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Nuorten tieto- ja neuvontatyö ehkäisevänä nuorisotyön muotona vaa-
tii työntekijöiltä tieto-, neuvonta- ja ohjausalan osaamista ja sen ak-
tiivista päivittämistä. Nuorten tiedon ja ohjauksen tarpeet muuttuvat 
yhteiskunnan mukana ja uudenlaiset tavat jakaa ja tuottaa tietoa li-
sääntyvät digitalisaation myötä. Nuorisotyön koulutus Suomessa on 
laadukasta ja sen sisältöjen kehittämisessä on ratkaisevaa työelä-
mäyhteistyö sekä kentän ja nuorisotyötä opettavien oppilaitosten ak-
tiivinen vuoropuhelu. Tästä hyvänä esimerkkinä on julkaisumme, jon-
ka Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti on 
toteuttanut yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Hu-
mak) kanssa.

Julkaisussa lähestymme nuorten tieto- ja neuvontatyötä useista eri 
näkökulmista, välillä laajojakin kaaria maalaillen. Ei riitä, että tarkas-
telemme työtä työn sisällä. Meidän tulee olla uteliaita ja kiinnostunei-
ta oppimaan uutta sekä arvioimaan palveluita ja työtämme hieman 
kauempaakin. Myös muiden sanoittamana. Olemme kutsuneet artik-
kelien kirjoittajiksi asiantuntijoita myös nuorten tieto- ja neuvonta-
työn ulkopuolelta ja sen rajapinnoilta. He tuovat tietoa ja näkemyksiä 
aiheista, jotka liittyvät läheisesti nuorten kasvun tukemiseen sekä heil-
le tarjottavaan tietoon, neuvontaan ja ohjaukseen.

Suomalaisten nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden vahva osaami-
nen ja kokemus ovat laajasti esillä julkaisussa. Toimijoiden motivaa-
tio ja palo kehittää nuorisotyötä ja nuorille suunnattuja palveluita on 
merkittävää. Nuorten tiedon tarpeet, laatutyö, kohtaaminen, nuoret 
toimijoina, työntekijöiden osaamisen vahvistaminen, uudenlaiset ta-
vat ja menetelmät tehdä työtä… Niin monia asioita ja asiantuntijoita, 
jotka haluavat kehittää yhä laadukkaampia palveluita nuorille!

Toivomme, että Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön - Suun-
taviivoja ammatilliseen osaamiseen toimii työkaluna työmuotoon pe-
rehtyville sekä jo pidempään nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehneille. 
Julkaisu on myös käsikirja nuorisotyötä opettaville ja sitä opiskeleville.
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ESIPUHE

Nuoren oikeus tietoon

Vuonna 2016 voimaan tuleva nuorisolaki vaikuttaa myös nuorten 
tieto- ja neuvontatyöhön. Jotta palvelut pysyvät muutoksessa mu-
kana ja lain odotuksiin sekä nuorten tiedon tarpeisiin voidaan laa-
dukkaalla tavalla vastata, on nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöil-
lä ja palveluita järjestävillä tahoilla hyvä olla yhteinen ymmärrys siitä, 
mitä työmuoto on. Lähtökohtana palveluille on, että tieto, neuvonta 
ja ohjaus ovat kaikkien nuorten ulottuvilla yhdenvertaisesti niin, et-
tä nuorten ääni ja toimijuus ovat keskiössä.

Yhteiskuntamme on jatkuvassa murroksessa. Nuorten tieto- ja neu-
vontatyöntekijöillä tulee olla käsitys siitä, miten yhteiskunnalliset 
muutokset vaikuttavat nuorten elämään. Osaammeko ennakoida tu-
levia ilmiöitä ja trendejä, ja olla yhden askeleen edellä hankkiaksem-
me tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä niistä? Avaimia ajan tasalla pysy-
miseen ovat tieto, yhteistyö sekä työntekijöiden osaamisen vahvista-
minen. Tietoa tulee hankkia, koota, tuottaa ja soveltaa. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä tulee herkästi havaita uudenlai-
nen, ilmassa viriävä tieto ja arvioida, onko se käyttökelpoista ja mil-
lainen merkitys sillä voi olla nuorille. Voidaanko tietoa hyödyntää 
heti vai onko sen merkitys ymmärrettävissä vasta myöhemmin? Yh-
teiskunta ja sen arvot, asenteet ja yksilöön kohdistuvat odotukset 
vaativat nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöitä puntaroimaan nuor-
ten kohtaamisen tiloja ja palveluiden sisältöjä yhä uudelleen. Erilai-
set näkökulmat ja tavat toimia avaavat ovia työn ja palveluiden ke-
hittämiselle, saavutettavuudelle ja laadulle.

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön -julkaisussa tuodaan 
esille näkökulmia ja aiheita tähän keskusteluun. Malleja ja menetel-
miä palveluiden toteuttamiseen on yhtä monta kuin tekijää ja nuorta 

asiakkaana. Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset kehittämishank-
keet sekä kokeilut tuottavat uudenlaisia tapoja, joilla varmistetaan 
palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Palvelut muotoutuvat 
paikallisissa palvelupisteissä nuorten tiedon tarpeiden, tilanteen ja 
käyttötapojen mukaan. Verkkoperustaisissa palveluissa sekä sosiaa-
lisessa mediassa kohtaaminen ja vuorovaikutus toteutuvat erilaisis-
sa digitaalisissa toimintaympäristöissä, nuorta kunnioittaen ja hän-
tä ohjaten.

Julkaisun toimittajina tavoitteemme on ollut, että nuorten tieto- ja 
neuvontatyöntekijöillä sekä alan opiskelijoilla ja opettajilla on käy-
tettävissään aineistoa, joka luo kokonaiskuvaa nuorille kohdenne-
tuista palveluista. Materiaalissa kuvataan myös palvelujärjestelmää 
sekä toimintaympäristöjä, joissa nuoret voivat palveluita saavuttaa. 
Tavoitteena on tuoda tietoa työn kehittämiseksi sekä laadun, saata-
vuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi.

Nuorten tieto- ja neuvontatyöllä on Suomessa pitkä historia. Tule-
vaisuuteen katsottaessa on hyvä tiedostaa myös työmuodon juuret. 
Nuorten tieto- ja neuvontatyön lähtökohdat ovat 1950-luvulla maal-
ta kaupunkiin muuttaneissa nuorissa, jotka tarvitsivat tietoa ja neu-
vontaa asunnoista, työpaikoista ja harrastuksista. Työmuodon peri-
aate toteutui jo silloin: nuorille tarjotaan heidän tarvitsemaansa tie-
toa. Hieman myöhemmin Ranskassa, Belgiassa ja Englannissa työ-
muoto kehittyi vastauksena nuorten levottomuuteen ja liikehdintään. 
Näistä lähtökohdista nuorten tieto- ja neuvontatyö levisi nuoriso-
työn muotona ympäri Eurooppaa osana eri maiden nuorisotyötä ja 
-politiikkaa. Nykyään erilaiset nuorille suunnatut tieto- ja neuvonta-
palvelut vastaanottavat miljoonia nuorten yhteydenottoja vuodessa.



Laadukas työ laadukkaiden palveluiden pohjana
Euroopan unionin neuvosto korostaa päätöslauselmassaan euroop-
palaisen yhteistyön uudistetuista puitteista 2010–2018 laadukkaiden 
ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarjoamista nuorille (2009).  Neu-
voston päätelmissä (2013) korostetaan myös laadukkaan nuoriso-
työn merkitystä nuoren kehitykselle, hyvinvoinnille ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiselle. Nuorisotyön roolia ja mahdollisuuksia 
muun muassa laissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi voi-
daan entisestään parantaa laatuun keskittyvällä ja tietopohjaisella 
lähestymistavalla, jossa nuoret ovat suunnittelussa ja toteutukses-
sa keskeisesti mukana. Näin edistetään nuoren kyvykkyyttä ja osalli-
suutta yksilönä sekä yhteisön jäsenenä. 

Laadukas nuorisotyö pitää sisällään myös sen, että nuorten parissa 
toimijoiden osaamista vahvistetaan ja alan koulutus tukee työn vaa-
timaa osaamista sekä vuoropuhelua. Laadukkaaseen nuorisotyöhön 
kuuluvat myös tarkoituksenmukaiset arviointijärjestelmät ja -työka-
lut. Julkaisussa esitellään kentän toimijoiden nuorten tieto- ja neu-
vontatyöhön kehittämiä laatutyökaluja.

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä on tehty yli 60 vuotta. Työtä on 
kehitetty hyvin tulevaisuuspainotteisesti ja innovatiivisesti, vaikka 
tie ei ole aina ollut helppo. Huonot taloudelliset ajat ovat vaikutta-
neet myös nuorisotyön työmuotoihin. Nuorten tieto- ja neuvonta-
työ Suomessa katsoo vahvasti tulevaisuuteen. Vuonna 2006 perus-
tetun Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaa-
tin olemassaolo on tulosta paikallisissa pisteissä ja keskuksissa työs-
kennelleiden nuorisotyöntekijöiden ymmärryksestä nuorten tiedon, 
neuvonnan ja ohjauksen tarpeista. He havaitsivat, ettei nuorille ollut 
tarjolla tarpeeksi tietoa ja ohjausta oman elämänhallinnan ja valinto-
jensa tueksi. Kouluissa tarjottavat ohjauspalvelut eivät olleet riittäviä 
eikä vanhemmilla ollut välttämättä tietoa nuorten mahdollisuuksis-
ta tehdä yksilöllisiä valintoja tai siitä, mihin nuoren olisi voinut ohja-
ta kysymyksissään.

Monialaisuus ja moniammatillisuus ovat osa arkea kaikissa nuoriso-
työn muodoissa, myös nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Jos jääm-
me odottamaan, että nuori itse pystyy selkeästi määrittelemään 
omat tiedon tarpeensa, voimme rajata nuorelle annettavaa tietoa 
vain niihin asioihin, jotka hän pystyy itse ilmaisemaan. Muun muas-
sa tästä syystä olemme nostaneet julkaisussa esiin kohtaamisen ja 
dialogisuuden.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen kattojärjestö ERYICA 
julkaisi vuonna 2014 kaksi nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyvää 
julkaisua: Compendium on National Youth Information and Counsel-
ling Structures sekä Quality Management in Youth Information and 
Counselling. Olemme hyödyntäneet molemmista joitakin keskeisiä 
artikkeleita tässä julkaisussa.

Toivomme, että tämä julkaisu toimii työkaluna nuorten parissa työs-
kenteleville, nuorisotyötä opettaville ja sitä opiskeleville sekä kaikil-
le aiheesta kiinnostuneille. Olkoon se apuna myös työmuotoon pe-
rehdyttämisessä sekä jo pidempään nuorten tieto- ja neuvontatyötä 
tehneiden käsikirjana. Koordinaatti on toteuttanut julkaisun yhteis-
työssä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa.

Kiitämme kaikkia matkassa mukana olleita ja työpanoksensa julkai-
suun antaneita!

Oulussa ja Helsingissä 15.2.2016

Jaana Fedotoff

Heidi Leppäkari

Päivi Timonen
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Jokainen kohtaaminen on erilainen. On eri asia kohtaatko lapsen, ai-
kuisen vai nuoren. On eri asia kohtaatko rikkaan vai köyhän, suoma-
laisen vai japanilaisen. Jokaisen kohtaamiseen tulee kuitenkin asen-
noitua samalla tavalla: kohtaa aina ihminen. Samalla tavalla kuin ha-
luaisit itsesi kohdattavan. Kohtaamiseen liittyy kuitenkin aina ennak-
koluuloja: tiedät ehkä kohtaavasi kuulorajoitteisen ja mietit jo etu-
käteen kuinka kommunikointi onnistuu. Kohtaat uuden ihmisen ja 
hän onkin fyysiseltä olemukseltaan erinäköinen kuin oletit, ja häm-
mennyt. Nämä kaikki ovat tuttuja teemoja myös erityisten ja poikke-
avien kanssa työskennellessä. He saattavat näyttää erilaiselta, kom-
munikoida eri tavalla, iloita eri asioista ja turhautua asioista, joista 
et tiennyt voitavan turhautua. Tärkeää on muistaa, että siinä missä 
sinäkin, he ovat inhimillisiä ihmisiä tarpeineen, pelkoineen ja halui-
neen. (Ypyä 2014. )

Edellinen teksti viittaa erilaisuuden ja erilaisten lasten sekä nuor-
ten kohtaamiseen, mutta samat ajatukset ovat yleistettävissä kenen 
tahansa ihmisen, nuoren tai vanhan, kohtaamiseen. Jokainen nuo-
ri näyttää omanlaiseltaan, kommunikoi itselleen tyypillisellä tavalla, 
iloitsee tai turhautuu itselleen merkityksellisistä asioista. Näistä asi-
oista ei voi tietää etukäteen eikä tarvitsekaan. Kohtaaminen tapah-
tuu aina käsillä olevassa hetkessä, siinä havainnoiden ja läsnä ollen, 
avoimin silmin ja korvin. 

Tässä artikkelissa käsitellään nuoren kokonaisvaltaista kohtaamista 
ja sen taitoa nuorten tieto- ja neuvontatyön kontekstissa. Nuorten 
tieto- ja neuvontatyössä tavataan nuoria, joiden määrittely tiettyyn 
kohderyhmään ei ole yksiselitteistä ja helppoa. Työnkuvasta ja ta-
paamisen syystä riippuen nuori voi olla melkein millainen tahansa, 
millaisessa elämäntilanteessa tahansa ja kohtaamisen teemakin voi 
olla melkein mitä vain. Tästä syystä kohtaamista tarkastellaan artik-
kelissa myös yleisemmällä tasolla.

Artikkelin näkökulma nuoren kohtaamiseen on tukijan, kanssakulki-
jan ja auttajan näkökulma. Lähtökohtana on aikuisen tukija-ammat-
tilaisen ja nuoren hedelmällinen kohtaaminen tasavertaisessa dia-
logissa. Tarkoitus on löytää keinoja tuon dialogisuuden rakentami-
seen, näkemyksiä taitavaan vuorovaikuttamiseen ja ratkaisukeskei-
seen työskentelyyn dialogissa, samalla huomioiden dialogin osa-
puolten, ammattilaisen ja nuoren, lähtökohtaisesti epätasa-arvoinen 
asetelma. Dialogisten työskentelytapojen käyttäminen kohtaamises-
sa helpottaa tuon epätasa-arvoisen asetelman kääntämisessä tasa-
veroisemmaksi keskusteluyhteydeksi. Artikkelissa nojaudutaan toi-
saalta dialogiseen kirjallisuuteen (mm. Aarnio & Enqvist 2001; Kos-
kimies, Pyhäjoki & Arnkill 2012; Väisänen, Niemelä & Suua 2009) ja 
toisaalta auttajan ja autettavan kohtaamiseen ja keskustelutilantee-
seen (mm. Falk 2001; Isokorpi 2014; Mattila 2013). Hieman yllättäen 

NUOREN KOKONAISVALTAINEN KOHTAAMINEN JA DIALOGISUUS
Tanja Hakoluoto

DIALOGINEN KOHTAAMINEN
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mm. tanskalaisen psykoterapeutti Bent Falkin kirjassaan Auttajan 
peili hahmottelema keskustelumalli kriisissä olevan ihmisen kanssa 
sopii dialogisuuden periaatteisiin ja päinvastoin.

Falk antaa kirjassaan käytännön neuvoja siitä, millainen keskuste-
lu auttaa kriisissä olevaa ihmistä. Ensi alkuun on vaikea nähdä, että 
nuorten tieto- ja neuvontatyön asiakkaat, nuoret, kuuluisivat tähän 
kriisissä olevan ihmisen kuvaan, mutta Falkin ajattelun lähtökohta-
na on, että kriisi liittyy ”vaikeisiin elämän perustekijöihin kuten arvi-
ointi, uudelleen arviointi, valinta ja arvot”. Hänen näkemyksensä mu-
kaan suurten muutosten tapahtuessa saattavat ihmisen aikaisem-
pi elämäntapa ja elämänkatsomus käydä riittämättömiksi. Ihmiselle 
voi aiheutua kriisi vaikkapa sairaudesta tai menetyksestä, mutta se 
voi olla tulosta myös kasvusta. Uusissa kasvun tilanteissa nuori nä-
kee uusin silmin asioita, joiden tiedostaminen voi olla hyvin hyödyl-
listä.  Kriisi voi siis haastaa etsimään uutta viisautta ja luovuutta, ja 
se on osa elämää ja kasvua. (emt., 11–12. Ks. myös Lindqvist 1992.) 

Dialogisuuteen, kuuntelemiseen ja kohtaamiseen liittyviä taitoja on 
mahdollista oppia. Ne ovat taitoja, joita voi harjoittaa ja joissa voi 
kehittyä. Jokaisella meistä on periaatteessa mahdollisuus tulla tai-
tavaksi toisen ihmisen kohtaajaksi. Taidon lisäksi kohtaamisessa on 
kyse asenteesta, oivalluksista sekä tukija-ammattilaisen itsetunte-
muksesta, joka on osaltaan merkittävässä roolissa kohtaamistyös-
sä (ks. myös Isokorpi 2014, 4). Nuorten tieto- ja neuvontatyössä tar-
vittava kohtaamisen taito on osa alan professiota ja keskeistä osaa-
mista. Kohtaamistyötä tekevät ammattilaiset näkevätkin koulutuk-
sen ja työkokemuksen tärkeimpinä apuina ammatillisten kohtaami-
sen taitojen kehittymisessä (Isokorpi 2014, 21–22). Näitä taitoja on 
mahdollista edelleen kehittää dialogisin periaattein ja toimintata-
voin. Lisäksi itsetuntemus ja muun muassa tunneälytaidot kehitty-
vät jokaisen omassa elinikäisessä kasvu- ja oppimisprosessissa. Nii-
tä on mahdollista myös edistää intentionaalisesti esimerkiksi itse-
ohjatun oppimisen mallin mukaisesti (Isokorpi 2004, 39–40; Isokor-
pi 2014). Isokorpi näkeekin kohtaamisen ja tunneälytaitojen olevan 
merkittävässä yhteydessä toisiinsa, sillä viimeksi mainitun persoo-
nallinen osa-alue eli kyky tulla toimeen itsensä kanssa, luo perustan 
myös nuoren kanssa toimivan ammattilaisen toista kunnioittavalle ja 
huomioivalle tavalle työskennellä. Tunneälytaitojen sosiaalisen osa-
alueen taitojen merkitys on myös korostunut kohtaamisen taidois-
sa. (Isokorpi 2014, 7.) Kokonaisvaltaisen kohtaamisen mahdollistavat 
tunneälytaidot sekä dialogiset taidot ovat opittavissa olevia taitoja – 
missä iässä tahansa ja mistä lähtökohdista tahansa. 

Kasvu- ja muutosprosessista ja sen aiheuttamasta  
kriisistä on usein kyse esimerkiksi murrosikäisen nuoren  
kohdalla tai nuoren aikuisen muuttaessa pois kotoa  
tai lähtiessä opiskelemaan. 

Kriisiapu on siis tästä näkökulmasta kasvamaan  
auttamista eikä varsinaisesti hoitoa tai ongelmanratkaisua. 
Kasvamaan auttaminen puolestaan on nuorten  
kohtaamistyössä työskentelevien perustyötä. 

10
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DIALOGISUUS

DIALOGIN PERIAAT TEITA

Arkikielessä dialogi tarkoittaa yksinkertaisesti keskustelua, vuoropu-
helua tai keskustelumuotoista tekstiä, mutta ilmiönä dialogi on tätä 
monitahoisempi. Tässä artikkelissa nojataan Suomessa dialogisuutta 
muun muassa verkkoympäristössä kehittäneiden FT Helena Aarnion 
ja FT Jouni Enqvistin  (2001, 14–15) dialogisuuden määrittelyyn, jo-
hon ovat vaikuttaneet myös mm. Bohmin (1996), Burbulesin (1993), 
Freiren (1970) ja Isaacsin (2001) näkemykset.

Dialogisuus tarkoittaa ihmisten tasavertaiseen  
osallistumiseen perustuvaa yhdessä ajattelemista ja  
perehtymistä johonkin asiaan tai toimintaan. 

Dialogissa kaikki osallistujat ovat subjekteja.  
Tavallisessa keskustelussa osa osallistujista on  
subjekteja ja osa objekteja.  

