palstan vastaajien koulutukset

3. Nuorten kysymyksiin vastattu ja livenä kohdattu Chatissa yli 1000, Chat 

avoinna 95 kertaa/190 h

4. Artikkelit ja podcastit

5. DesYIng–hankeen sisällöt

6. Osaamiskartta –julkaisun päivitys

7. Verkkopalvelujen saavutettavuus –auditoinnit (Koordinaatti.fi & 

Nuortenelämä.fi)

8. Julkaisujen käännösten toimitustyöt mm. Periaate-julkaisu

7. Nutitilastot. fi 113 aktiivista palvelun käyttäjää → asiakaspalvelu sekä

tilastoinnin tarveprosessin käynnistys ja työstö

9. Kansainvälinen yhteistyö mm. artikkelit, webinaarit, videot työryhmät 

10. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankekumppanuus

11. Yhteistyötapahtumat ja työryhmät mm. opetushallitus, TESSU2, Nuori 

Kulttuuri, ERYICA, ELO, Euroguidance...

Koordinaatti toteuttanut 
Kanuunassa 2020 – 2021 mm.



Koordinaatti osana Osallisuuden 
osaamiskeskusta 1/2

• Osallisuuden osaamiskeskuksen muodostavat vuosina 2020-2023 Nuorten Akatemia, Nuorisovaltuustojen 

liitto ry., Opinkirjo ry. ja Oulun kaupungin hallinnoima Koordinaatti. Nuorten Akatemia toimii osallisuuden 

osaamiskeskuksen hallinnoivana tahona ja vastaa osaamiskeskuksen toiminnan kokonaisuudesta.

• Osallisuuden osaamiskeskukselle valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa 

määritellyt tavoitteet ovat
1) Edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia valtakunnallisesti, erityisesti 

ottaen huomioon muita heikommassa asemassa olevat nuoret (Nuorten Akatemia ja Nuva ry),

2) Uudistaa ja tehdä tunnetuksi digitaalisia välineitä, kuten esim. Nuortenideat.fi-palvelua, nuorten 

vaikuttamisen väylinä (Koordinaatti),

3) Edelleen kehittää ja tehdä tunnetuksi nuorten osallisuuden laatukriteereitä, ja huolehtia tarvittavasta 

käyttöönoton tuesta (Opinkirjo) sekä

4) Tutkia nuorten ekstremismiä ja osallisuutta ääriliikkeisiin (Opinkirjo).



Koordinaatti osana Osallisuuden 
osaamiskeskusta 2/2

• Osallisuuden osaamiskeskuksen tehtävä on tukea ministeriöitä VANUPOn toteuttamisessa ja edistää nuorten 

yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä  tukea viranhaltijoita, päättäjiä ja nuorten parissa 

toimivia aikuisia vahvistamaan nuorten osallisuutta omassa työssään ja ottamaan nuoret mukaan yhteiskunnalliseen 

kehittämiseen ja päätöksentekoon.

- kouluttaa viranomaisia ja nuorten parissa toimivia aikuisia, järjestää nuorten työpajoja, 

- uudistaa ja tehdä tunnetuksi nuorten digitaalisia vaikuttamisen välineitä sekä etsiä uusia

digitaalisia ratkaisuja nuorten vaikuttamiseen sekä

- kehittää ja tehdä tunnetuksi Nuoretjaosallisuus.fi-sivustoa sekä nuorten osallisuuden laatukriteereitä. 

• Ajankohtaista

- Digiraadit nuorille, teemana äänestysikärajat (Nuortenideat.fi-somekanavissa lisää tietoa)

- Nuoretjaosallisuus.fi-sivusto

- Kaikkien osaamiskeskusten osallisuustoimijoiden yhteiset tietoiskut, #TEEHETKI-tilaisuudet

• Lisätietoja Koordinaatin tehtävistä ja toiminnasta osana Osallisuuden osaamiskeskusta antaa suunnittelija 
Pirjo Kovalainen, pirjo.kovalainen@ouka.fi, p. 044 703 8303.



Tavoitat meidät

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Koordinaatin yleinen sähköpostiosoite on
nutikoordinaatio@ouka.fi

Ajantasaiset yhteystiedot löydät osoitteesta
koordinaatti.fi/yhteystiedot

Postiosoitteemme on:
Oulun kaupunki / sivistys- ja kulttuuripalvelut
Koordinaatti
PL 17
90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoitteemme on:
Oulu10, Torikatu 10, 2. krs (Oulunsuun koulu 1.8. 
alkaen väliaikainen tila, Aapistie 4)
90100 Oulu

Lue lisää:
Koordinaatti.fi      Nuortenelämä.fi (Ungdomsliv.fi)      Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi)      Nutitilastot.fi



Verkkopalvelumme
www.koordinaatti.fi



Koordinaatti.fi on nuorisoalan ammattilaisille ja 

alaa opiskeleville suunnattu viestinnän kanava 

työstämme. Palvelusta löytyy muun muassa 

artikkeleita, materiaaleja ja tietoa ajankohtaisista 

tapahtumista.

KOORDINAATTI.FI



Nuortenelämä.fi (Ungdomsliv.fi) on Koordinaatin 

tuottama ja ylläpitämä valtakunnallinen nuorten 

tieto- ja neuvontapalvelu verkossa. 

Kaksikielinen palvelu tukee nuoria löytämään 

vastauksia itsenäisesti, kysymään lisätietoa ja 

etsiytymään omien lähipalveluiden pariin.

NUORTENELÄMÄ.FI



NUORTENIDEAT.FI

Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on 

valtakunnallinen vaikuttamispalvelu nuorille ja 

organisaatioille. 

Kaksikielinen palvelu on osa oikeusministeriön 

demokratiapalveluita. Palvelun tuottavat 

Koordinaatti, oikeusministeriö, opetus- ja 

kulttuuriministeriö ja oikeusrekisterikeskus.



Nuorten tieto- ja neuvontatyön Nutitilastot.fi-

sovelluksella tilastoidaan nuorten tieto- ja 

neuvontapalveluiden asioinnit paikallisesti ja 

valtakunnallisesti.

Sovellus on maksutta nuorten tieto- ja 

neuvontapalveluiden ja Ohjaamoiden 

käytettävissä.

NUTITILASTOT.FI



FB | IG | LI | TW | YT |  @Koordinaatti

Podcastit Soundcloudissa

FB | IG | TW | YT | @nuortenelama

FB | IG | TW | YT | @nuortenideat

KOORDINAATIN SOMEKANAVAT

http://www.soundcloud.com/koordinaatti