Dialogissa jokainen kantaa kortensa yhteiseen kekoon.  
Syntyy yhteinen ymmärrys ja jotain jokaiselle  
osallistujalle ennestään tuntematonta. 

(Aarnio & Enqvist 2001, 14–15)

Tasavertaisella osallistumisella tarkoitetaan tässä sitä, että dialogiin 
osallistuvat ovat osallistumisessaan yhtä aktiivisia ja että heillä on 
oikeus ja arvo olla mukana keskustelussa yhtä painokkaasti. Tällöin 
voidaan päästä avoimeen ja toista kunnioittavaan vuorovaikutus-
suhteeseen, jossa sekä ilmaistaan itseä että vastaanotetaan toiselta. 
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Näin pyritään saavuttamaan dialoginen keskusteluyhteys, jonka val-
litessa osapuolet ovat halukkaita sitoutumaan yhdessä tekemiseen 
huolimatta mahdollisista väärinkäsityksistä, ristiriidoista ja epäon-
nistumisista. Näillä keinoin ja ehdoilla voidaan saavuttaa sellainen 
vuorovaikutuksen aste, jossa yksilölliset tai itsekeskeiset tavoitteet 
eivät nouse hallitseviksi. (emt., 15.)

Dialogisessa työskentelyssä tietoa ja sen yhdistämistä haetaan yh-
dessä ajattelemisen ja yhteisen asioihin perehtymisen kautta. Pyrki-
mys on luoda uutta ymmärrystä ja osaamista, kun asioita ajatellaan 
ja tutkitaan yhdessä. Kukin osallistuja vuorollaan etsii ja rakentaa tie-
tämystä ja on myös tiedon vastaanottajana. (emt., 16.) Myös teok-
sessa Sanat työssä (Väisänen ym. 2009) dialogi nähdään yhdessä 
ajattelemisen tilana. Vuorovaikutuksen ja kuuntelemisen myötä syn-
tyy keskusteluyhteys, jossa jokainen arvostaa toista.  Jokaisen mieli-
piteet ovat tärkeitä eikä niiden muuttamista vaadita, vaan keskuste-
lu muuttuu avoimeksi juuri dialogin avulla. Monologi puolestaan on 
yksinpuhelua, jossa toista ei kuunnella. (emt., 11.) Näin hahmoteltu-
na dialogisen keskustelun taito on ammatillista tietoista toimintaa, 
jossa kieli on keskeisessä osassa. 

Dialogisuus perustuu edellä olevan mukaan määritelmällisesti ta-
savertaisuuteen, subjektiuteen ja uuden luomiseen. Näiden kolmen 
asian nähdään olevan edellytyksenä onnistuneeseen dialogiin ja 
keskusteluyhteyteen. Kohtaamisessa ja kasvun tukemisessa kyse on 
perustaltaan samoista asioista - tasavertaisuuden kunnioittamisesta, 
tuettavan oman elämän asiantuntijuudesta ja suunnan ottamisesta 
kohti jotain uutta ja tuntematonta. 

Dialogisuus liittyy läheisesti myös osallisuuteen ja erityisesti aja-
tukseen oman elämän osallisuudesta, subjektiudesta. Siihen, et-
tä nuorella on oikeus omiin ratkaisuihinsa oman elämänsä suhteen 
myös silloin, kun ratkaisut aikuisen näkökulmasta vaikuttavat kenties 
kummallisilta tai jopa vääriltä. Nuorella on kuitenkin omistusoike-
us omaan elämäänsä ja hän on oman elämänsä toimija. Dialogisella 

työotteella voidaankin käydä keskustelua kunnioittaen nuoren osal-
lisuutta omaan elämään ja itsemääräämisoikeuteen, jota koroste-
taan myös nuorten tieto- neuvontapalveluiden eurooppalaisissa pe-
riaatteissa (ERYICA 2004).

Kuva 1. Kohti dialogista vuorovaikutusta.

Dialogin  
periaatteet
• Aktiivinen  

osallistuminen
• Sitoutuminen
• Vastavuoroisuus
• Avoin ilmaisu
• Kunnioittava  

suhtautuminen
• Minäkeskeisyydestä  

irtautuminen

Dialogin  
emotionaaliset  
elementit
• Osallisuus ja  

välittäminen
• Luottamus
• Kunnioitus
• Arvostus
• Läheisyys
• Toivo
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DIALOGISET TOIMINTATAVAT

Kuulemisessa ja kuuntelemisessa vaikeutena usein on ymmärtää nuor-
ta hänen omista lähtökohdistaan ja tarinastaan käsin. Kuulija lähtee 
tulkitsemaan kuulemaansa pyrkien asettumaan toisen asemaan ja nä-
kemään sen toisen silmin. Kuulija tulkitsee kuulemaansa kuitenkin ai-
na omiin kokemuksiinsa peilaten, kykenemättä koskaan täysin asettu-
maan toisen asemaan. Tästä syystä dialogisessa suhteessa lähdetäänkin 
kuuntelemisen lisäksi aktiiviseen vuorovaikutukseen – dialogisilla toi-
mintatavoilla. Näillä toimintatavoilla pyritään varmistamaan myös dia-
login syntyminen ja jatkuminen, siis onnistunut kohtaaminen.

Edellä kuvattuja dialogisuuden periaatteita voidaan verrata Bent Fal-
kin (2001) seuraaviin lauseisiin: ”Ole se mikä olet! Sinun ei tarvitse 
auttaa enempää kuin osaat, sillä tärkeimmät voimavarat ovat au-
tettavassa itsessään, ei auttajassa. Kriisissä oleva ei tarvitse ohjeita 
vaan rakkautta.” 

Dialogisella työotteella työskenneltäessä ja Falkin keskustelumallissa 
ammattilaiselle ja tukijalle annetaan siis lupa olla oma epätäydellinen 
itsensä. Hänen ei tarvitse tietää etukäteen kohtaamistilanteesta ja sen 
sujumisesta tai sujuvoittamisesta. Tukijan ei myöskään tarvitse välttä-
mättä ennalta tietää, millaisen nuoren hän tänään kohtaa, eikä hänen 
tarvitse tietää ennalta millaisia valintoja tai suuntia nuoren tulisi tu-
levaisuutensa ja elämänsä suhteen tehdä. Tietäminen johtaa helpos-
ti monologiin ja tappaa dialogin. Kohtaamisen sisällön tietäminen voi 
luoda ennakkoasenteita, joita dialogisuudessa sekä kohtaamisessa tu-
lisi välttää. On paradoksaalista, että koemme usein hyvän ja ammat-
timaisen auttajan velvollisuudeksi tietää ennalta, kun itse asiassa hy-
vä kohtaaminen perustuu olennaisesti tilanteessa läsnä olemiseen ja 
yhdessä työskentelyyn. Kohtaamisen ja auttamisen (näennäinen) yk-
sinkertaisuus on tietämisen ja valta-asetelmien purkamisessa ja toi-
mijuuden sekä voimavarojen näkemisessä autettavassa itsessään. Tu-
kija-ammattilainen voi tällöin keskittyä itse kohtaamiseen ja kohdat-
tavaan, ollen läsnä ja kuunnellen juuri siinä käsillä olevassa hetkessä. 

Kuva 2. Dialogiset toimintatavat. Mukaillen Aarnio & Enqvist 2001, 18–19.

Dynamiikkaa dialogiin 
Keskeneräisten ajatuskulkujen  
ilmaiseminen ja hyväksyminen
Yhteisen ymmärryksen  
rakentaminen erilaisten  
näkökulmien pohjalta
Ajatuskulkujen tarkentaminen  
tiedustelevin kysymyksin
Osallistujien puheen  
henkilökohtaisten  
merkityssisältöjen avaaminen  
kysymyksin
Ajatuksen kulun tekeminen  
näkyväksi

Dialogi uusille poluille
Osallistujan ajatuksenkulun  
asettaminen alttiiksi  
tutkimiselle ja  
kyseenalaistamiselle
Eteneminen keskustelussa  
perustuu havantoihin eikä  
arvailuihin tai kuvitelmiin  
toisen ajatuksenkulusta
Viipyminen riittävän kauan  
keskusteluteemassa  
hyppelehtimisen sijasta
Uusien etenemispolkujen  
etsiminen asioiden  
työstämiseksi dialogissa
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DIALOGI JA KOHTAAMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEENA

TUNTEET JA EMOOTIOT DIALOGIN VAHVISTAJ INA

Edellä on todettu, että dialogi on vuoropuhelua, vuorotoimintaa, 
jossa sanat ja kieli ovat tärkeässä osassa. Dialogi on myös kunnioit-
tavaa suhtautumista ja pysähtymistä toisen sanalliseen ja sanatto-
maan viestintään niin, että viestiä voidaan vastaanottaa ja tulkita ko-
konaisuutena. 

Väisänen ym. (2009, 14–15) viittaavat Isaacsiin (2001) erotellessaan 
dialogisesta puheesta kolme erilaista kieltä: toiminnan, merkitysten 

ja tunteiden kielet. Isaacsin mukaan puhe köyhtyy, jos nämä kolme 
erotetaan toisistaan. Tästä huolimatta nykyajan organisaatioille on 
tyypillistä toiminnasta ja tekemisestä puhuminen merkitys- ja tun-
nepuheen kustannuksella. Kohtaamisessa ja dialogissa puheen kaik-
kien kolmen kielen huomioiminen on erityisen tärkeää. Merkityspu-
heessa keskitytään etiikkaan, totuudellisuuteen ja moraaliin, ja et-
sitään vastauksia tietäen, että näiden asioiden kysyminen itsessään 
on tärkeää, vaikka vastauksia ei aina löytyisikään. Tunteiden kieli on 

Osallisuus ja välittäminen 
(concern):

Luottamus 
(trust):

Kunnioitus 
(respect):

Arvostus 
(appreciation):

Läheisyys 
(affection):

Toivo 
(hope):

• Dialogiin kuuluu aina sitoutuminen ja toisten huomioon ottaminen.

• Luottamus liittyy sitoutumiseen. Sitoutumisessa osallistuja antaa  
itsestään jotain ja siis luottaa toisiin.

• Toisen näkökulmien kuuntelu edellyttää toisen kunnioittamista ja  
omien näkökulmien esittäminen edellyttää itsekunnioitusta.

• Dialogiin osallistuvien kyky arvostaa ainutlaatuisia piirteitä toisessa  
ihmisessä auttaa heitä kunnioittamaan toista erilaisuudesta huolimatta.

• Dialogissa syntyy osallistujien kesken läheisyyden tunne, vaikka hetkellinenkin.

• Dialogissa voi tulla vastoinkäymisiä, ja tällöin toivo sekä yleinen hyvä tahto  
toisia kohtaan kannustaa osallistujia antamaan dialogille aikaa onnistua.

{
{
{
{
{
{

Kuva 3. Dialogin emotionaaliset elementit (Burbules 1993. Aarnion & Enqvistin 2001, 18 mukaan) 
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näistä kolmesta kielestä vaikein, mutta ilman tunteiden kielen herk-
kyyttä keskustelu jää etäiseksi. Tyypillistä onnistuneille kolmen dia-
logisen kielen vuoropuheluille onkin kokonaan uudenlaisten merki-
tysten löytyminen ja hyppäys uudelle dialogin tasolle.

Aarnio ja Enqvist kuvaavat Burbulesiin (1993) viitaten dialogisen 
vuorovaikutuksen ja kokonaisvaltaisen kohtaamisen tilanteisiin liit-
tyvän emotionaalisia elementtejä. Nämä elementit vaikuttavat sii-
hen, kuinka onnistuneeksi dialoginen tilanne kehittyy – dialoginen 
suhde voi tulla joko edesautetuksi tai estetyksi. (Aarnio & Enqvist 
2001, 17–18). Dialogi ja kohtaaminen edellyttävät sitoutumista yh-
teisen päämäärän tavoitteluun myös siinä tilanteessa, että tavoitet-
ta ei kenties saavutetakaan. Emotionaalisesti sitoutuminen vaatii vil-
pittömyyttä. Dialogin haasteellisuus liittyy siten sekä emotionaalis-
ten elementtien huomioimiseen että puheen laatuun.  

DIALOGINEN PUHE

Tutkija William Isaacs (2001) on kehittänyt dialogisuutta kaupallisten 
yritysten kontekstissa ja hän käyttää käsitettä suora puhe tarkoitta-
maan sellaisten asioiden ääneen sanomista, jotka paljastavat jotakin 
todellisista ajatuksistamme (Väisänen ym. 2009, 23). Suorassa puhees-
sa ilmaistaan niitä asioita, joita tässä käsillä olevassa tilanteessa on tar-
peen ilmaista. Suora puhe vaatii luottamusta ja välillä myös riskinottoa 
tilanteessa, jossa valmiita vastauksia ei ole, vaan joutuu luottamaan, 
että asian ilmaiseminen saattaa auttaa dialogissa askeleen eteenpäin. 
(emt., 23.) Se luo dialogiin avoimuutta ja on yksinkertaisimmillaan asi-
oiden (yhdessä) ihmettelyä ja sanallistamista. Näitä tilanteita, joissa 
valmiita vastauksia ei ole, syntyy nuorten tieto- ja neuvontatyössä jat-
kuvasti. Tällöin dialogin osapuolet ja erityisesti tukija-ammattilainen 
hyötyy suorasta puheesta ja dialogi mahdollistuu. 

Bent Falkin keskustelumenetelmässä viitataan samaan tematiik-
kaan ajatuksessa, että kohtaamisessa tulisi jakaa toisen kanssa 

kunnioittavalla tavalla se, mitä omassa itsessä tapahtuu tilanteen 
kuluessa (Falk 2001, 12). Tunteiden välittyminen osapuolten välil-
lä on keskustelussa ja kohtaamisessa tärkeä osa hyväksyvän ilma-
piirin saavuttamista. Kun ei tilanteessa tiedä mitä sanoa, on sen ää-
neen sanominen kunnioittavaa ja rehellistä. Tämä luo yhteisyyttä ja 
kohtaamisen, jossa voidaan ihmetellä, surra, iloita tai olla vihaisia yh-
dessä. Näin myös dialogisuuden olennaiset piirteet, emotionaaliset 
elementit sekä puheen laatu (kieli) auttavat viemään kohtaamistilan-
netta eteenpäin. Vasta ihmettelyn ja tunteiden huomioimisen kaut-
ta on mahdollista siirtyä seuraavalle askelmalle. Tieto- ja neuvon-
tatyössä tämä askel usein on tiedon ja ratkaisujen hakemista sekä 
vaihtoehtojen punnitsemista eri mahdollisuuksien äärellä.

Dialogisuutta tutkineen kirjallisuustieteilijä Mihail Bahtinin (1979) mu-
kaan dialogisen sanan vastakohta on autoritaarinen sana. Autoritaa-
rinen sana on jäykkä ja taipumaton ja luo ympärilleen etäisyyden.  Si-
tä on vaikea kiistää tai haastaa. Tilaa moniääniselle dialogille ei tällöin 
jää. Dialogisen sanan ja kielellisen ilmaisun ohella dialogisessa vuo-
ropuhelussa on huomioitava henkilöiden sisäisen ja ulkoisen dialo-
gin risteäminen. Jokainen dialogiin osallistuva käy ulkoisen dialogin 
ohessa tavallisesti omaa sisäistä dialogiaan ja punnitsee omia ajatuk-
siaan, jotka voivat joskus olla myös keskenään ristiriitaisia. (Väisänen 
ym. 2009, 11–12.) Myös tähän haasteeseen avoin ja suora puhe on 
mahdollinen vastaus käytännön kohtaamistilanteessa.

Nuoren oman olemassa olon vahvistaminen tapahtuu näkemisen, kuu-
lemisen ja vastaamisen kautta. Nähdyksi ja kuulluksi tullut nuori, jonka 
persoonaa on siis kohdeltu kunnioittavasti ja arvostavasti, saa mahdol-
lisuuden ”puhjeta kukkaan”. Vahvistaminen tapahtuu prosessissa, jossa 
myös ammattilainen ilmaisee mitä hän näkee ja kuulee sekä kertoo mi-
tä se hänessä herättää. (Mattila 2013; Isokorpi 2013, 8.) Tässäkin mie-
lessä on relevanttia kertoa nuorelle miten nähty ja kuultu vaikuttavat 
kuulijan tunteisiin ja tahtoon. Samalla se helpottaa nuoren kohtaamista 
myös silloin, kun auttaja kenties kokee riittämättömyyttä tai on tunne-
tasolla kaukana, tai kun ei yksinkertaisesti tiedä mitä sanoa.
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KUUNTELEMINEN JA KUULEMINEN

Vuorovaikutuksessa on hyvä huomioida, että omaa ilmaisua viivyttämällä 
voi saavuttaa paremmat mahdollisuudet päästä dialogiseen keskusteluyh-
teyteen. Kuunteleminen on usein vaikeampaa kuin puhuminen. Väisänen 
ym. (2009) viittaavat Isaacsiin (2001) todetessaan, että kokemattomat työn-
tekijät ovat kuuntelemisen taidoiltaan heikompia kuin kokeneet työnteki-
jät. Kokemattomammat työntekijät puhuvat liikaa ja kuuntelevat vähem-
män kuin kokeneemmat työntekijät. Kuuntelemisen suurin este on usein 
oma sisäinen puhe ja omiin ajatuksiin keskittyminen. Erityisesti toisen pu-
heen synnyttämät muistiassosiaatiot saavat kuuntelemaan itseä enemmän 
kuin toista. (Väisänen ym. 2009, 13, 19–20; ks. myös Isokorpi 2014.)

Oman ilmaisun viivyttämisen, kuuntelun ja odottamisen tärkeyden huo-
maa myös silloin, kun toinen ottaakin puheeksi asian, jonka juuri on itse ai-
konut sanoa. Nuoren omana oivalluksena ja havaintona asialla on suurem-
pi merkitys. Isaacs (2001) kuvaakin, että odottamalla mielipiteensä kans-
sa pääsee dialogin virtaan mukaan asettamatta sinne esteeksi kiviä, joita 
erityisesti vahvat kannanotot muodostavat. Viivytteleminen ja ihmettele-
minen helpottavat suunnanmuutoksia ja asioiden uusin silmin näkemistä. 
(emt., 21; ks. myös Mattila 2013; Isokorpi 2014.)

Kuuntelemisessa olennaista on omien ennakkokäsitysten siirtäminen si-
vuun. Yksi osa kuuntelemisen taitoa on kiinnittää huomiota asioihin, joi-
ta tavallisesti ei huomioi ja harjoitella hakemaan toisen puheesta asioita, 
jotka todistavat omat ennakko-olettamukset vääriksi. Useimmitenhan py-
rimme löytämään toisen puheesta omaa olettamusta tukevia asioita. (emt., 
2009, 20–21.) Eläimen ja ihmisen vuorovaikutus tarjoaa toisen näkökulman 
kuuntelemisen harjoitteluun. Eläinten kanssa vuorovaikuttaessa on huomi-
oitava eläinten täysin erilaiset lähtökohdat ihmiseen nähden. Eläimet eivät 
puhu sanoin, vaan niitä on tarkkailtava, tulkittava ja ymmärrettävä niiden 
viestinnän ja lähtökohtien kautta. Yhtä hyvin nuorta on tulkittava ja ym-
märrettävä hänen omassa viitekehyksessään, hänen omista lähtökohdis-
taan käsin. Vain silloin on mahdollista ymmärtää hänen viestinsä eikä vain 
omia ennakko-olettamuksia tai työntekijän omaa sisäistä puhetta.16
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DIALOGISEN TYÖSKENTELYN TUEKSI

Dialoginen sanaketju ja aktivoivat kysymykset: Sanaketjussa nuori kuulee oman sanansa osana työntekijän puheenvuoroa.  
Sanaketjussa siis tartutaan toisen sanomaan ja pysytellään keskustelukumppanin tavassa ilmaista asioita. Dialogisessa  
sanaketjussa edetään alkukysymyksen kautta kuumiin avainsanoihin ja lauseisiin sekä aktivoiviin kysymyksiin.  
Sanaketjun menetelmä auttaa harjoittamaan dialogisen keskustelun taitoa, mutta myös varmistaa nuoren kuulluksi tulemista.  
(Väisänen, Niemelä & Suua 2009.)

Vertaissovittelu ja sovitteleva työote: Dialogista työskentelytapaa käytetään myös sovittelussa ja erityisesti koulujen  
konfliktitilanteiden vertaissovittelumenetelmässä. Sovittelutilanne etenee konfliktin osapuolten tarinoiden kertomisen kautta  
tunteiden käsittelyyn tavoitteena yhteisen ratkaisun löytäminen. (Gellin 2011; http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu.)

Hyvien käytäntöjen dialogit: Laajemmassa verkostopalaverissa tai useamman henkilön kohtaamistilanteessa tapahtuvaan  
dialogiseen työskentelyyn voi käyttää Hyvien käytäntöjen dialogien mallia. Mallin taustalla on Huolen vyöhykkeistö -apuväline,  
jonka avulla voidaan kartoittaa työntekijän omaa huolentilaa tai käyttää sitä apuna kommunikoinnissa lasten, nuorten tai  
vanhempien kanssa.  Hyvien käytäntöjen dialogit -menetelmä on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta.  
(Koskimies, Pyhäjoki & Arnkil 2012.)

Esimerkkejä dialogisista keskusteluista tai menetelmistä: 

www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/

www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta

www.socca.fi/aikuissosiaalityo/kehittaminen_ja_menetelmat/menetelmat

17

http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/
www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta
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VOIMAVARAT JA RAJAT KOHTAAMISESSA

Kasvussa olevan nuoren ihmisen on otettava ensisijaisesti kantaa 
omiin arvoihinsa, ei aikuisen auttajan arvoihin. Hänen on tehtävä va-
lintoja, joiden seurauksien kanssa hän joutuu elämään. Tämän vuoksi 
kaikki ratkaisevat voimavarat ovat nuoressa itsessään eivätkä hänen 
tukijassaan. (Falk 2001, 32–33; Isokorpi 2013, 10–11; Mattila 2013, 
99.) Nämä ajatukset sisältävät väitteen oman elämän omistajuudes-
ta, mutta myös sitoutumisesta ja yllättävistäkin ratkaisuista.

Nuoren tulee saada valita itselleen sopivat ratkaisut, joita hän läh-
tee elämässään edistämään. Myös voimavarat löytyvät nuoresta it-
sestään ja tukija voi tässä vain tukea ja toimia kanssakulkijana. Eikö 
sitten saa tai pidä antaa edes ohjeita ja neuvoja? Eikö voi kaitsea ai-
kuisen ja ammattilaisen pidemmällä elämänkokemuksella ja kenties 
viisaudella? Eikö voi opastaa nuorta välttämään karikoita ja estää te-
kemästä valintoja, jotka näyttävät olevan mahdottomia tai virheelli-
siä? Koska kyse on toisen ihmisen elämästä, kokemuksista ja tunteis-
ta, ovat hänen valintansa ja tekonsa hänen elämänsä lähtökohtia. Ne 
voivat olla kohtaamistilanteessa olevan tukija-ammattilaisen taus-
tatiedoilla varustetulle henkilölle epäloogisia, kummallisia ja näyt-
tävät vievän vaikeuksiin. Kuitenkin nuori myös tässä tilanteessa säi-
lyttää omistusoikeutensa omaan elämäänsä. Nuo kummalliset rat-
kaisut voivat olla hänelle ainoita mahdollisia ratkaisuja juuri hänen 
elämässään ja tilanteessaan. Ne voivat olla myös ainoita mahdollisia 
ratkaisuja, joihin hän sitoutuu ja joita lähtee työstämään eteenpäin. 

Kysymys on omistusoikeudesta. Kohtaamisessa tukija-ammattilai-
nen haluaa auttaa ja ymmärrettävistä syistä pyrkii edistämään nuo-
ren puolesta hänelle hyviksi katsomiaan asioita. Dialoginen työo-
te, auttajan itsetuntemus ja omien auttamistyön motiivien tunnista-
minen helpottavat toisen puolesta tietämisen problematiikkaa. Ne 
myös auttavat omien ja toisen rajojen tunnistamisessa, oman val-
lankäytön tunnistamisessa ja toisen elämän omistajuuden kunnioit-
tamisessa.

”Ole se mikä olet” -ajatus (Falk) on toisaalta helpottava ja vapaut-
tava, mutta sisältää myös ajatuksen itsetuntemuksesta. Miksi minä 
olen tällainen kuin olen? Mitkä ovat minun elämääni vaikuttaneet 
asiat ja arvot, ja miksi teen tukemis- ja kohtaamistyötä? On hyvä 
tietää omat vahvuutensa ja rajoitteensa sekä omaa elämää ja vuo-
rovaikutusta ohjaavat motiivit välttääkseen kohtaamisen pahimmat 
karikot. Toisaalta, kaiken itsetuntemuksen ja ammatillisen arvioin-
nin keskellä on helpotus, että kohtaamistilanteessa riittää dialogi-
sin periaattein ja toimintatavoin katselu, kuuntelu ja tarkkaavainen 
läsnäolo.

”Auttavassa keskustelussa ei tule tahtoa mitään  
toisen suhteen. Keskustelu muistuttaa tanssia;  
siinäkään ei tule tahtoa mitään, on vain annettava  
musiikin viedä kumppanin kanssa, niin kuin musiikki  
haluaa. Sitä vastoin on hyvä olla altis siinä mielessä,  
että antautuu yhteiseen prosessiin. Halukkuus  
keskusteluun on auttavaa, halu määrätä keskustelun  
kulku on tuhoisaa.” 

    (Falk 2001, 33.)
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NUORTEN ARVOMAAILMA  
JA IDENTITEETTI AIKUISUUDEN KYNNYKSELLÄ 
Mika Launikari

Nuorten työelämätaidot  (esim. Lonka & Hannula 2014, A5; Tamme-
lin 2012, 4–5) ja erityisesti se, miten nuorten työelämään sijoittumis-
ta voidaan tukea eri keinoin, ovat viime vuosina saaneet Suomessa 
ja kansainvälisesti paljon huomiota korkean nuorisotyöttömyyden ta-
kia (esim. Helve & Evans 2013). Näiden rinnalla on lisäksi tutkittu sitä, 
missä määrin työuransa alussa olevien nuorten henkilökohtainen ar-
vomaailma ihanteineen ja arvostuksineen kohtaa työelämässä ja yh-
teiskunnassa nykyisin vallitsevat arvot. Tuoreiden selvitysten valossa 
voidaankin uumoilla, että työelämään äskettäin siirtynyt Y-sukupolvi 
ja sinne lähivuosina astuvat nuoret aikuiset haastavat ja kyseenalais-
tavat ratkaisevasti aiempien sukupolvien käsitystä maailmasta, todel-
lisuudesta, työelämän lainalaisuuksista ja suhteesta työntekoon. 

YHTEISKUNNAN MUUTOKSET  
PERUSTANA ARVOMURROKSELLE

Kaikki elämänalueet lävistävä kansainvälistyminen, talouden murros 
ja ulkomaisten investointien lisääntyminen, perinteisten ammattien 
katoaminen ja uusien syntyminen, kaupungistuminen ja maahan-
muutto, väestön ikä- ja koulutusrakenteiden muutokset sekä sosi-
aalisen median räjähdysmäinen käyttö ovat 2000-luvun ilmiöitä suo-
malaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa laajemminkin. Elinkeino-
elämän Valtuuskunnan EVAn (Haavisto 2014) tekemän selvityksen 

mukaan kansalaisten arvot ja asenteet näyttäisivät erkaantuneen 
toisistaan em. kehityksen seurauksena. Yhtenäiskulttuuri ja sen pe-
rusteet ovat Suomessa haurastuneet samalla, kun yksilöllinen valin-
nanvapaus on vaihtoehtojen voimallisen kasvun myötä lisääntynyt. 

EVAn selvityksessä (Haavisto 2014; 46–48) kartoitettiin muun muas-
sa eri ikäryhmien näkemyksiä väittämästä ”suomalaiset ovat yhtenäi-
nen kansakunta, jolla on selvät yhteiset tavoitteet” ja heitä pyydettiin 
ottamaan kantaa siihen, millainen on ”suomalaisten tasa-arvoisuus 
yleensä eteenpäinpääsymahdollisuuksien / urakehityksen kannalta”. 
Kansakunnan yhtenäisyydestä samaa mieltä oli 22 % ja eri mieltä 
57 % ikäryhmässä 18–25-vuotiaat, kun lukemat olivat lähes päin-
vastaiset 56–65-vuotiaiden ryhmässä (52 % samaa mieltä, 27 % eri 
mieltä). Sen sijaan edellä mainituissa ikäryhmissä jakaumat eteen-
päinpääsymahdollisuuksien osalta olivat hyvin samansuuntaisia, sil-
lä 71 % nuorten ikäryhmästä (18–25-vuotiaat) ja 62 % vanhemmista 
(56–65-vuotiaat) oli sitä mieltä, että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin 
tai melko hyvin. Käsitykset mahdollisuuksien tasa-arvoisuuden to-
teutumisesta korreloivat kuitenkin voimakkaasti koulutustason nou-
sun ja sosioekonomisen aseman vahvistumisen kanssa.

Erityisesti päätöksentekijöiden näkökulmasta yhteiskunta on 
muuttunut aiempaa heikommin ennakoitavaksi ja siksi vaikeam-
min hallittavaksi. Tiedonvälityksestä on tullut kiivastempoista sekä 
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moniäänistä ja -kanavaista. Koetukselle ovat joutuneet monet toi-
mintaa ohjaavista perinteisistä eettisistä ja moraalisista periaatteis-
ta. Yksilöt, yritykset ja yhteisöt tekevät entistä herkemmin nopeita, 
pinnalliseen tietoon perustuvia ja lyhyen aikavälin etua tavoittelevia 
päätöksiä niiden seurauksia ja vaikutuksia turhia miettimättä. Suo-
malaisten elämäntyyli, arvot ja tottumukset muuttuvat yhä yksilölli-
semmiksi ja etääntyvät toisistaan. Kun yhteiset merkitykset vähene-
vät, on riskinä, että yhteisymmärrys koko kansakunnan kannalta tär-
keissä asioissa voi tulevaisuudessa alkaa kangerrella erilaisia arvo-
ja edustavien ryhmien välisten intressien vetäessä eri suuntiin. (Haa-
visto 2014).

Yhteiskunnassa havaittava arvojen muutos liittyy Zygmunt Bauma-
nin (2004; 2007) mukaan keskeisesti siihen, että postmodernin ajan 
ihmisen identiteetti on häilyvä ja haavoittuvainen ja että se on pa-
kotettu reagoimaan siihen, mitä epävarmassa ympäristössä kulloin-
kin tapahtuu. Identiteetti ei siis ole jotain pysyvää ja ajassa ikuises-
ti kestävää, vaan jää aina jotenkin keskeneräiseksi. Baumanin (2004) 
teesi onkin, että nykyihminen joutuu läpi koko elämänsä ottamaan 
kantaa siihen, mihin hän kulloinkin identifioituu tai edes hetkellises-
ti sitoutuu sekä mitä hän pitää elintilassaan itselleen tärkeänä. Kaik-
ki tämä on heijastusta hänen arvostuksistaan, uskomuksistaan, ihan-
teistaan ja odotuksistaan. Nykymaailmassa meillä on vapaus vali-
ta, rakentaa ja muokata itsellemme mieleinen identiteetti, jota yh-
teiskunnan soveliaisuussäännöt eivät enää kykene rajoittamaan niin 
kuin joskus ennen. Niinpä itsensä tuotteistamisesta (ns. branding) ja 
muista erottumisesta on tullut nykyhetken ilmiöitä ja keinoja selviy-
tyä jatkuvasta kilpailusta (työ)elämässä (Bauman 2007).  

ERILAISET AJAT, TOISENLAISET ARVOSTUKSET

Taloustutkimuksen alkuvuodesta 2014 julkaiseman arvotutkimuksen 
mukaan nuorten ja vanhojen ikäluokkien arvomaailmat eroavat toi-
sistaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämä selittyy sillä, että eri 

?

?
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sukupolvet ovat eläneet kovin erilaisina aikoina ja siksi heidän ko-
kemusmaailmansa poikkeavat suuresti toisistaan. Kun kaikkein nuo-
rimpaan arvoluokkaan kuuluvat 15–17-vuotiaat (ns. elämykselliset) 
ovat uteliaita, kokemushakuisia, nautinnonhaluisia ja sosiaalisesti 
verkostoituneita, on toisessa ääripäässä yli 75-vuotiaiden ryhmä (ns. 
kotirakkaat ja perinteikkäät), joka pitää perusarvoja, kuten itseku-
ria ja vastuullisuutta, järjestystä ja sääntöjen noudattamista, työnte-
koa sekä kodin ja lähipiirin hyvinvointia, tärkeinä. (Rahkonen 2014a.)  

Yksilökeskeiseen, hetkessä elämiseen keskittyvään ja liberaaliin elä-
mäntapaan tottuneiden nuorten voi olla vaikea samaistua vanhem-
pien ihmisten yhtenäisyyttä ja työkeskeisyyttä korostavaan arvo-
maailmaan – ja päinvastoin. Koska ihmisten arvot muuttuvat vain vä-
hän varhaisaikuisuuden jälkeen, on todennäköistä, että nykynuorten 
arvot siirtyvät heidän mukanaan tulevaisuuteen, mikä ennen pitkää 
johtaa yhteiskunnassa ja työelämässä näkyvään arvomurrokseen ja 
sitä kautta uudenlaisen arvotasapainotilan hakemiseen. Elämykselli-
syys elämäntapana sekä työpaikalla että sen ulkopuolella todennä-
köisesti yleistyy ja perinteisemmät arvot näyttäisivät asteittain me-
nettävän merkitystään. (Rahkonen 2014a).

Jo työelämään ehtineille ja sinne paraikaa pyrkiville Y-sukupolven 
edustajille (1980–90-luvuilla syntyneet) on 2010-luvun tarjoama tu-
levaisuudenkuva epävarma. Tämä sukupolvi sai viettää nuoruuten-
sa suurelta osin taloudellisesti vakaassa ympäristössä, joka ylisti yk-
silön menestystä ja rohkaisi ainutlaatuisuuteen. Nyt kuitenkin nuor-
ten odotukset ja työmarkkinoiden todellisuus ovat ajautuneet risti-
riitaan. Siksi tämä sukupolvi ei voi enää odottaa vanhempiensa kal-
taista materiaalisen elintason nousua, vaan sen on alettava etsiä elä-
määnsä sisältöä ja merkityksiä yhä enemmän muista asioista ja ilmi-
öistä sekä kamppailtava työttömyysuhkaa ja syrjäytymisriskiä vas-
taan. (Rahkonen 2014b.)

Vaikka työssä useille Y-sukupolven edustajille on tärkeää omakoh-
taiseksi koettu, mielekäs sisältö, ja se, että monet heistä haluavat 

etsiä, löytää ja tehdä omaa, juuri itsensä näköistä juttua, ei tämä 
luonnollisestikaan koske kaikkia. Joukkoon mahtuu myös niitä, jot-
ka ovat väliinputoajia moninaisine ongelmineen, eivätkä siksi tahdo 
saada kunnolla elämänsyrjästä kiinni. Yleisesti ottaen kuitenkin voi-
daan sanoa, että Y-sukupolven työmoraali on vakaalla pohjalla sekä 
tasapainossa muuhun elämään nähden, mutta suhde työhön mää-
ritellään oman elämän lähtökohdista käsin (sis. perhe, ystävät, har-
rastukset, opiskelu, jne.). Työ ei kuitenkaan mene perheen, eikä mui-
den merkittävien ihmissuhteiden edelle, vaan tavoitteena on kyetä 
luomaan itselleen mahdollisimman tasapainoisesti elämän eri osa-
alueet yhdistävä kokonaistilanne. Menestymisen mittarina on on-
nellisuus, johon lomailu ja hauskanpito, rentoutuminen ja ylipäätään 
pärjääminen elämässä tuovat tärkeän lisänsä. (Rahkonen 2014b.) 

Nousevan sukupolven arvomaailmassa sitoutuminen valtioon ja 
muihin perinteisiin instituutioihin ei ole kovin vahvoissa kantimis-
sa, mutta ihmiskeskeisyys (perhe, läheiset, ystävät) sen sijaan koros-
tuu (Rahkonen 2014b). Tosin painopiste tällöinkin on yksilöllisyydes-
sä ja henkilössä itsessään, mikä olennaisesti säätelee vuorovaiku-
tussuhdetta omaan lähiympäristöön ja keskeisiin viiteryhmiin (Bau-
man 2007). Kuitenkin tilanteessa, jossa taloudellinen kasvu ei näy-
tä elpymisen merkkejä, mutta jossa talous edelleen säilyy yksilöi-
den arvonmittana, on todennäköistä, että niukkenevista resursseis-
ta kamppaillaan yhä enemmän ryhminä. Tällöin lojaalisuus ryhmälle 
ja siihen liittyvät ryhmähyveet nousevat nuorten elämässä vahvem-
min esiin, kun taas yksilölliset valinnat väkisinkin vähenevät ja jäävät 
taka-alalle (Siltala 2013).

IDENTITEET TI SYNTYY VUOROVAIKUTUKSESSA

Vaikka voisi helposti kuvitella, että nykyajan nuoriso on maailmal-
le avointa, muista maista ja kulttuureista kiinnostunutta sekä suvait-
sevaa erilaisuutta kohtaan, ei tämä kuitenkaan päde kaikkien koh-
dalla. Esimerkiksi EVAn teettämän tutkimuksen mukaan (Haavisto 
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2014) nuorin ikäluokka (18–25-vuotiaat) ei ole kovin kansainvälises-
ti suuntautunutta, vaan se suhtautuu epäilevästi mm. työperäiseen 
maahanmuuttoon ja ulkomailta tuleviin vaikutteisiin. Tällaista ajat-
telua ohjaa mahdollisesti pelko omasta asemasta tulevaisuudessa. 
Sitä vastoin vanhemmissa ikäryhmissä (55-vuotiaista ylöspäin) kan-
sainvälisyyteen suhtaudutaan selvästi myönteisemmin, koska sitä ei 
ilmeisestikään koeta uhkaksi omalle olemassaololle. Yleisesti otta-
en kuitenkin voidaan sanoa, että tämän päivän 20–30-vuotiaiden 
(Y-sukupolvi) ajattelutapa ja identiteetti on pitkälti glokaali (engl. 
global+local), sillä heille kotimaa ja sen perinteiden vaaliminen mer-
kitsee entistä enemmän. Samalla he myös ovat yhä avoimemmin 
linkittyneinä muuhun maailmaan ja hakevat sieltä ennakkoluulotto-
masti uusia vaikutteita, joita he sujuvasti yhdistävät olemassa ole-
vaan kotoperäiseen kokemusmaailmaansa. (Rahkonen 2014b.)

Identiteetit syntyvät aina vuorovaikutuksessa ja identiteetissä on ky-
se prosessista. Erityisesti globalisaation vaikutuksesta identiteetis-
sä on olemisen sijaan kyse joksikin tulemisesta ja sen myötä jon-
kin valitun identiteetin edustamisesta (engl. representation). Ihmi-
nen rakentaa identiteettiään yhteisillä kokemuksilla ja kohtaamisil-
la sekä itse näkemällä, oppimalla ja olemalla avoin. Ihmisiä yhdis-
tää halu löytää jostakin vertaisensa, oppia ja ymmärtää muita. Maa-
ilma tarjoaa etsimiselle kontekstin. Identiteetin etsintä voi välillä vai-
kuttaa juurettomuudelta, vaikka se voi olla juurien ulottamista pal-
jon laajemmalle. Identiteetti rakentuu kahden tai useamman (osa)
kulttuurin leikkauskohdassa, eikä identiteetin tarvitse olla kytköksis-
sä lähtöpaikkaan. Enää ei siis pidä kysyä, mistä nykyihminen on ko-
toisin, vaan mieluummin, miten hän luo identiteettinsä yhä uudes-
taan ja uudestaan, sillä identiteetti on dynaaminen, alati muuntuva 
suure. (Mill & Gay 2011.) 

Oheinen visualisointi (kuva 1.) havainnollistaa sitä, että identiteetin 
rakentumisessa ja muodostumisessa on monta ulottuvuutta ja teki-
jää. Tärkein niistä, kuten jo edellä on mainittu, on ihmisten välinen 
vuorovaikutus, jota toki määrittävät vallitseva konteksti ja tarkemmin 

Konteksti & Tilanne Yhdessä rakentaminen Valtasuhteet

HENKILÖ 2: Joku muuHENKILÖ 1: Itse

Elämäntyyli • Kulttuuri
Fyysinen kyvykkyys

Uskonto • Ikä
  Äidinkieli • Koulutus

Sukupuoli 
Käyttäytyminen
    Arvot • Status

      Asenteet • Kansalaisuus
 Ammatti • Ihonväri

Uskomukset
Mentaalinen kyvykkyys

Elämänkokemus
Seksuaalisuus

Ammatti • Sukupuoli
 Käyttäytyminen

Kansalaisuus
Seksuaalisuus • Ihonväri

Asenteet • Arvot
Uskomukset

Fyysinen kyvykkyys
Uskonto • Äidinkieli
     Elämänkokemus

Mentaalinen kyvykkyys
Status

 Elämäntyyli • Ikä
     Koulutus • Kulttuuri

V U O ROVA I K U T U S

Kuva 1. Identiteetin muodostumiseen vaikuttavat tekijät (Launikari, M. & Dervin F. 2015)
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käsillä oleva tilanne (esim. vapaa-aika ystävien kanssa, työpaikan ko-
kous, kansainvälinen projekti-tapaaminen). Ihmisten väliset valta-
suhteet ovat läsnä näissä tilanteissa ja vaikuttavat olennaisesti sii-
hen, miten ilmennämme omaa identiteettiämme ja sen eri osa-alu-
eita, ja miten se kaikki myötävaikuttaa siihen, millaiseksi identiteet-
timme jatkossa kehittyy ja muokkaantuu.    

Kuten identiteettiasiaa yksinkertaistaen esittävästä kuvasta 1. voi 
havaita, ovat identiteetin osa-alueet eri ihmisillä monin eri tavoin 
painottuneita ja siksi ne sisältävät erilaisia merkityksiä itse kullekin 
meistä. Dervinin (2014) mukaan identiteetti rakentuu ihmisten väli-
sessä neuvottelu-suhteessa, jossa osallistujat teoillaan ja sanoillaan 
(engl. actions and discourses) aktiivisesti vaikuttavat siihen, miten 
kaikki se, mitä he, heidän elämänkokemuksensa ja päivittäinen elin-
ympäristönsä edustavat, näkyy muille ja välittyy ulospäin. Siksi elä-
vä ja dynaaminen vuorovaikutussuhde, jossa alati käydään neuvon-
pitoa siitä, kuka minä olen ja kuka sinä olet, altistaa ihmisen jatku-
valle identiteettinsä uudelleen määrittelylle. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä meidän tulisikin nähdä itsemme aktiivisina identiteetin rakentaji-
na, jotka sitä kautta muokkaavat ympärillä vallitsevaa arvomaailmaa 
ja kulttuuria. (Dervin & Gao 2012.)

OMAN ELÄMÄNSÄ TARINANKERTOJA 

Tämän päivän nuoret ovat kasvaneet kiinni siihen, että heillä on lupa, 
vapaus ja oikeus elää itsensä näköistä elämää. Heillä tuntuu kaikes-
ta päätellen olevan suunnaton halu, tarve ja pyrkimys itseilmaisuun 
ja itsensä toteuttamiseen eri kanavissa ja eri foorumeilla (työ, vapaa-
aika, harrastukset), eivätkä heitä kiinnosta jäykät ja tahmeasti toimi-
vat hierarkiset ja byrokraattiset työyhteisöt. Sitä vastoin he etsivät 
suurempia vapausasteita ja lähes täydellistä kahleettomuutta siihen, 
miten he oman elämänsä jäsentävät ja millaisia arvoja he eri asioi-
hin päättävät liittää. Monille nuorille – joskaan ei kaikille – maailma 

onkin avoin portti, josta astutaan rohkeasti omalle polulle, aletaan 
luoda omaa identiteettiä ja kertoa henkilökohtaista elämäntarinaa. 

Oman elämän narratiivisuus, tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, 
pitkäjänteisyys ja vastuullisuus ovat ohjauksen life designing –para-
digman keskeisiä elementtejä. Elämän kokonaisvaltaisuus ja sen eri 
osa-alueiden nivominen yhteen itselle merkityksellisellä tavalla sekä 
oma aktiivinen elämänote ovat siinä keskiössä.  (Savickas ym. 2009.)
Niinpä nuoria tulisikin entistä enemmän opastaa tiellä kohti realisti-
sen minäkuvan kehittymistä (mm. arvot, identiteetti) sekä kannustaa 
heitä ottamaan vahvemmin vastuuta omasta elämästään, siihen liit-
tyvistä päätöksistä kaikkine seurauksineen, mukaan lukien mahdol-
liset virhevalinnat. Vastoinkäymiset ja pettymykset kuuluvat kaikkien 
elämään, eikä aina voi olla helppoa ja hauskaa, vaan tärkeää oppia 
hankitaan myös kantapään kautta. Muiden ihmisten kunnioittamis-
ta ja ylipäätään nöyryyttä elämän edessä tarvitaan aina.      

Ei varmasti ole olemassa mitään yhtä ainoaa keinoa siihen, miten 
jännitettä nuorten ja vanhempien arvomaailmojen välillä voidaan 
lieventää siinä vaiheessa, kun tämän päivän aikuisuuden kynnyksellä 
kipuileva nuoriso siirtyy työelämään ja haastaa siellä vallitsevat van-
hempien sukupolvien ylläpitämät arvot ja ihanteet. Varttuneempien 
sukupolvien silmissä nykynuoret mahdollisesti näyttäytyvät korostu-
neen itsekeskeisen elämäntavan kannattajilta, jotka eivät herkästi si-
toudu pitkiksi ajoiksi mihinkään, vaan hakevat jatkuvasti itsensä kan-
nalta merkityksellisiä elämyksiä, kokemuksia ja nautintoja. Vastaa-
vasti nuorten silmissä vanhemmat ikäluokat todennäköisesti vaikut-
tavat kalkkeutuneilta fossiileilta, joiden maailmankuva on paikoilleen 
pysähtynyt. Sukupolvien välisen ymmärryksen, yhteistyön ja yhtei-
söllisyyden lisäämiseksi voidaan oikeastaan tarjota vain avointa vuo-
ropuhelua, jolla keskinäinen luottamus voidaan onnistua synnyttä-
mään. Se on avain nuorten ja vanhempien ikäluokkien menestyksel-
liselle kohtaamiselle työelämässä, ja siitä hyötyvät kaikki. 
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NUOREN KASVUN TUKEMINEN
Merja-Maaria Oinas

Yhteiskunta ja kulttuuri vaikuttavat ihmisten toimintaan, ajatteluun 
ja valintoihin. Tämä korostuu nuoruudessa, jolloin ympäristön odo-
tuksilla on erityinen merkityksensä. Nuorten parissa toimivien am-
mattilaisten on hyvä tuntea nuoren kasvuun liittyvien kehitysvaihei-
den erityispiirteet sekä niiden haasteet ja vaikeudet, jotta he voi-
vat tukea entistä paremmin nuoren kasvua ja elämänhallintaa, sekä 
perheitä heidän kasvatusvastuussaan. Tällä tavoin voidaan varmis-
taa, että nuorista kasvaa omaa elämäänsä hallitsevia ja yhteiskun-
nan täysivaltaisia jäseniä. Nuorisotyön tehtävänä on ohjata nuoren 
kehittymistä omaksi itsekseen sekä tarvittaessa auttaa ja ohjata nuo-
ria, joilla on ongelmia esimerkiksi yhteiskuntaan liittymisessä. (Nie-
minen 2008, 23–25; Nivala 2010, 102–107.)

Nopeasti muuttuva ympäristö edellyttää useita toimivia tapoja hal-
lita tietoa ja soveltaa sitä niin koulu-, opiskelu- ja työympäristöissä 
kuin henkilökohtaisessa elämässä. Yksilöiden taidoista ja osaamises-
ta on tullut tärkeää inhimillistä pääomaa, jolla on vaikutuksensa myös 
yhteiskunnan kehitykseen. Kykymme hallita ja soveltaa tietoa, sekä 
kriittinen arviointikyky ja monilukutaito ovat keskeisessä asemassa 
muun muassa elämän valintoja tehtäessä. (Kiili 2012.) Näiden taito-
jen vahvistaminen edesauttaa sitä, että jokainen yksilö hahmottaa it-
sensä osana yhteiskuntaa ja löytää oman paikkansa sekä osaa sovel-
taa saamaansa tietoa. Kasvattajilla ja muilla aikuisilla on tärkeä roo-
li ja tehtävä siinä, että nuoria tuetaan näiden taitojen kehittymises-
sä. (Kallionpää 2014.)

Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat nuorten kehitykseen ja aset-
tavat sille uusia vaatimuksia. Näistä muutoksista ajan tasalla pysymi-
nen on tärkeää kaikille, jotka työskentelevät nuorten kanssa. Nuo-
reen kohdistuu paineita, jotka vaikeuttavat aikuistumista ja muutok-
set voivat heijastua monella tavalla nuoren hyvinvointiin, muun mu-
assa mielenterveyteen. (Aalberg & Siimes 2007, 291.) Elämään voi 
liittyä useita epävarmuustekijöitä, kuten heikentynyt työllisyystilan-
ne. Opiskelujen aloittaminen, omaan asuntoon muuttaminen, pari-
suhteen perustaminen, työelämään siirtyminen ja työllistyminen ovat 
asioita, joita pidetään yhteiskunnassamme yleisesti onnistuneina siir-
tymisinä aikuisuuteen.

JATKUVAA MUUTOSTEN A IKAA

Nuoruudessa kehitys on asteittaista ja jatkuvaa, eikä sitä nykyisin 
kuvata enää uuden tutkimustiedon valossa niinkään suurten mul-
listusten ja kriisien ajaksi, kuten aiemmin. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, 
Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014, 124.) Ajanjaksona nuoruus on 
myös pidentynyt ja nuorisokulttuuri on osa laajemman ihmisjoukon 
elämää, jos tarkastellaan yleisesti tunnettuja nuoruuden päättymi-
sen kriteereitä. Nykyisin nuoren elämänkulku ei enää etene niin suo-
raviivaisesti kuin aiemmin. Tähän vaikuttavat esimerkiksi yhteiskun-
nan normien vapautuminen tai opiskelujen jatkaminen aikuisiällä. 
(Nurmi ym. 2014, 156–157.) Nuoruus on mahdollisuuksien aikaa ja 
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tässä ikävaiheessa nuori alkaa itse ohjata omaa elämäänsä tekemäl-
lä sitä koskevia valintoja. Yleisimmin tukea tulevaisuuden suunnitte-
luun saadaan netistä, kavereilta, perheeltä ja sukulaisilta. (Tuusa, Pit-
känen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, Saares, Pulliainen, Kettunen & 
Piirainen 2014, 48.) Lisäksi mielen hyvinvointiin liittyvät taidot opi-
taan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Esimerkiksi tunnetaitojen 
avulla voi lisätä omaa pärjäämistään. (Erkko & Hannukkala 2014, 68–
69; Cacciatore & Karukivi 2014, 17–22.)

Positiivista hyvinvointia edistävät ne henkilökohtaiset tavoitteet, 
jotka auttavat nuorta saavuttamaan itsenäisyyden ja ratkaisemaan 
nuoruuteen liittyvät kehitystehtävät, kuten irrottautumisen lapsuu-
den perheestä tai oman identiteetin rakentamisen (Aalberg & Siimes 
2007, 68–69). Salmela-Aron ja Nurmen (2004) mukaan tutkimuksis-
sa on todettu, että nuoruudessa keskittyminen kehitystehtävien mu-
kaisiin ihmissuhteisiin, koulutukseen ja perheeseen vahvistaa hyvin-
vointia, kun taas niiden huomiotta jättäminen heikentää sitä.

NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖNTEKI JÄ  
NUOREN TUKENA

Iän ja kokemustensa myötä nuori ohjaa yhä enemmän omaa elä-
mänpolkuaan. Tämän tueksi hän tarvitsee oikea-aikaista tietoa elä-
määnsä liittyvistä asioista ja eri vaihtoehdoista. Nuori tarvitsee tie-
toa, taitoa ja kokemusta, jotta hän kykenee rakentamaan kokonai-
suuksia, näkemään syy- ja seuraussuhteita sekä etsimään ratkaisuja 
havaitsemiinsa ristiriitoihin. Tällöin omaan itseen tutustuminen laa-
jenee ympäristöä kohtaan suuntautuvaksi uteliaisuudeksi. (Aalberg 
& Siimes 2007, 75.) Kehityksen keskiössä olevat asiat vaikuttavat sii-
hen, mitkä asiat ovat nuorille ajankohtaisia. Tuen- ja tiedontarpeet 
sekä nuoren kyky käsitellä saamaansa tietoa ovat eri kehitysvaiheis-
sa erilaisia.

Talous

Parisuhde

Opiskelu Ka
ve

rit

Työelämä

Tavoitteet
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Nuoren kasvun tukena on eri alojen ammattilaisia. Nuorisotyös-
sä työntekijällä on useita rooleja. Nuorisotyöntekijä voi olla muun 
muassa nuoren opastaja, ohjaaja, ystävä tai auktoriteetti. Eri rooli-
en kautta mahdollistuu se, että nuori voi aikuisen rinnalla tutkia ja 
tarkastella omaan elämäänsä liittyviä kysymyksiä. Tästä esimerkkinä 
ovat oman identiteetin rakentaminen tai nuoren kohtaamat henkilö-
kohtaiset ongelmatilanteet. Työntekijä voi ohjauksellaan myös estää 
ei-toivottua, ja nuorelle tai hänen ympäristölleen vahingollista käyt-
täytymistä. (Nieminen 2008, 36–37.)

Nuoren voi olla usein helpompi keskustella hieman etäämpänä ole-
van aikuisen kanssa. Nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekevät ovat-
kin usein henkilöitä, joiden kanssa otetaan puheeksi mieltä paina-
vat ja ajankohtaiset asiat. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä nuo-
ren kysymykset ja tiedontarpeet liittyvät usein nuoren senhetkiseen 
elämäntilanteeseen. Tieto- ja neuvontatyöntekijältä edellytetään eri 
ohjaus- ja neuvontatilanteissa monipuolisia taitoja. Ohjaustilanteis-
sa edellytetään muun muassa ammatillisuutta, hyviä vuorovaikutus-
taitoja, aitoutta, avoimuutta, empaattisuutta sekä joustavuutta. (On-
nismaa 2011, 21–48.)

Lähempänä 20. ikävuotta päätetään usein muun muassa opiskelu-
paikasta, tulevasta ammatista ja muutetaan omaan kotiin. Nuorten 
tieto- ja neuvontatyö tarjoaa näissä tilanteissa nuoren tilanteeseen 
sopivaa ohjausta tai neuvontaa, jotta hän saa tarvitsemansa tuen ja 
löytää ratkaisun häntä askarruttavaan asiaan tai ongelmatilantee-
seen. Tarjoamalla ajantasaista ja oikeaa tietoa sekä laadukasta oh-
jausta mahdollistetaan nuoren oman elämänpolun löytyminen. Joi-
denkin nuorten ongelmat voivat myös kasautua ja nuori tarvitsee 
ammattilaisen apua tilanteensa ratkaisemiseen. Tieto- ja neuvonta-
työntekijä arvioi nuoren tilanteen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin oi-
kean palvelun ja avun piiriin, jos hänen tilanteensa sitä edellyttää.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on nuorten psyykkistä hyvinvointia 
tukevaa ja syrjäytymistä ehkäisevää. Tieto- ja neuvontatyötä tekevän 

ammattilaisen on työssään ymmärrettävä ja sovellettava muun mu-
assa nuorten kehitykseen liittyvää tietoa, jotta hän voi huomioida 
yksittäisen nuoren tarpeet ja ohjata häntä laadukkaasti. Jokaisen 
nuorisotyötä tekevän tulisi olla tietoinen muun muassa hyvinvoin-
tia heikentävistä tekijöistä, joita nuori voi kohdata kasvussaan. (Erk-
ko & Hannukkala 2013, 169–189.) Näin on mahdollista tukea nuor-
ta ja ohjata mahdollisesti avun hakemiseen.

Selviytymiskeinojen käyttäminen ja mielenterveyden suojatekijöi-
den vahvistaminen ovat keskeisessä asemassa nuoren kasvussa. 
Nuori tarvitsee tukea erityisesti perheeltä, ystäviltä ja lähimmiltä ai-
kuisilta. Joskus nuori tekee vastoinkäymisiä kohdatessaan itseään 
haavoittavia ratkaisuja. Nuorta ei saa jättää yksin, sillä hän tarvitsee 
aikuisen läsnäoloa ja tukea. (emt., 144–146.) Haastavissa tilanteissa 
nuoret voivat tarvita aikuisten apua arvioimaan eri ratkaisumalleja ja 
vaihtoehtoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijä on keskeinen tu-
kea antava henkilö, kun nuori pohtii ja punnitsee omaan elämään-
sä liittyviä ratkaisuja.

TULEVAISUUDEN TAITOJEN OPPIMINEN

Tiedonhallintaan ja -arviointiin sekä analysointiin liittyvät taidot ja 
tiedot korostuvat nykyaikana. Teknologian kehittymisen myötä esi-
merkiksi vuorovaikutus, työ ja arki ovat muuttuneet. (Vuorinen 2014, 
4-5.) Suhteellisen lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon yhteiskun-
nallisia muutoksia ja globalisoitunut maailma on arkipäivää. Per-
heinstituutio on muuttunut, koulutustaso on korkea ja pätkätyöt 
ovat lisääntyneet. (Nurmi ym. 2014, 11–13.) Näiden lisäksi tieto- ja 
viestintätekniikka on tullut kiinteäksi osaksi arkea.

Nuorten oppimis- ja toimintakulttuuri eroaa aikaisempien sukupol-
vien kasvuympäristöstä siinä, että nykyisin kiinteänä osana ovat tie-
tokoneet, pelit, musiikkilaitteet, matkapuhelimet ja muut digitaali-
set mediat ja välineet. Nuoret käyttävät useita eri informaatiolähteitä 
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monikanavaisesti sekä luovat ja tuottavat itse sisältöjä verkossa. Tie-
to muuttuu ja muokkautuu jatkuvasti ja on yhä helpommin sekä no-
peammin saatavilla. Muuttuva ympäristö, erityisesti digitaalisuus ja 
tiedon kasvava määrä asettavat haasteita tiedon rajaamiseen, valin-
taan ja hallitsemiseen.

Aktiivista informaation jakamista ja tuottamista kuvaa muun muas-
sa Prenskyn (2011) kuvaama digitaalinen viisaus, joka perustuu di-
gitaaliseen teknologiaan ja sen hyödyntämiseen kognitiivisen kapa-
siteettimme vahvistajana. Avainasemassa ovat ajatteleminen ja ym-
märtäminen, luovuus, tiedon jakaminen ja ideoiden testaaminen. 
Monipuoliset mediataidot ja kriittiset analysointitaidot ovat nykyi-
sin keskeisiä kansalaistaitoja ja niitä tulee tietoisesti kehittää. Visuaa-
liseen lukutaitoon on panostettava tekstien lukutaidon lisäksi. Tule-
vaisuuden taidoiksi voi kutsua monimedialukutaitoa sekä informaa-
tio-, media- ja digitaitoja, joiden kehittymistä on tuettava niin koto-
na, vapaa-ajalla kuin kouluissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013).

Mahdollisuus nähdä ongelmat eri tavalla ja ratkaista ne uusin ja in-
novatiivisin tavoin on yksi nuoruuden tärkeimmistä tehtävistä. (Sie-
gel 2014, 120–121.) Nykyisin edellytetään hyviä ongelmanratkai-
sutaitoja, sillä yhteiskunta, teknologia ja ympäristö, jossa elämme, 
muuttuvat koko ajan. Se, mitä tapoja käytetään ongelmia ratkais-
taessa, riippuu hyvin paljon siitä, missä kasvamme ja mitä olemme 
oppineet. 

Hyvä oppimiskyky, sosiaaliset taidot ja hyvät tunnetaidot suojaavat 
haastavissa tilanteissa. Nuorten hyvinvointiin on kiinnitettävä huo-
miota, jotta esimerkiksi koulunkäynti ja opiskelu sujuvat ja nuori on 
motivoitunut. Suuntautuminen koulutusta koskeviin tavoitteisiin li-
sää nuoruudessa positiivista hyvinvointia. Sisäisen motivaation mer-
kitys on todettu monissa aiemmissa tutkimuksissa (esim. Deci & Ry-
an 2000; Sheldon & Elliot 1999), sillä omien arvojen ja kiinnostus-
ten mukaiset opinnot innostavat työskentelemään omiin tavoittei-
siin pääsemiseksi.

Erilaisten taitojen vahvistamisen lisäksi nuorten parissa toimivat voi-
vat tukea nuorten psyykkistä hyvinvointia, jotta nuoret selviävät tu-
levaisuuden haastavista tilanteista entistä paremmin. Nuorten tieto- 
ja neuvontatyöntekijät kohtaavat työssään nuoria, joilla voi olla mo-
ninaisia ongelmia ja haastavia elämäntilanteita. Kohdatessa nuori on 
tärkeää olla aidosti kiinnostunut, kuunnella ja kysyä tarkentavia ky-
symyksiä hänen tilanteensa selvittämiseksi. Tämän lisäksi on oltava 
selvillä nuoruuden kehitysvaiheiden ominaispiirteistä ja niihin liitty-
vistä tuen tarpeista. Tällä tavoin voidaan ohjata ja neuvoa yksittäistä 
nuorta parhaalla mahdollisella tavalla ja tukea häntä oman elämän-
polkunsa löytämisessä.
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INFORMAALI OPPIMINEN  
NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUISSA
Mika Pietilä

Millaisia oppimisen ympäristöjä nuorten tieto- ja neuvontapalve-
lut tarjoavat nuorelle? Mitä informaali oppiminen nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluissa tarkoittaa? Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut 
ovat Suomessa yksi nuorisotyön toimintamuoto (Nuorisolaki 2006). 
Nuorisotyössä yleisesti nousevat vahvasti esille nuorten informaa-
li ja nonformaali oppiminen sekä nuorisotyön menetelmät (Euro-
pean Commission 2014, 53). Nuorten tieto- ja neuvontapalveluis-
sa hyödynnetään nonrformaaleja menetelmiä ja oppimisympäristö-
jä. Kun nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tarkastelee nuoren op-
pimisen näkökulmasta, nousee nonformaalin rinnalle myös infor-
maali oppiminen. 

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita nuorisotyön toimintamuotona 
järjestetään ja toteutetaan nuorille suunnattuna monin eri tavoin. 
Palveluita järjestävät pääasiassa kuntien nuorisopalvelut ja nuoriso-
työtä tekevät järjestöt. Monet palvelut toimivat alueellisesti, jolloin 
järjestämisestä vastaavat kunnat yhteistyössä. Nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluja järjestetään myös valtakunnallisesti, pääasiassa verk-
koperustaisina palveluina. (Koordinaatti 2014, 10–11.) 

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa nuorten palvelu- ja tiedontar-
peisiin vastataan elämän erilaisissa tilanteissa tiedotuksen, neuvon-
nan ja ohjauksen keinoin sekä menetelmin. Tavoitteena on nuorten 
itsenäistymisen tukeminen kohti omatoimista selviytymistä. Nuoren 

valmiuksista riippuen, hän voi asioidessaan nuorten tieto- ja neu-
vontapalvelussa etsiä tietoa itsenäisesti eri lähteistä. Itsenäisen tie-
donhaun rinnalla hän voi saada henkilökohtaista neuvontaa tai ohja-
usta paikan päällä, puhelimitse tai verkon välityksellä (Fedotoff 2007, 
415). Vertaistiedottamisen ja -neuvonnan sekä erilaisten aihealuei-
den käsittely pelillisin menetelmin on lisääntynyt. Vertaisnuorisotie-
dotuksessa nuoret välittävät tietoa nuorilta nuorille. Erityisesti nuo-
rille herkissä aiheissa nuoret ovat luottavaisia ja tuntevat olonsa ko-
toisaksi vertaistensa parissa. (ERYICA 2010, 19.)

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tukevat nuorten kasvua sekä hy-
vinvointia. Niissä kannustetaan ja tuetaan nuoria kehittämään omia 
taitojaan, motivaatiotaan ja itseluottamustaan. Keskeisiä tavoitteita 
ovat nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä omatoimisuuden ja hy-
vän itsetunnon edistäminen. Tähän tarvitaan paikallisia nuorten tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspalveluita erityisesti alueilla, joilla ei ole saatavilla 
muita nuorille suunnattuja ohjauspalveluita. (Koordinaatti 2014, 10.)

Fyysinen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu voi olla erillinen matalan 
kynnyksen toimipiste, nuorisotilan tai -keskuksen yhteydessä toimi-
va palvelu, monipalvelupisteen yhteydessä toimiva nuorille suunnat-
tu tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu tai infopiste ilman henkilökun-
taa. Fyysisissä palvelupisteissä käytetään monia erilaisia toimintata-
poja sekä menetelmiä. 
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Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toimivat myös verkossa, jossa 
tiedottaminen, ohjaus ja neuvonta tapahtuvat viiveellä tai reaaliajas-
sa. Monilla palveluilla on verkossa myös nuorille suunnattuja tieto-
alueita. Myös sosiaalisen median eri sovellukset ovat käytössä niin 
tiedottamisessa kuin ohjaus- ja neuvontatyössä. (Fedotoff & Pieti-
lä 2011.)

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa lähtökohtana kaikissa koh-
taamisen tilanteissa on nuoren tiedontarve sekä se, että nuori itse 
päättää kuinka hyödyntää saamaansa tietoa, neuvontaa ja ohjaus-
ta. Nuori on siis oman asiansa päämies. Tärkeä periaate nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluissa on se, että nuori itse vapaaehtoisesti ha-
keutuu palveluun saamaan tietoa, neuvontaa tai ohjausta mieltä as-
karruttavissa, omaan elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. 
(ERYICA 2004.) Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut järjestävät myös 
ohjattuja työpajoja ja infotilaisuuksia nuorten ryhmille. 

OPPIMISEN ERI YMPÄRISTÖT  
NUORTEN T IETO- JA NEUVONTAPALVELUISSA                                                                                                                             

Nuorisotyön ydin on kasvatuksellinen. Sen tarkoituksena on vaikut-
taa nuorten ihmisten ymmärrykseen, arvostuksiin, tietoihin, taitoi-
hin ja toimintaan. Nuorisotyö perustuu nuorten tarpeisiin ja nuorel-
le osallistuminen on omaehtoista. Toiminta on ohjattua ja yhteisöl-
listä. Nuorisotyön toimijoiden määrä on laaja. Toimijoita ja palvelui-
den järjestäjiä ovat kunnat, järjestöt, valtio, kirkot, seurakunnat, yh-
teisöt ja myös oppilaitokset. (Nieminen 2007, 51.)

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toiminnan periaatteet ohjaa-
vat työmuotoa nonformaalin ja informaalin kasvatuksen sekä op-
pimisen viitekehykseen. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toi-
mintatavoista tyypillisiä nonformaalille ja informaalille oppimiselle 
on se, että nuori itse tekee päätöksen saamansa tiedon, ohjauksen 
ja neuvonnan perusteella sekä se, että nuorta kuunnellaan, asiaa 33
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käsitellään nuoren lähtökohdista ja edetään keskustellen vuoropu-
helussa ohjattavan ja ohjaajan välillä. 

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa voidaan luontevasti sovel-
taa nuorisokasvatuksen horisontaalista jäsennystä. Nuorten tieto- 
ja neuvontapalveluiden näkökulmasta työtä tehdään nonformaaleis-
sa ja informaaleissa oppimisympäristöissä, mutta myös formaaleis-
sa. Lisäksi tilanteesta, työmuodosta ja palvelusta riippumatta nuo-
rilla tapahtuu satunnaisoppimista, jota ei ole tarkemmin avattu täs-
sä luvussa määriteltäessä nuorten oppimista nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluissa. Satunnaisoppiminen on käsitteellisesti lähellä in-
formaalia oppimista. Se määritellään tavoitteettomaksi ja suunnitte-
lemattomaksi oppimiseksi, jota tapahtuu huomaamatta lähes kaiken 
toiminnan yhteydessä (Nieminen 2007, 50).

Formaali kasvatus voidaan perinteisesti käsittää kasvatukseksi ja 
opetukseksi, joka tapahtuu muodollisen koulutusjärjestelmän oppi-
laitoksissa. Formaalille kasvatukselle on ominaista suoritettava tut-
kinto, josta opiskelija saa todistuksen ja, että se on opettaja- ja kou-
luttajakeskeistä. Formaalissa kasvatuksessa jaettava tieto on tulkittu 
objektiiviseksi. (Nieminen 2007, 49.)

Nonformaalia kasvatusta ei ole organisoitu rakenteelliseksi tai hierar-
kiseksi järjestelmäksi. Nonformaalilla kasvatuksella tarkoitetaan ta-
voitteellista kasvatusta formaalin kasvatuksen ulkopuolella. Siihen 
ei sisälly koulutusjärjestelmää, eikä se tähtää virallisen todistuksen 
saamiseen. Nonformaalia kasvatusta pidetään kuitenkin tavoitteelli-
sena ja tietoisena, siihen kuuluu myös pedagoginen vuorovaikutus. 
Nonformaalia kasvatusta voi tapahtua formaalin kasvatuksen ”raja-
mailla”, erillisessä instituutiossa ja sellaisessa toimintaympäristössä, 
jolla on kasvatuksen lisäksi muitakin tehtäviä. (Nieminen 2007, 49.) 

Nuoren näkökulmasta nonformaalissa kasvatustilanteessa lähtö-
kohtana on vapaaehtoisuus. Tilanne, jossa oppiminen tapahtuu, on 

strukturoitu, mutta muodoltaan vapaa. Oppimista tilanteessa ohjaa 
esimerkiksi opettaja tai nuorisotyöntekijä. Oppimistilanne on struk-
turoitu, mutta muodollisesti vapaampaa kuin kouluopetus. Osal-
listuja on mielestään tarkoituksellisesti oppimassa. Nonformaalin 
oppimisen katsotaan olevan tavoitteellista ja oppimisen kohde on 
määritelty. Oppimistilanne voi olla muun muassa kerho tai kurssi. 
Oppimista ei arvioida. (Chrisholm 2005.)

NUORI JA INFORMAALI OPPIMINEN KESKIÖSSÄ

Informaalissa oppimisessa oppiminen tapahtuu arkipäivän tilanteis-
sa. Oppija ei saa todistusta eikä oppimista arvioida. Oppija ei välttä-
mättä ajattele olevansa nimenomaisesti oppimassa. Oppiminen ta-
pahtuu koulujen, kurssien ja kerhojen ulkopuolella. Informaali op-
piminen on aktiviteetti, joka tarjoaa ymmärtämistä, tietoa ja taitoa. 
(Cedefop 2007, 15–16.)

Informaalissa oppimisessa näkökulma siirretään yksilön tai ryhmän 
oppimisprosessiin. Se on nuoren omaa tavoitteellista opiskelua tai 
tietojen, taitojen ja kokemusten hankintaa. Informaali oppiminen 
perustuu omaan aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Kuten nonfor-
maalia oppimista, myös informaalia oppimista voi tapahtua formaa-
lin ja nonformaalin oppimisen reuna-alueilla. Informaali oppiminen 
tapahtuu sellaisessa ympäristössä, joka ei ole kasvatusinstituutio. 
(Nieminen 2007, 49–50.)

Batsleer nostaa informaalin oppimisen keskeiseksi asiaksi nuoren 
ja kasvattajan välisen keskustelun. Keskustelussa nuori saa tilaa il-
maista itseään. Keskustelun avulla muun muassa tutustutaan ja luo-
daan luottamuksellinen suhde nuoren sekä kasvattajan välille ja au-
tetaan nuorta ilmaisemaan oma tiedontarpeensa. (Batsleer 2008, 
5–8.) Nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa kasvattaja toimii keskus-
telussa ikään kuin oppimisen fasilitaattorina. 
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Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun järjestämät teemalliset  
ja menetelmälliset työpajat, infotilaisuudet ja chatit.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun  
vertaistiedotus ja -neuvonta.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tieto-, neuvonta- ja  
ohjaustyön tilanteet palvelupisteessä, puhelimitse tai  

verkon välityksellä.

FORMAALI
KASVATUS

NONFORMAALI
KASVATUS

INFORMAALI
OPPIMINEN

SATUNNAIS-
OPPIMINEN

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun vertaistiedotus ja  
-neuvontatoimintaan osallistuva nuori.

Perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus.

Kuva 1. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden oppimisympäristöjä. Mukaillen Nieminen 2007 tekemää jaottelua nuoren kasvuympäristöis-
tä elämänlaajuisen oppimisen näkökulmasta. (Nieminen 2007, 50.) 35

Batsleerin mukaan keskustelua voi kuvata kysymysten kehäksi, joka 
nostaa esiin uusia mahdollisuuksia ja tapoja ymmärtää asioita. Tärkein-
tä on edistää nuoren henkilökohtaista kehittymistä. Kasvattaja ei voi 
hallita keskustelua ja vuorovaikutusta pakolla, mutta hän voi vauhdit-
taa sitä. Kasvattajan merkittävä tehtävä keskustelun aikana on huoma-
ta ne hetket, kun nuorella tapahtuu ”hoksaaminen” ja voidaan ajatel-
la, että ”tieto on mennyt perille”. Keskustelun kautta vahvistetaan myös 
nuoren osallisuutta oman tilanteensa ymmärtämisessä ja hallitsemises-
sa. (Batsleer 2008, 5–8.)

Kuvassa 1. on havainnollistettu nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa 
tapahtuvaa oppimista eri toimintamuotojen kautta. Kuvasta on havait-
tavissa, että nonformaalin kasvatuksen ja informaalin oppimisen raja 
on häilyvä. Eri oppimisympäristön määrittämisen lähtökohtana voi pi-
tää sitä, onko se palvelun tarkoituksella järjestämä (esimerkiksi teemal-
linen työpaja) vai syntyykö ohjaus- ja neuvontatilanne nuoren omasta 
aloitteesta, nuoren itse ottaessa yhteyttä palveluun omassa asiassaan.
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INFORMAALI OPPIMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

Informaalin oppimisen ja nonformaalin kasvatuksen määritelmiä 
peilatessa voi todeta, että kumpaakin tapahtuu nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluissa. Määrittely voi olla toisinaan haasteellista, kos-
ka erot ovat välillä pieniä. Monissa nuorten tieto- ja neuvontapalve-
luissa myös toimintaympäristöistä ja nuorten tarpeista johtuen eri 
menetelmiä sovelletaan tilanteisiin sopiviksi. Tämä vie toiminnassa 
tapahtuvaa oppimista useisiin suuntiin. 

Informaaleja oppimistilanteita nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa 
ovat kaikki ne ohjaus-, neuvonta- ja tietotyön tilanteet, joita tapah-
tuu henkilökohtaisesti nuoria kohdatessa paikan päällä palveluis-
sa tai asioidessa puhelimitse tai verkon välityksellä. Nuori on oma-
aloitteisesti ja vapaaehtoisesti kääntynyt palvelun puoleen saadak-
seen apua omassa asiassaan, kuitenkaan ajattelematta tilannetta 
oppimistilanteena. Nuori kertoo omasta tilanteestaan ja esittää sii-
hen liittyvän kysymyksen tai ongelman. Palvelun työntekijä etenee 
keskustelun keinoin, mahdollisesti tarkentaen kysymystä. Työnteki-
jä antaa nuorelle tarvittavia tietoja, esittelee erilaisia toimintavaihto-
ehtoja ja ohjaa käyttämään erilaisia tiedonlähteitä, jotta nuori voi it-
senäisesti ratkaista saamansa tiedon perusteella miten tulee toimia.

Nonformaalista kasvatustilanteesta voidaan ottaa esimerkiksi nuoril-
le suunnattu kesätyöhön liittyvä työpaja fyysisessä palvelupisteessä ja 
kesätyöaiheinen teemachat verkossa. Voidaan ajatella, että nuori on 
itse päättänyt osallistua työpajaan omalla vapaa-ajallaan saadakseen 
tietoa ja oppiakseen kesätöihin liittyvistä asioista. Oppiminen tapahtuu 
ohjaajien määrittelemin menetelmin. Oppimista ei kuitenkaan arvioi-
da eikä siitä saa todistusta. Samaan tapaan nuori on päättänyt osal-
listua teemachattiin, oppiakseen ja saadakseen lisätietoa kesätyöstä. 

Opettajien on mahdollista tilata joiltakin nuorten tieto- ja neuvon-
tapalveluilta teemallinen työpaja. Työpajat pidetään joko nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelun tai koulun tiloissa. Nopeasti ajateltuna 

näyttää, että oppiminen siirtyy formaalin kasvatuksen puolelle. Op-
pimistilanne on kyllä strukturoitu, mutta muodollisesti vapaam-
paa kuin kouluopetus, eikä oppimista arvioida. Luokat voivat käydä 
myös tutustumassa palveluun.

Vertaistiedotus- ja neuvontatoimintaa tulee tarkastella toiminnan 
järjestäjien ja sitä käyttävän nuoren näkökulmista. Vertaistiedotuk-
sen ja -neuvonnan järjestäminen vaatii nuorten tieto- ja neuvon-
tapalveluilta koordinointia ja nuorten kouluttamista sekä tukemis-
ta (ERYICA 2010, 20). Toimintaan osallistuvan nuoren näkökulmas-
ta hän osallistuu strukturoituun ja suunniteltuun toimintaan, jossa 
toimintaa koordinoivan palvelun työntekijä opettaa hänelle eri me-
netelmin mitä vertaistiedotus ja -neuvonta ovat. Samalla kehitetään 
toiminnassa tarvittavia taitoja. Tämä voidaan nähdä nonformaalina 
kasvatuksena. Nuoren käyttäessä vertaistiedotus ja -neuvontapal-
veluja, esimerkiksi keskustelemalla vertaistiedottajan tai -neuvojan 
kanssa ulkomailla työskentelyyn liittyvistä asioista ja kokemuksista, 
on tilanne informaalia oppimista.

LOPUKSI

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toiminnan kohderyhmä on 
laaja, sillä palvelut ovat avoimia kaikille nuorille. Iästä ja elämänti-
lanteesta riippuen palvelussa asioidaan eri aikoina sekä eri tavoin.  
Toiminta tapahtuu pääasiassa kouluajan ulkopuolella. Nuorten tie-
to- ja neuvontapalvelun tärkeä lähtökohta on avustaa nuorta ilmai-
semaan oma tiedontarpeensa ja toimia sen pohjalta. Keskustelulla 
on informaalissa oppimistilanteessa merkittävä rooli. Kuuntelemalla 
ja kysymällä tarkentavia kysymyksiä voi päästä aina vain syvemmäl-
le nuoren asiassa ja ymmärtää mistä on kysymys. Oppimisen edel-
lytys on, että tilanteessa kasvattajana toimiva ohjaaja ja ammattilai-
nen antaa nuorelle tilaa hyödyntää saamaansa tietoa itse. Ei valmiita 
vastauksia vaan impulsseja nuorelle, jotta hänellä itsellään on mah-
dollisuus oivaltaa ja oppia. 
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Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun laadullinen lähtökohta on ol-
la selvillä nuorten erilaisista tiedontarpeista. Nuorten tiedontarpei-
den kartoittaminen ei ole vain kertaluonteinen tehtävä kyseistä pal-
velua perustettaessa. Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän ammat-
tiosaamiseen kuuluu, että hän tuntee millaisia yleisiä tiedontarpei-
ta nuoren kasvu ja kehitys voivat herättää, sekä mikä on ammattilai-
sen rooli nuoren tiedontarpeen selkeyttämisessä ja sanoittamisessa. 
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa on myös syytä seurata nuor-
ten esittämien kysymysten aihealueita. Säännöllisellä kysyttyjen ai-
healueiden seurannalla palvelu pysyy ajan tasalla nuorten tiedontar-
peista sekä niiden mahdollisista muutoksista.

MIKÄ ON T IEDONTARVE?

Informaatiotutkimuksessa tiedontarve ymmärretään yleisesti in-
himilliseksi tilaksi, joka käynnistää tiedonhankinnan prosessin. Kä-
site tiedontarve on saanut lukuisia määritelmiä, joissa painottuvat          
erilaiset näkökulmat siitä, mikä lopulta käynnistää tiedonhankinnan. 
Dervinin (2003, 277) mukaan tiedonhankinta on pohjimmiltaan ym-
märryksen ja merkityksen löytämistä (making sense). Tiedontarpeet 
ovat ajateltavissa ikään kuin kuiluina tietämyksessämme, jotka estä-
vät liikkeen eteenpäin. Tarvitsemme informaatiota rakentaaksemme 
tiedollisista aineksista sillan kuilun yli. Belkin (2005, 44–45) toteaa 

tiedontarpeen syntyvän tilanteessa, jossa yksilö huomaa tietoraken-
teissaan anomalian eli poikkeaman (anomalous state of knowled-
ge). Anomalialla viitataan jotakin asiaa koskevan käsityksen puut-
teellisuuteen tai sitä koskevaan epävarmuuteen. Wilsonin (1997, 40) 
mukaan tiedontarvetta luonnehtii tarve jäsentää, selkeyttää tai vah-
vistaa hallussa olevaa tietoa tai uskomuksia. Tiedontarve voi ilme-
tä myös tarpeena selvittää, mitä on tapahtumassa tai saada selville, 
onko toiminta edelleen ”oikeilla raiteilla”. 

Tiedontarve on käsitteenä ongelmallinen. Tarve kuuluu psykologi-
an peruskäsitteisiin ja sen lähikäsitteitä ovat mm. halu ja motiivi. Ne 
kaikki viittaavat toimintaa virittäviin tai liikkeelle saaviin tekijöihin. 
Tarve ymmärretään yleensä joksikin ihmiselle sisäsyntyiseksi ja laji-
tyypilliseksi. Onko ihmisellä psykologisessa merkityksessä tarve tie-
toon, niin kuin sillä on perustarpeidensa kuten nälän ja janon tyydyt-
tämiseen? Kysymys on ollut tutkijoille kiistanalainen eikä asiasta ole 
toistaiseksi päästy yhteisymmärrykseen. (Savolainen 2010, 83–90.) 

Savolaisen (2010, 90) mukaan tiedontarpeen käsite on mahdollista 
kiertää siten, että tiedonhankintaa ensisijaisesti virittäväksi tekijäk-
si määritellään käsillä oleva ongelma tai suoritettavana oleva teh-
tävä. Koska niiden asettamat vaatimukset näyttäisivät motivoivan 
tiedonhankintaa, koko tiedontarpeen käsite kävisi näin tarpeetto-
maksi. Määrittelyvaikeuksista huolimatta useimmat tutkijat käyttävät 

NUORTEN TIEDONTARPEET  
NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN LÄHTÖKOHTANA
Mika Pietilä & Maria Siivonen
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kuitenkin tiedontarpeen käsitettä ja suhtautuvat siihen käytännölli-
sesti. Vaikka tiedontarvetta ei voikaan määrittää täsmällisesti, se on 
hyödyllinen apukäsite viitattaessa kokoavasti niihin tiedollisiin, tun-
neperäisiin ja tilannelähtöisiin tekijöihin, jotka saavat yksilön tai ryh-
män ryhtymään toimiin tiedon hankkimiseksi. (emt., 83–91.) 

NUORUUTEEN L I IT TYVÄT YLE ISET T IEDONTARPEET

Nuorten tiedontarpeita on kartoitettu vuosien varrella erilaisin tut-
kimuksin (mm. Latrobe & Havener 1997; Agosto & Hughes-Has-
sell 2005). Tutkimustulokset noudattelevat toisiaan suurilta osin sil-
loin, kun ei kartoiteta minkään erityisryhmän, vaan yleisesti isom-
man joukon tiedontarpeita. Hughes-Hassell ja Agosto (2007, 55) to-
teavat, että nuorilla on samankaltaisia tiedontarpeita riippumatta 
heidän sosioekonomisesta asemasta, etnisyydestä, kulttuurista tai 
maantieteellisistä rajoista. 

1970-luvulla tekemänsä tutkimuksen perusteella Minudri (1974; täs-
sä Hughes-Hassell & Agosto 2007, 30) jakoi nuorten tiedontarpeet 
viiteen kategoriaan: kouluun ja opiskeluun, vapaa-aikaan, henkilö-
kohtaiseen kehitykseen, ammatinvalintaan ja uraan sekä itsensä ke-
hittämiseen liittyviin tiedontarpeisiin. Neljä vuosikymmentä myö-
hemmin Minudrin nuorten tiedontarpeiksi tunnistamat kategoriat 
näyttävät edelleen ajankohtaisilta. Vaikka maailma muuttuu ympä-
rillämme, nuoruuteen ja aikuiseksi kasvamiseen liittyy paljon ajatto-
mia elementtejä. Nämä elementit hahmottuvat hyvin Hughes-Has-
sellin ja Aguston (2007) esittämässä teoreettisessa mallissa (kuva 1). 

Hughes-Hassell ja Agusto ovat yhdistäneet nuorten tiedontarpei-
ta koskevan empiirisen tutkimuksensa tuloksia Havighurstin (1972) 
esittämään teoriaan nuoruuden kehitystehtävistä. Tuloksena syn-
tyy teoreettinen malli, joka esittää mitä tehtäviä arkielämän tie-
donhankinta palvelee nuoren kasvussa ja kehityksessä. Arkielä-
män tiedonhankinnalla tarkoitetaan ennen kaikkea koulun ja työn 

KEHITYKSEN  
OSA-ALUEET,  

joita nuoren arkielämän  
tiedonhankinta  

tukee

Sosiaalisuus

Emotionaalisuus

Reflektiivisyys

Fyysisyys

LuovuusKognitiivisuus

Seksuaalisuus

Kuva 1. Teoreettinen malli nuoren kehityksestä (Hughes-Hassell & Agosto 2007, 38). 
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ulkopuoliseen elämään liittyvää tiedonhankintaa. Hughes-Hassell 
ja Aguston (2007, 53) mukaan nuoren arkielämän tiedonhankinnan 
perusolemus on kerätä ja prosessoida informaatiota, joka helpot-
taa aikuiseksi kasvamisen prosessia. Mallissa on erotettu seitsemän 
kehityksen osa-aluetta, joihin liittyen nuoret tarvitsevat tietoa. Rajat 
osa-alueiden välillä ovat kuitenkin joustavat ja osittain päällekkäi-
set. Tiedon etsiminen jostakin aiheesta saattaa tukea kehitystä use-
alla osa-alueella. (emt., 38.) 

1. Sosiaalisuus (social self)

Sosiaalisella kehityksellä viitataan nuoren ymmärrykseen sosiaali-
sesta ympäristöstä sekä itsestä osana sitä. Nuoruuden sosiaalisis-
sa suhteissa korostuvat ennen kaikkea ystävyys- ja seurustelusuh-
teet, joissa luoviminen herättää tiedontarpeita. Nuoret liikkuvat so-
siaalisessa ympäristössään yhä itsenäisemmin, ja törmäävät sosiaali-
siin normeihin ja lainalaisuuksiin liittyviin tiedontarpeisiin. Ratkaise-
malla eteen tulevia kysymyksiä esim. tiettyyn tilanteeseen sopivas-
ta käyttäytymisestä tai vaatetuksesta, he samalla kehittävät sosiaa-
lisia taitojaan.  Erilaisiin sosiaalisiin aktiviteetteihin ja populaarikult-
tuuriin liittyvät tiedontarpeet kuuluvat myös tälle kehityksen alueel-
le. (Hughes-Hassell & Agosto 2007, 41.)

2. Emotionaalisuus (emotional self)

Sosiaalisuudella tarkoitetaan yksilön suhdetta ulkopuoliseen maail-
maan, ja emotionaalisuudella puolestaan sisäiseen, tunteiden maa-
ilmaan. Tällä alueella nuoren kehityksessä on olennaista muodostaa 
emotionaalinen itsenäisyys vanhemmista ja opetella selviytymään 
entistä itsenäisemmin erilaisista tilanteista. Tämä edellyttää tuntei-
den hallintaa, impulssien kontrollia sekä yhä kypsempää käyttäyty-
mistä. Tiedontarpeet tällä alueella liittyvät keskeisesti perhesuhtei-
siin ja mielen hyvinvointiin. Nuoret etsivät apua suojellakseen itse-
ään emotionaalisilta kolhuilta tai toipuakseen niistä. (Hughes-Has-
sell & Agosto 2007, 43.)

3. Reflektiivisyys (reflective self)

Myös reflektiivisyys viittaa nuoren sisäiseen maailmaan, mutta sen 
keskiössä on itse itsensä havainnointi eli kyky tunnistaa ja nimetä 
omia kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Reflektiivisyyteen liittyy iden-
titeetin kehittyminen, oman arvomaailman luominen sekä ammatil-
listen tavoitteiden asettaminen. Tällä kehityksen alueella nuoret tar-
vitsevat moninaista tietoa mm. minäkuvan muodostamisen ja filo-
sofisen pohdinnan tueksi sekä opiskeluun, uraan ja itsensä toteutta-
miseen liittyen. (Hughes-Hassell & Agosto 2007, 45.)

4. Fyysisyys (physical self)

Fyysisyys tarkoittaa Hughes-Hassellin & Agoston mallissa laajem-
paa asiaa kuin vain kehon fyysisyyttä. Se on ajateltavissa parem-
minkin toimintana fyysisessä ympäristössä. Tähän kehitysalueeseen 
kuuluu omasta terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtimi-
nen, mutta myös laajemmassa merkityksessä pärjääminen ja omil-
laan toimeen tuleminen. Toimiminen fyysisessä ympäristössä herät-
tää nuorilla tiedontarpeita mm. terveyteen, arjen rutiineihin, raha-
asioihin, palveluihin sekä työhön liittyen. (Hughes-Hassell & Agos-
to 2007, 47–49.)

5. Luovuus (creative self)

Luovuuden kehittyminen viittaa taiteellisten ja esteettisten tarpei-
den täyttymiseen. Siihen liittyy taiteen itseilmaisu tanssin, musiikin, 
teatterin, kuvataiteen tai kirjoittamisen kautta. Toisaalta tällä alueelle 
kuuluu myös taiteen kuluttaminen: musiikki- ja elokuvavalinnat, kir-
jallisuus, konsertit jne. Sekä taiteen ilmaisu (esim. Missä voi harras-
taa tanssia?) että kuluttaminen (esim. Milloin suosikkibändini tulee 
kotikaupunkiini keikalle?) herättävät tiedontarpeita. (Hughes-Has-
sell & Agosto 2007, 49–50.)
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6. Kognitiivisuus (cognitive self)

Nuoruudessa ihmisen ajattelussa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
Muutoksista keskeisin on aikaisempaa yleisemmällä tasolla tapah-
tuvan ja tulevaisuuteen suuntautuvan ajattelun kehittyminen. Muu-
tokset ajattelussa auttavat nuorta paremmin hahmottamaan ympä-
röivää maailmaa ja omaa tulevaisuuttaan.  (Ahonen, Lyytinen, Lyyti-
nen & Nurmi 2010, 146–147.) Tälle kehitysalueelle kuuluvia haastei-
ta ovat sopeutuminen uusiin tiedollisiin taitoihin, sekä niiden myö-
tä kasvaviin vaatimuksiin koulussa. Lisäksi nuoren kiinnostus laaje-
nee lähiympäristöstä yhä laajemmalle. Tiedontarpeet tällä kehitys-
alueella liittyvätkin juuri opiskeluun, henkilökohtaisiin kiinnostuk-
sen kohteisiin sekä ajankohtaisiin maailman tapahtumiin ja uutisiin. 
(Hughes-Hassell & Agosto 2007, 50–51.)

7. Seksuaalisuus (sexual self) 

Nuoruuden fyysiseen kehitykseen kuuluu sukukypsyyden saavutta-
minen. Seksuaalisuuteen liittyy fyysisen ulottuvuuden lisäksi myös 
psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Kokemus oman kehon kyp-
syydestä tai omasta fyysisestä vetovoimasta on myös osa identitee-
tin kehitystä. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 168.) Nuoren kehitysteh-
tävät tällä alueella liittyvät oman seksuaalisuuden tunnistamiseen ja 
hyväksymiseen. Tiedontarpeita herättää usein seksuaali-identiteet-
tiin ja seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset. (Hughes-Hassell & 
Agosto 2007, 52.)
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Yhteydenoton aihe 2012 2013 2014 Yhteensä  Yhteensä %

Työ ja yrittäjyys 2 808 4 136 4 125 11 069 33

Vapaa-aika 1 811 1 732 1 355 4 898 14

Muu aihe 794 1 332 1 731 3 857 11

Koulutus ja opiskelu 1 087 1 272 1 342 3 701 11

Hyvinvointi ja terveys 719 1 176 1 344 3 239 10

Ihmissuhteet ja seurustelu 1 004 1 215 729 2 948 9

Oma talous 416 804 1 209 2 429 7

Omaan kotiin 263 402 448 1 113 3

Ulkomaille 272 245 176 693 2

Yhteensä 9 174 12 314 12 459 33 947 100

Taulukko 1. Nuorten yhteydenotot aiheittain nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa vuosina 2012–2014 (Koordinaatti 2015). 
Tilastossa eivät ole mukana kaikki nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa.

NUORTEN KYSYMYSTEN KAUT TA 
HAHMOT TUVAT T IEDONTARPEET 

Hughes-Hassellin ja Agoston (2007) malli tuo selkeästi esille nuoruu-
den keskeiset kehitystehtävät, sekä moninaiset tiedontarpeet, joita 
ne voivat herättää. Nämä aihealueet ovat päivittäisiä myös nuorten 
tieto- ja neuvontatyössä. Tämä on nähtävissä, kun tarkastelee nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluissa tilastoituja asiakaskontakteja. 

Taulukossa 1 on esitetty yksittäisten nuorten yhteydenottojen ai-
healueet nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa vuosina 2012–2014. 
Yhteydenotot tapahtuivat joko verkossa tai palvelussa paikan pääl-
lä. Tilastossa eivät ole mukana kaikki nuorten tieto- ja neuvontapal-
velut Suomessa, joita vuoden 2013 lopussa oli yhteensä 197 (Koor-
dinaatti 2014, 12). Tilastotiedot oli saatavilla vain niistä palveluista, 
jotka käyttävät tilastoinnissaan Nutitilastot.fi-ohjelmaa. Näitä palve-
luja oli vuonna 2014 yhteensä 66. 
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Selvästi eniten nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin otetaan yh-
teyttä työelämään liittyvissä asioissa, jotka muodostavat kolmasosan 
kaikista yhteydenotoista. Toiseksi suurin kategoria on vapaa-aikaan 
liittyvät yhteydenotot ja kolmanneksi suurin koulutukseen liittyvät.  
Muu aihe –kategoriaan on kerätty pienempien aihealueiden yhtey-
denotot. Kategoria nousee kolmanneksi suurimmaksi, mikä osoittaa, 
että nuorten tieto- ja neuvontapalveluita lähestytään hyvin moninai-
sissa aiheissa ja tiedontarpeissa.   

TIEDONTARVETILANTEET NUORTEN  
T IETO- JA NEUVONTAPALVELUISSA 

Tiedontarvetilanteella viitataan niihin olosuhteisiin, joissa yksilö 
huomaa, että hänen tietonsa eivät riitä edessä olevan ongelman rat-
kaisemiseksi tai asian ymmärtämiseksi. Hänen on siksi haettava lisää 
informaatiota, jonka avulla siihenastista tietoa voidaan kartuttaa tai 
täsmentää. (Haasio & Savolainen, 2011.) Tilanteita, joissa yksilö tun-
nistaa tiedontarpeen on erilaisia ja niitä voidaan luokitella eri tavoin. 

Atwood ja Dervin (1982, 556) ovat tunnistaneet kolme erilaista ti-
lannetta, jossa tiedontarve syntyy. Päätöstilanteessa yksilö on ku-
vainnollisesti tienhaarassa, jossa edessä näyttäytyy yksi tai useam-
pia reittimahdollisuuksia. Yksilön on tehtävä valintoja liittyen käsillä 
olevaan tilanteeseen päästäkseen jälleen eteenpäin. Estetilanteessa 
yksilön eteneminen on tilapäisesti estynyt jonkin tiellä näkyvän es-
teen vuoksi, joka tulee ylittää hankkimalla tilanteeseen liittyvää tie-
toa. Problemaattinen tilanne näyttäytyy estetilannetta vakavampana. 
Silloin yksilö on joutunut tilanteeseen, josta ei löydä ulospääsyä. Tuo-
minen (1992, 48) on täydentänyt listaa vielä ymmärtämistilanteella. 
Ymmärtämistilanteessa on kyse mielenkiinnosta tai halusta selvittää 
jokin asia tai seikka, jotta voi päättää kuinka sen suhteen menettelee.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Nuorisotiedotuskes-
kus Kompassin työntekijät havainnoivat käytännön työnsä ohella 
keskuksessa paikan päällä asioivia nuoria, ja havaintojensa perus-
teella jakoivat nuorten tiedontarvetilanteet neljään ryhmään. Ensim-
mäiseen ryhmään voidaan asettaa ”nuoret, jotka tietävät mitä he 
haluavat”, ja myös etsivät ja löytävät tiedon itsenäisesti. Tällaisten 
nuorten kohdalla nuorten tieto- ja neuvontapalvelun rooli on tuot-
taa tietoa ja asettaa sitä nuorten saataville erilaisia kanavia ja mene-
telmiä hyödyntäen. (Kompassi 2002, 2.)

Toinen selkeä ryhmä ovat ”nuoret, joilla on idea siitä mitä he halu-
avat tai haluaisivat”. Tällaisessa tiedontarvetilanteessa nuorten tie-
to- ja neuvontapalvelussa työskentelevien ammattilaisten tehtävä 
on välittää tietoa, tukea nuoren itsenäistä tiedonhankintaa sekä oh-
jata nuorta tiedon hyödyntämisessä. (emt., 2.)

Kolmannen ryhmän muodostavat ”nuoret, jotka eivät tiedä mitä tie-
toa he tarvitsevat”. Tällaista tilannetta kuvaa esimerkiksi opintoihin 
liittyvät valintatilanteet. Nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilai-
sen tehtävä on vuorovaikutuksessa nuoren kanssa selkeyttää tilan-
teeseen liittyviä vaihtoehtoja sekä ohjata nuorta löytämään tarvitta-
va tieto päätöksenteon tueksi. (emt., 2.)

Neljäs ryhmä on ”nuoret, joilla on ongelmia”. He ovat tilanteessa, jo-
ka muistuttaa Atwoodin ja Dervinin (1982, 556) problemaattista ti-
lannetta. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tärkein tehtävä on hei-
dän kohdallaan auttaa selvittämään, mistä nuori voi löytää apua vai-
keaan elämäntilanteeseen. Ammattilaisen rooli on keskustelun kaut-
ta selkeyttää nuoren tilannetta, ja sen perusteella ohjata nuori tar-
vittaessa eteenpäin paikkaan, jossa häntä voidaan auttaa. (Kompas-
si 2002, 2.)
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TIEDONTARPEEN ILMAISEMINEN SANOIN

Edellä esitellyissä tiedontarvetilanteissa nousi esiin, kuinka tiedon-
tarvetta voi joskus olla vaikea tunnistaa itsessään ja ilmaista sanoin. 
Kyky ilmaista tiedontarve sanoin vaihteleekin henkilöittäin ja tapa-
uksittain. Tiedontarve voi olla epämääräinen tuntemus siitä, että jo-
takin ongelmalliseksi koettua asiaa ei ymmärretä riittävän selkeäs-
ti. Joissakin tapauksissa tiedontarve voidaan puolestaan kuvata hy-
vinkin yksityiskohtaisesti. On myös mahdollista, että tiedontarve sel-
keytyy asteittain, kun ongelmallisesta asiasta keskustellaan toisen 
henkilön kanssa. (Savolainen 2010, 89.) Taylor (1968; tässä Savolai-
nen 2010, 89–90; Case 2012, 81–82) on esittänyt jäsennyksen, joka 
kuvaa tiedontarpeen artikuloitavuuden, eli sanallisen ilmaisun, eri 
tasoja (kuva 2). Taylor tarkastelee tiedontarvetta kirjaston tietopal-
velun yhteydessä, mutta jäsennys on sovellettavissa myös nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluun. 

Kaikkein epämääräisin tiedontarpeen ilmentymä on ns. ydintarve. 
Tällöin tieto- ja neuvontapalvelussa asioivalla nuorella on vain epä-
määräinen tuntemus tiedontarpeesta. Tämä tuntemus voi ilmetä 
yleisenä tyytymättömyytenä, jota nuori ei vielä pysty pukemaan sa-
noiksi sen tarkemmin. Tietoisen tarpeen tasolla tarve pystytään pu-
kemaan sanoiksi jossakin määrin. Tärkeintä tälle artikuloinnin tasol-
le on se, että yksilö tiedostaa tarpeensa olemassaolon, eikä se enää 
näyttäydy pelkkänä epämääräisenä tyytymättömyytenä. Kolmannel-
la, muotoillun tarpeen tasolla nuori kykenee jäsentämään tiedontar-
peensa esimerkiksi kysymys- tai hakusanoiksi. Hänelle on kuitenkin 
epäselvää, onko aiheesta mahdollista löytää tietoa. Neljäs, komp-
romissitarve edustaa jäsentyneintä tiedontarpeen ilmausta. Silloin 
yksilö osaa suhteuttaa tarpeensa käsillä oleviin tietovarantoihin se-
kä esittää kysymyksensä muotoiltuna siten, että tarvittava tieto voi-
daan löytää. Kompromissi syntyy alkuperäisten odotusten ja todelli-
suuden välillä. Nuorella on voinut olla epärealistiset odotukset siitä, 
minkälaista tietoa ja missä muodossa on mahdollista saavuttaa. (Sa-
volainen 2010, 89–90; Case 2012, 81–82.)

Kuva 2. Taylorin tiedontarpeiden typologia (Case 2012, 82).

Ydintarve Tietoinen tarve Muotoiltu tarve Kompromissitarve
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TIEDONTARPEEN ARTIKULOINNIN TUKEMINEN 

Jotta nuori saa oikeanlaista, ajantasaista ja luotettavaa tietoa, ohja-
usta ja neuvontaa nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa, on palve-
lussa työskentelevän ammattilaisen usein tuettava nuorta tiedon-
tarpeen sanoittamisessa. Tämä onnistuu parhaiten tilanteissa, jois-
sa nuoren kanssa voi keskustella reaaliaikaisesti kasvokkain, puheli-
mitse tai chatissa. Kun nuori on lähettänyt kysymyksensä esimerkik-
si verkkolomakkeella tai kysy-vastaa-palvelun kautta, tiedontarpeen 
tarkentaminen vaikeutuu ja työntekijä on sen tiedon varassa, mitä 
nuori on kirjoittanut.

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä, kuten nuorisotyössä yleisestikin, 
keskustelu on avainasemassa. Keskustelu on vuorovaikutusta nuo-
ren ja ammattilaisen välillä, jossa ymmärrys nuoren tilanteesta syve-
nee. Keskustelua voi kuvata myös kysymysten kehäksi, joka nostaa 
esiin uusia mahdollisuuksia ja tapoja ymmärtää asioita. Ammattilai-
nen ei voi hallita keskustelua ja vuorovaikutusta pakolla, mutta sitä 
voi vauhdittaa. Tärkeä osa keskustelua on kuunteleminen, sillä sen 
kautta nuori saa tilaa ilmaista itseään. Keskustelun kautta vahviste-
taan myös nuoren osallisuutta oman tilanteensa ymmärtämisessä ja 
hallitsemisessa. (Batsleer 2008, 6–8.)

De Lange ja Rutjes (2003) ovat esitelleet kuusivaiheisen keskustelu-
mallin nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Sama keskustelun etene-
misen malli sopii niin kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen kuin 
reaaliaikaiseen chat-keskusteluun. Mallin mukaan keskustelun vai-
heet ovat:

1. kontaktin luominen nuoreen, 
2. kysymyksen ja tilanteen tunnistaminen ja täsmentäminen, 
3. tarvittavan lisätiedon kerääminen, 
4. kysymykseen vastaaminen, 
5. keskustelun päättäminen ja 
6. palvelun toiminnan seurantaan liittyvät toimenpiteet. 

De Langen ja Rutjesin (2003) keskustelumallissa on painotettu kysy-
myksen ja tilanteen tunnistamista ja täsmentämistä. Tätä vaihetta voi 
nimittää tiedontarpeen artikuloinniksi. Nuorta autetaan keskuste-
lun sekä täsmentävien kysymysten avulla artikuloimaan tarkemmin 
omat tarpeensa sekä tilanne, johon ne liittyvät. Esimerkkejä mahdol-
lisista kysymyksistä: ”Mitä tarkalleen ottaen haluaisit tietää?”, ”Mitä 
varten tarvitset tietoa?”, ”Mitä olet jo tehnyt asialle?”, ”Haluat siis tie-
tää, mitä/kuka/miten...”. 

Tiedontarpeen artikuloinnin tukeminen on ammattilaisen tärkeim-
piä tehtäviä tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä. Mikäli taustat ja to-
delliset tarpeet eivät ole tiedossa, voi ohjaustilanne mennä harhaan. 
Kuuntelun ja keskustelun ohella on myös syytä tilanteen lopussa 
tarkistaa nuorelta, osaako hän toimia saamansa tiedon, neuvonnan 
tai ohjauksen perusteella, ja ymmärsikö hän kaiken. Ohjaustilanteen 
lopuksi ammattilaisella on hyvä tilaisuus saada itselleen palautetta, 
kuinka hän onnistui työssään, ja havainnoida samalla myös millaisia 
mahdollisia vaikutuksia tilanteella oli.

LOPUKSI

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lähtökohtana ovat aina nuorten tie-
dontarpeet. Palveluja suunniteltaessa ja kehittäessä nuorten moni-
naiset tiedontarpeet on huomioitava. Monet niistä liittyvät keskei-
sesti nuoruuden eri kehitystehtäviin. Tiedontarve ei välttämättä aina 
ole selkeänä nuoren mielessä, vaan se voi olla hyvinkin epämääräi-
nen tunne siitä, että jokin asia tulisi selvittää.  Nuorten tieto- ja neu-
vontatyötä tekevän ammattilaisen keskeinen tehtävä on vuorovai-
kutuksessa nuoren kanssa selkeyttää nuoren tiedontarvetta, ja saa-
da se artikuloitavaan muotoon niin, että tietoa voidaan ryhtyä etsi-
mään ja se voidaan löytää. Sen jälkeen nuori itse päättää, kuinka hän 
tietoa omassa elämässään hyödyntää.
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MILLOIN PALVELU ON LÄHIPALVELU?  
– SAATAVUUDEN JA SAAVUTETTAVUUDEN MÄÄRITTELYÄ 
Jaana Fedotoff

Saatavilla oleva laadukas tieto, neuvonta ja ohjaus ovat tärkeitä elä-
män rakennuselementtejä meille kaikille, iästä riippumatta. Erityisen 
tärkeitä ne ovat nuorille, jotka vasta hahmottavat yhteiskunnan jär-
jestelmiä ja rakenteita sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Kai-
killa nuorilla tulee olla oikeus saada tarvitsemiaan tieto-, neuvon-
ta- ja ohjauspalveluita oikea-aikaisesti ja heille sopivimmilla tavoilla. 
Jos palveluita ei ole saatavilla tai ne eivät ole saavutettavissa yhden-
vertaisesti, eriarvoistamme nuoria ja heidän mahdollisuuksiaan hy-
vän sekä mielekkään elämän rakentamiseen. Muun muassa alueelli-
set erot tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden määrässä ja nuoriso-
lähtöisyydessä eriarvoistavat nuorten asemaa palvelujärjestelmissä.  
(Aaltonen, Berg & Rajaniemi 2015.)

Ministerikomitean suosituksessa CM/Rec(2010)8 jäsenvaltioille nuo-
risotiedotuksesta korostetaan, että nuorille henkilökohtaisesti kas-
vokkain annettava tieto, neuvonta ja ohjaus ovat tärkeämpiä kuin 
koskaan aiemmin (Euroopan neuvosto 2010). Nuorten sosiaalinen 
osallistaminen on yhä monimutkaisempi ja pidempi prosessi ja nuo-
ret tarvitsevat erilaisten elämäntilanteiden selvittämiseksi yhä enem-
män juuri heidän tarpeisiinsa toteutettuja palveluita. ”Sosiaalises-
sa osallistamisessa olisi otettava huomioon ja mukaan kaikki nuo-
ret ja heitä koskevat asiat keskittyen erityisesti vähäosaisiin nuo-
riin.” (Euroopan neuvosto 2013). Nuorten sosiaalisen osallistamisen 
ja osallisuuden käsitteitä avataan Euroopan neuvoston päätelmissä 

laadukkaan nuorisotyön merkityksestä nuorten kehityksen, hyvin-
voinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut toiminta- ja taloussuun-
nitelmassaan 2016–2019 tavoitteeksi, että vuoteen 2019 mennessä 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kattavuus maassamme oli-
si 90 % (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a, 61). Lisäksi suunnitel-
massa mainitaan, että nuorille suunnattujen lähipalveluiden tarjon-
taa tulee tehostaa. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiseen 
kohdennettujen avustusten yksi keskeisistä käyttötarkoituksista on 
lähipalveluiden kehittäminen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b). 
Vaikka kehittämishankkeet ovat osin parantaneet nuorten palvelui-
den tarjontaa, niiden saatavuutta ja toimivuutta on heikentänyt kun-
tien taloustilanne. (Tuusa, Pitkänen, Shemeikka, Korkeamäki, Harju, 
Saares, Pulliainen, Kettunen & Piirainen 2014, 66.)

Yhteiskuntamme korostaa yhä enemmän yksilöllisyyttä ja yksilölli-
siä valinnan mahdollisuuksia. Nuoret kasvavat siihen, että heillä on 
oikeus omaan ääneen ja mahdollisuus tehdä juuri heille sopivia va-
lintoja elämänsä hahmottamiseksi ja rakentamiseksi. Nämä nuorten 
mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä toiveiden ja tavoittei-
den saavuttamiseksi vahvistavat nuoren kykyjä, jolla taas on tärkeä 
merkitys nuoren itsetunnolle ja kasvulle. Erilaisten valintojen keskellä 
nuori tarvitsee kuitenkin tukea lähiympäristöstään. (Järvelä, Heinola 
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& Reunanen 2015, 58.) Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden saata-
vuus ja saavutettavuus ovat merkittäviä tekijöitä varhaisen tuen saa-
miselle ja siten myös mielekkään elämän rakentamisessa.

LÄHIPALVELUIDEN MÄÄRIT TELY

Lähipalvelu-käsitteelle on vaikea löytää yhtä ainoaa kattavaa mää-
ritelmää. Jokainen pyrkii ymmärrettävästi määrittelemään käsitet-
tä hyvin henkilökohtaisista lähtökohdista. Nuori palvelun käyttäjä-
nä todennäköisesti määrittelee asian hyvin eri tavoin kuin palvelun 
tuottaja. (Kuopila & Nieminen 2014, 3.; Fedotoff 2015.) Nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluissa, olivat ne lähipalveluita tai verkkoperus-
taisia, nuoren tarpeiden ja palvelun käyttötapojen tulee olla keski-
össä. Keskeistä on nuoren näkökulma siitä, miten hän itse palvelun 
näkee ja kokee. (emt.)

”Kun palveluun liitetään etuliite ´lähi´, muuttuu määritteleminen vie-
läkin vaikeammaksi. Yleisesti lähipalvelut koetaan lähellä oleviksi 
palveluiksi, jotka ovat tärkeitä hyvässä arjessa. Lähipalvelun määrit-
telyn keskeiset periaatteet ovat kuitenkin jääneet hieman epäselviksi. 
Liian usein lähipalvelun turvaamista tarkastellaan vain fyysisen etäi-
syyden kannalta. Lähipalveluiden läheisyys pelkästään matkaa mita-
ten saattaa johtaa harhaan, koska se ei kerro palvelun saatavuudes-
ta, ainoastaan saavutettavuudesta.” (Kuopila & Nieminen 2014, 4.)

Valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja 
elinkeinoministeriön yhteisessä Vaikuttavat lähipalvelut -projektis-
sa (2013–2015) selvitetään, miten kunnat järjestävät palveluita tule-
vaisuudessa. Yhteiskunnalliset muutokset (yhteiskuntapoliittiset, ra-
kenteelliset) vaikuttavat osaltaan palveluiden järjestämiseen, mutta 
myös toimintatavat ja asenteet ovat merkittävässä asemassa. Pro-
jektissa etsitään ratkaisuja siihen, miten kuntalaisten roolia voitai-
siin yhä enemmän vahvistaa palveluiden suunnittelussa, tuottami-
sessa ja kehittämisessä. Tavoite on myös vahvistaa kuntalähtöisyyt-
tä lähipalvelujen määrittelyssä. Erityisesti siitä näkökulmasta, miten 

Jaana Fedotoff 2015

Nuorille tulee tarjota saatavilla olevat laadukkaat ja riittävät 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Tämä voi tarkoittaa myös 
verkkopalvelua, ei pelkästään fyysistä palvelupistettä.  
Palveluiden tulee perustua nuorten tiedontarpeisiin.  
Jos palvelunjärjestäjä ei pysty kattamaan nuorten tiedon,  
neuvonnan ja ohjauksen tarpeita (esimerkiksi palvelussa on 
ruuhkaa, pitkät odotusajat, palvelulupausta ei voida täyttää),  
ei palvelu silloin ole nuorten saatavilla (Kuopila & Nieminen 
2014, 4).

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tulee olla kaikkien  
nuorten saavutettavissa esteettömästi ja niin, että niiden  
käyttö on nuorille helppoa mahdollisimman matalalla  
kynnyksellä. Vaikka nuorella olisi joitakin rajoituksia toimia, 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tulee olla hänen  
saavutettavissaan. Palvelun tarjonnassa voidaan hyödyntää  
erilaisia menetelmiä ja monikanavaisuutta.  Saavutettavuus on 
yhdenvertaisuuden edistämistä.

Saatavuus

Saavutettavuus
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kunnat ja asiakkaat itse lähipalveluita määrittelevät. Projekti tuottaa 
hyödynnettävää materiaalia myös muiden kuin lakisääteisten lähi-
palveluiden tarkasteluun. (Suomen Kuntaliitto 2015.)

Miten ja kenen näkökulmasta lähipalvelut tulisi siis määritellä nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluissa? Määrittelyä ei tulisi tehdä ainoas-
taan palvelun fyysisen etäisyyden (palvelun saatavuus) kautta, vaan 
myös siitä näkökulmasta, miten palvelu on saavutettavissa. Se, et-
tä palvelu on saatavilla ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi hyvin 
toimiva ja kaikkien nuorten kannalta saavutettavissa. Nuorten tieto- 
ja neuvontapalveluissakin lähipalvelut mielletään helposti joksikin 

konkreettiseksi paikaksi, jossa nuori voi asioida ja käydä. Palvelu voi 
olla fyysisesti lähellä, mutta jos palvelussa on ruuhkaa eikä henkilö-
kohtaista palvelua ole mahdollista saada ilman pitkää jonotusaikaa, 
ei palvelu ole saatavilla.  Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu voi sijaita 
koulun yhteydessä tai kirjastossa hyvinkin lähellä nuoren arkipäivän 
toimintakenttää, mutta jos se on avoinna vain kaksi tuntia viikossa, 
onko palvelu silloin oikeasti nuoren saatavilla ja käytössä? (Kuopila 
& Nieminen 2014, 4.; Fedotoff 2015.)

Näistä lähtökohdista palveluntarjoajan tulee määritellä ja selvittää 
se, mitä lähipalvelu heille tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa palvelua 

LÄHIPALVELUIDEN MÄÄRITELMIÄ ERI TASOILLA NUORTEN T IETO- JA NEUVONTAPALVELUISSA

Valtakunnallinen taso

Kunta ja alue

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat jokaiselle nuorelle helposti saavutettavissa olevia, päivittäin tai usein käytettäviä palveluita. Palve-
luiden käyttäminen on nuorelle tärkeää ajankohtaisissa tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarpeissa sekä senhetkisen elämäntilanteen tai tule-
vaisuudensuunnitelmien rakentamisessa. Nuorten yleinen tilanne ja alueen erityispiirteet tulee huomioida palvelun määrittelyssä siten, että 
saavutettavuudessa ja toteuttamistavoissa huomioidaan nuorten erilaiset tarpeet.

Nuori / asiakas

Nuoret tai ainakin osa heistä käyttää nuorten tieto- ja neuvontapalvelua toistuvasti, jopa päivittäin. Palvelu on saatavilla nuoren lähiympäristössä  
mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu voi olla myös jalkautunut nuorten omiin toimintaympäristöihin.  
Palvelun tulee olla kaikkien nuorten saatavilla ja saavutettavissa yhdenvertaisesti. Kaksikielisissä kunnissa palvelu tulisi tarjota sekä suomen  
että ruotsin kielellä.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut lähipalveluina ovat nuorten usein käyttämiä tai lähellä heidän arkeaan olevia palveluita. Palvelut ovat  
helposti saavutettavissa, joko nuoren lähiympäristöstä, sähköisenä tai jalkautuneina palveluina lähellä nuoren toimintaympäristöjä. Nuorten  
tieto- ja neuvontapalvelun ollessa mahdollisimman lähellä nuorta ja nuorten tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarpeet huomioiva, sen  
käyttökynnyskin on matala. Saavutettavilla lähipalveluilla edistetään yhdenvertaisuutta.

Jaana Fedotoff 2015. Mukaillen Kuopila & Nieminen 2014, 8–9.
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käyttäville nuorille. Määrittelyyn ei riitä siis ainoastaan viranomaisten 
tai palvelun tuottajan oma näkemys asiasta, vaan palvelun käyttäjiä 
eli nuoria tulee kuulla ja antaa heille tila vaikuttaa määrittelytyöhön. 
Palveluiden kehittämisessä nuorten näkökulma on edelleen vähäi-
nen ja päätökset palveluista perustuvat useimmiten viranomaisten 
ja aikuisten tuottamaan tietoon. (Gretschel & Mulari 2013, 40–41.)

LÄHIPALVELUIDEN MERKITYS 

Saatavuutta haittaavat selkeästi palveluiden puute tai etäisyys palve-
luihin. Valtiovarainministeriön raportissa peruspalvelujen tilasta on 
arvioitu eri palvelujen saatavuutta, erityisesti perheiden hyvinvoin-
nin näkökulmasta. (Valtiovarainministeriö 2014.) On selvää, etteivät 
kaikki perheet pysty antamaan yhtälailla tukea nuorelle, vaan tarvi-
taan myös yhteiskunnan palveluita tukemaan nuoren kasvua ja tu-
levaisuutta.

Nuorten parissa työskentelevät pitävät haasteena palveluiden riit-
tävälle tarjonnalle ja saatavuudelle riittämättömiä resursseja ja eri 
palvelujärjestelmien uudistuksia, jotka vievät palveluja yhä kauem-
mas nuorten ulottuvilta. Palveluita korvataan yhä enemmän sähköi-
sillä palveluilla, joita kaikki nuoret eivät halua tai voi käyttää. (Lepo-
la 2015, 31–32.) Nuorille tuleekin tarjota myös kasvokkain tapahtu-
vaa henkilökohtaista palvelua digitaalisten palveluiden rinnalla. Ne 
eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä palveluita. 
(Savolainen, Virnes, Hilpinen & Palola 2015, 64.) Vaikka matalan kyn-
nyksen palveluita perustetaan nuorisotakuun yhtenä toimenpiteenä 
useisiin kuntiin Suomessa, ne eivät silti toteuta maantieteellistä ta-
sa-arvoa, eivätkä takaa palveluiden saatavuutta. Tätä vajetta voidaan 
osaltaan paikata monikanavaisilla palvelumuodoilla ja jalkautuvilla 
palveluilla sekä monialaisella yhteistyöllä.

Lisäksi haasteena on, etteivät nuoret tunne riittävän hyvin heille tar-
jolla olevia palveluita. Heillä ei ole kokonaiskuvaa palvelujärjestel-
mistä, jolloin heillä ei ole myöskään ole tietoa tai osaamista siihen, 

mistä ja miten tietoa, neuvontaa ja ohjausta voisi saada. (Miettinen 
& Pöyry 2015, 21.) Tilanne voi olla myös päinvastainen. Nuori on tie-
toinen hänelle suunnatuista palveluista sekä niiden merkityksestä ja 
mahdollisuuksista. Hän kuitenkin tekee valinnan olla hyödyntämättä 
niitä. Kuten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden käyttö, myös mo-
net muut nuorille suunnatut palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen. 
Osa nuorista haluaa säilyttää itsemääräämisoikeuden omiin asioi-
hinsa. Heillä on tahto hoitaa asiansa itse. Nuorten tunne siitä, että 
heidän asiansa ovat heidän omiaan ja se, etteivät he välttämättä luo-
ta heitä auttaviin tahoihin ja järjestelmiin, vaikuttavat myös palvelui-
den käyttöön. (emt., 22.) Vaikka palveluita siis olisi tarjolla ja nuoret 
tietäisivät niistä, ei niitä välttämättä haluta käyttää. Osasyynä voi ol-
la myös pettymys ja luottamuksen puute siihen, että asiat selkiintyi-
sivät ja että palvelusta saatu tuki olisi hyödyllistä.

ASIAKASLÄHTÖISYYS = NUORISOLÄHTÖISYYS? 

Yksityisessä palvelutuotannossa asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden 
kutsuminen mukaan palveluiden kehittämiseen on arkipäivää. On 
asiakasraateja ja tuotetestaajia, ja asiakkaiden mielipidettä sekä pa-
lautetta kysellään säännöllisesti palveluiden parantamiseksi. (Kuopi-
la & Nieminen 2014, 5). Tapahtuuko näin myös nuorille suunnatuis-
sa palveluissa? Jos ei, niin miksi? Satunnainen asiakaspalautelomake 
tai verkkokysely ei enää riitä, vaan tarvitaan suunnitelmallista ja sy-
vemmälle prosesseihin luotaavaa tietoa sekä saadun tiedon analy-
sointia ja hyödyntämistä. 

Asiakaslähtöisyys voidaan jakaa kolmeen olennaiseen tekijään: asi-
akkaaseen, palveluntarjoajaan sekä itse palveluprosessiin (emt.). 
Näitä kolmea tekijää voidaan tarkastella nuorisopalveluissa nuoriso-
lähtöisyyden näkökulmasta. Mikä asiakaslähtöisyydessä tukee nuo-
risolähtöisyyttä?  Nuorten tieto- ja neuvontapalvelua käyttävä nuo-
ri todennäköisesti kokee palvelun aina jollain tapaa. Kokemus ki-
teytyy nuoren odotuksiin palvelusta, nuoren tiedon, neuvonnan ja 
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ohjauksen tarpeisiin sekä palveluymmärrykseen. Nuori kohdistaa 
odotuksensa palveluun ja siihen, miten hyvin palvelu sopii hänen 
tarpeisiinsa. Palveluymmärrys puolestaan kertoo siitä, mitä nuori tie-
tää nuorten tieto- ja neuvontapalveluista ja ylipäätään mitä hän tie-
tää koko palvelukentästä, joka hänelle on tarjolla (emt.,5).

Onko nuoren ymmärrys nuorisotyön palveluista riittävää? Kenen 
vastuulla on viestiä ja avata nuorille palveluiden mahdollisuuksia? 
Suomessa toimi vuonna 2015 yli 200 kunnassa jonkin muotoinen 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelu. (Koordinaatti 2015.) Näiden pal-
veluntarjoajien tulee vastata myös siitä, että nuoren palveluymmär-
rys kasvaa ja syvenee. Emme voi olettaa, että nuoret käyttävät sekä 
ovat aktiivisesti kehittämässä ja arvioimassa heille suunnattuja pal-
veluita, jos heillä ei ole käsitystä siitä, mitä palveluita heille ylipää-
tään on tarjolla.

”Asiakaslähtöiset palvelut, asiakaslähtöinen kehittämistyö 
ja asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ovat käsitteitä, joista 
on viime vuosina keskusteltu paljon. Kokemustietoa ja 
palvelukokemusta on alettu pitää avainkäsitteinä  
mietittäessä palvelujen laadun kehittämistä. Kokemustieto 
ymmärretään heikkona signaalina, joka viestii tulevasta. 
Erityisesti nuorten hyvinvointipalveluja kehittäessä tälle 
näkökulmalle olisi hyvä antaa painoa. Onhan nuorisoa 
perinteisesti pidetty yhteiskunnallisena ilmapuntarina,  
joka viestii huomisen säästä.”  
    (Kuure & Lidman 2014, 7.)

Asiakaslähtöisyys
Nuorisolähtöisyys

Palveluntarjoaja

Nuori / asiakas

Palveluprosessi      
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TIETO PALVELUISTA 

Nuoret tarvitsevat tietoa ja tukea sen määrittelyyn, mitä lähipalve-
lut tarkoittavat juuri heille erilaisissa elämäntilanteissa. Nuorten tie-
to- ja neuvontapalvelut ovat keskeisiä tiedonvälittäjiä nuorille heil-
le suunnatuista palveluista. ”Miten nuori voi tietää, jos hän ei tiedä 
mistä kaikesta hänen pitäisi tietää” on usein esitetty kysymys. Tämä 
vastuu ei kuitenkaan voi olla yksittäisten nuorten tieto- ja neuvon-
tatyöntekijöiden varassa, vaan se kuuluu kokonaisvaltaisesti palve-
lun vastuuorganisaatiolle. Vastuutahon tehtävänä on suunnitelmal-
lisesti ja tietoisesti asettaa tavoitteet ja määritellä toimenpiteet sil-
le, miten nuorten palveluymmärrystä laajennetaan. Sitä edistämäs-
sä tulee olla monialainen palveluntuottajien joukko.

Nuorisotutkimusverkoston lähi- ja verkkopalveluja koskevan tutki-
muksen toimintatapasuosituksissa tuotiin esiin myös tarve syste-
maattisesti edistää nuorisoalan toimijoiden tietoisuutta palveluista. 
(Gretschel 2015.) Kysymys ei ole ainoastaan siitä, etteivät nuoret tie-
dä. Kysymys on myös siitä, ettei nuorten parissa toimivalla ole aina 
riittävää ja ajantasaista tietoa nuorille suunnatuista palveluista. Sik-
si palvelukartoitukset ja palveluiden saatavuuskartoitukset nuorille 
suunnatuista palveluista tulisi tehdä säännöllisesti. (emt.)

On monia syitä sille, miksi nuoren asiakkuus tulisi kytkeä tiiviimmin 
palvelujärjestelmiin. Nuoren ottaminen mukaan palveluiden kehit-
tämiseen vahvistaa nuoren käsitystä siitä, että asioihin voi oikeas-
ti vaikuttaa. On tärkeää avata nuorelle kokemusten kautta käsitys-
tä omista kyvyistä olla osallisena, vaikuttamassa ja vastuussa. Näi-
den kokemusten kautta kiinnittyminen yhteiskuntaan vahvistuu se-
kä ymmärrys omasta itsestä osana isompaa kokonaisuutta selkey-
tyy luoden pohjaa itsetunnolle ja -tuntemukselle. (Kuure & Lidman 
2014, 10–11.) 

Nuoret pitävät merkityksellisenä mukana vaikuttamassa olemista ja 
omista asioistaan päättämistä. Nuorille suunnatun palvelujärjestelmän 

näkökulmasta tämä on tärkeä tieto, jota tulee hyödyntää nuorisoläh-
töisessä työskentelytavassa ja palvelujen suunnittelussa. (Järvelä ym. 
2015, 32.) 

 DIGITALISOITUVAT PALVELUT

Tietoyhteiskunnan kehityksen myötä palvelujen digitalisointi koros-
tuu yhä voimakkaammin. Viranomaispalveluja tuodaan kiihtyvällä 
tahdilla sähköisiksi palveluiksi verkkoon. Se myös muuttaa käsitys-
tämme siitä, mitä tarkoitamme lähipalveluilla. (Kuopila ym. 2014, 4.; 
Ojakoski 2014, 7-8.; Fedotoff 2015.) Tämä kehitys tulee vaikuttamaan 
myös siihen, mitä tarkoitamme nuorten tieto- ja neuvontapalvelui-
den saatavuudella ja saavutettavuudella. Koska lähipalveluita ei ole 
kovin tarkkaan määritelty, voidaanko sähköiset palvelut laskea lähi-
palveluiksi? (Kuopila ym. 2014, 4). Onko käsitys lähipalvelusta yhtei-
nen nuorten tieto- ja neuvontapalveluja käyttävillä nuorilla ja niitä 
tuottavilla tahoilla? (Fedotoff 2015.)

”Tietoyhteiskuntaosallisuuden merkitys jatkaa kasvuaan.  
Tämä asettaa odotuksia ja osaamisvaatimuksia nuorten parissa 
työskenteleville. Vaikka nuorten kanssakäyminen on aktiivista 
verkossa, nuoret pitävät kuitenkin tärkeänä kasvokkaista 
kohtaamista. Lähipalveluille on edelleen  
tilausta ja niitä tulee edelleen kehittää kuntakentän 
uudistuessa. Nuorisotyön ja -politiikan kautta edistetään 
kestävää kehitystä pyrkimällä torjumaan ylisukupolvista  
huono-osaisuuden kierrettä ja polarisaatiota. On tuettava nuoria 
kantamaan vastuuta yhteisöstään, mutta myös selviämään 
omasta arkipäivästä. Tarvitaan monialaista yhteistyötä, jossa 
nuorisotyöllä on paljon annettavaa.” 

  (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a, 64.)
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SUOSITUKSET KOSKIEN NUORTEN T IETO- JA  
NEUVONTAPALVELUIDEN SAATAVUUT TA JA  
SAAVUTET TAVUUT TA

Nuorisotutkimusverkosto toteutti nuorisotyön tunnuslukuja kokoavan ja ana-
lysoivan tutkimuksellisen kehittämishankkeen Nuorisotyön tunnuslukujen ver-
kostomainen kehittäminen vuosina 2013–2015. (Nuorisotutkimusseura 2015.) 

Hankkeen tuloksena syntyi 17 toimintatapasuositusta. Suositukset toimivat 
palveluiden kehittämisen suuntaviivoina ja keskustelun herättäjänä. Suosituk-
set koskevat nuorille suunnattujen verkko- ja lähipalveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta, niiden laatua ja vastaavuutta nuorten tarpeisiin sekä palve-
luiden vaikutusten ja vaikuttavuuden esille tuontia. (Gretschel 2015.)

Seuraavat saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyvät yhdeksän toimintatapa- 
suositusta on muokattu huomioiden nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
erityispiirteet.

2Nuorten mahdollisuuksia nuorten tieto- ja neuvon-
tapalveluihin ja niihin liittyviä tukitarpeita tulee tar-
kastella yksilötasolla nuoren arki huomioiden. Tämä 
tulisi toteuttaa kunnissa tehtävien palveluiden saa-
tavuuskartoitusten lisäksi. Tällöin saatavuuden kar-
toituksessa huomioidaan myös nuorten omat näke-
mykset muun muassa nuorten tieto- ja neuvonta-
työn verkkopalvelun teknisestä saatavuudesta sekä 
nuorten liikkuvuuden kannalta erilaiset liikkumis-
ta helpottavat ja ajankäytöllisesti kestävät ratkaisut. 
Fyysisten toimintaympäristöjen haasteet nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluiden toteuttamiselle esi-
merkiksi maaseudulla ja kaupungeissa tulisi huomi-
oida paikallisissa ja alueellisissa nuorille suunnattu-
jen palveluiden suunnitelmissa, strategioissa ja ke-
hittämisohjelmissa.

3  Nuorten tieto- ja neuvontapalveluille tulisi toteut-
taa pitkän tähtäimen kehittämisstrategia kaikilla ta-
soilla (paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen). 
Strategiassa tulee ottaa huomioon nuorten erilaiset 
tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarpeet sekä eri-
laiset toimintaympäristöt ja niiden suhde toisiinsa.

4Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkoperustaises-
ta palvelusta tulee olla helposti löydettävissä selkeä 
palvelukuvaus, jotta sekä palvelua etsivät ja käyttä-
vät nuoret että heidän vanhempansa, muut kasvat-
tajat ja yhteistyökumppanit tunnistavat palvelun ja 
sen tarkoituksen. Ajantasaisella palvelukuvauksel-
la tuetaan myös nuorten ohjaamista palveluun se-
kä nuorille suunnattujen palveluiden tarjoajien vä-
listä yhteistyötä palvelujen kehittämisessä. Ei riitä, 
että palvelun kuvaus on saatavilla ainoastaan sen 
omilla verkkosivuilla.

1 Kaikille nuorille suunnattujen nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluiden tavanomaisten tilastojen, kuten 
kävijämääriä kuvaavien lukujen ja sanallisten ku-
vausten lisäksi suositellaan jatkossa vaadittavaksi 
myös palvelua koskevan esteettömyyskartoituksen 
tulokset. Erityisen tärkeitä kartoitukset ovat nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluiden fyysisissä ja digi-
taalisissa toimintaympäristöissä, jotka palveluntar-
joaja määrittelee avoimiksi matalan kynnyksen pal-
veluiksi. Kartoituksen lähtökohtana tulee huomioi-
da nuorten palvelun käytön erityispiirteitä, nuor-
ten tieto- ja neuvontapalvelun luonne nuorisotyön 
palveluna (muun muassa ehkäisevä palvelu), palve-
lun toimintaympäristö sekä se, onko palveluketjun 
toimimisen kannalta joitakin fyysisen ja digitaalisen 
toimintaympäristön rajapintojen tuomia haasteita.
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Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluis-
sa tulee huomioida niiden maantieteellinen rajat-
tomuus. Ymmärrystä siitä, mitä paikallisuus ja val-
takunnallisuus merkitsevät verkkopalveluissa tulee 
lisätä. Tästä syystä verkkopalveluiden paikallisessa 
tuotannossa tulee selvittää vuorovaikutus ja suh-
de valtakunnallisiin jo olemassa oleviin palveluihin 
ja se, mikä on kussakin palvelussa paikallisuuden 
ja valtakunnallisuuden tuoma lisäarvo. Hyvänä esi-
merkkinä toimii valtakunnallinen nuorille suunnattu 
verkkopalvelu Nuortenelämä.fi, jonka sisältöä pai-
kalliset ja alueelliset palvelut voivat hyödyntää ja 
soveltaa. Vuorovaikutteisuutta lisää myös se, että 
paikalliset nuorten parissa toimijat ja nuoret tuot-
tavat sisältöä valtakunnalliseen palveluun.

5

9 Nuorten tieto- ja neuvontatyön toimijoiden tulee 
olla mukana selvittämässä ja määrittelemässä mah-
dollisuutta nuorisotyön profiloitumiselle nuorten 
ohjauksen tahona, joka ei ole riippuvainen nuor-
ten asuinkunnasta.

7  On turvattava kokoavan ja monipuolisen kasvok-
kain sekä verkossa tarjottavan tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalvelun saatavuus. On kehitettävä uudenlai-
sia paikkoja nuorten kohtaamiseen.

6 Palveluketjujen toimivuus on ratkaisevassa asemas-
sa, kun nuori on hakenut neuvoja ja tukea nuorten 
tieto- ja neuvontatyön verkkopalvelusta, mutta asi-
an hoito vaatisi myös kasvokkain kohtaamista. Te-
hokkaat ja joustavat palvelusiirtymät fyysisiin pal-
veluihin ovat tärkeitä ja niitä tulisi tukea myös pai-
kallisilla strategioilla sekä päätöksillä. Monialaises-
sa yhteistyössä kaikilla yhteiskunnan tasoilla tulee 
kehittää lisää toimintamalleja laadukkaaseen pal-
veluohjaukseen. Tietoisuutta nuorille suunnatuista 
verkkopalveluista tulee suunnitelmallisesti edistää,  
ei ainoastaan nuorten, vaan myös nuorisoalan toi-
mijoiden keskuudessa.

8Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa (fyysiset toi-
mintaympäristöt, verkko) tapahtuvaa kohtaamisen 
laatua, ja mitä sillä tarkoitetaan, tulee määritellä, 
jotta palveluketjujen toimivuutta voidaan parantaa. 
Lisäksi kasvokkain nuoria ohjaavien ja muiden nuo-
risoalan toimijoiden tietoisuutta saatavilla olevista 
verkkopalveluista tulee lisätä. 

Jaana Fedotoff 2015. Mukaillen Gretschel 2015.

Lisätietoja toimintatapasuosituksista, prosessista niiden taustalla 
sekä miten suositukset muodostuivat:
Gretschel, Anu 2015. Nuorisotyön verkko- ja lähipalveluiden arvioin-
nin kehittäminen. Raportissa Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo 
& Puuronen, Anne. Kehittämisehdotuksia nuorisotoimialan arvioin-
tiin ja määrittelyyn.
Gretschel, Anu 2015. Pienistä vihjeistä pitkä lista eli kuinka suo-
situkset syntyivät. Viikon näkökulma Verke.org-verkkopalvelussa 
1.6.2015. https://www.verke.org/blog/pienista-vihjeista-pitka-lista-
eli-kuinka-suositukset-syntyivat/.
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NÄKÖKULMIA ELINIKÄISEEN OHJAUKSEEN
Raimo Vuorinen

Kuntien nuorisotyöhön kuuluvat nuorisolain (693/2010) mukaan 
mm. kasvatuksellinen ohjaus, tieto- ja neuvontapalvelut sekä tarvit-
taessa nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö tai muut paikal-
lisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Uusi nuori-
solaki astuu voimaan vuonna 2016 ja se määrittelee uudelleen nuo-
risotyön palveluita. Nuorten tieto- ja neuvontatyön eri tehtävissä 
toimivien ammattilaisten kelpoisuusvaatimuksista tai työehtosopi-
muksista löytyy useita ammattinimikkeitä, joihin sisältyy muodos-
sa tai toisessa sana ohjaus. Näihin tehtäviin hakeudutaan eri koulu-
tusohjelmista, joiden nimissä on sana ohjaus. Kun eri ammattinimik-
keillä toimivat ohjaajat puhuvat työstään, kuvaukset työn tavoitteista 
ja ohjausprosessista ovat hyvin samansuuntaisia. Haasteena voi olla, 
miten paikantaa oma työ suhteessa muihin ohjausalan ammattilais-
ten työtehtäviin ja mihin lakeihin, suosituksiin ja periaatteisiin kukin 
ohjauksen parissa työskentelevä työtänsä peilaa.

Toinen kysymyksiä herättävä teema käytännön työssä voi olla nuo-
risolain mukainen vaatimus paikallisesta viranomaisten monialaises-
ta yhteistyöstä. Lain mukaan kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto, jossa ovat mukana opetustoimi, sosiaali- ja terveys-
toimi, nuorisotoimi, työhallinto ja poliisihallinto. Verkostoon voi kuu-
lua myös muita viranomaistahoja. Ohjaus- ja palveluverkoston teh-
tävänä on mm. edistää palvelujen yhteensovittamista sekä yhteisiä 
menettelytapoja viranomaisten kesken. 

MITÄ OHJAUS ON?

Ohjauksen kokonaistarkastelussa yksilöllisen työn muotoina on 
usein erotettu ohjaus, neuvonta ja tiedon jakaminen.  Opetushallin-
non alalla ohjaustyö on ollut perinteisesti tukemista opiskeluproses-
seihin liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi kurssivalinnoissa, oman 
oppimisen ohjaamisessa tai erilaisten vaihtoehtoisten opiskelupol-
kujen rakentamisessa. Työ- ja elinkeinohallinnossa ohjaus ja ohjauk-
sellisuus on perinteisesti liitetty ammatinvalinnanohjaukseen, työn-
välitykseen tai kuntoutukseen. Ohjausta voidaan tarvita monenlai-
sen tiedon soveltamisessa omaan tilanteeseen, työnhaussa sekä 
työn suhteuttamisessa muuhun elämään, perheeseen ja sosiaalisiin 
suhteisiin. Nuorten tieto- ja neuvontatyö on kuntien ja järjestöjen 
tuottamaa ehkäisevää työtä, jolla tuetaan nuorten kasvua, itsenäis-
tymistä ja hyvinvointia. Nuorten tieto- ja neuvontatyö kattaa kou-
lutuksen ja työllistymiseen liittyvien teemojen lisäksi kaikki nuoren 
elämän alueet. Kuntoutuksen ja erityisen tuen osalta voidaan myös 
puhua ohjaamisesta, jolloin esimerkiksi asiakkaan kokoaistilanteen 
kannalta sopivimpien tukimuotojen yhteensovittamisessa on kysy-
mys palveluohjauksesta. ”Palveluohjauksella voidaan auttaa asiakas-
ta pirstaleisen ja sektorikeskeisen palvelujärjestelmän sisällä koordi-
noimalla palvelut ja henkilökohtainen tuki toimivaksi kokonaisuu-
deksi.” (Suomen palveluohjausyhdistys ry 2015.)
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Edellä olevissa määritelmissä ohjaus mielletään tiettyjen ammatti-
ryhmien tekemäksi työksi tai toimenpiteiksi. Tämä tarkastelunäkö-
kulma ylläpitää eri tehtävissä toimivien ammattilaisten erillisyyttä. 
Toinen tarkastelukulma toimenkuvien vertailun tai asiakasryhmien 
iän, kontekstin tai taustojen ryhmittelyn sijaan on tarkastella nuo-
risotyöhön liittyviä ohjauksellisia työmuotoja osana elinikäistä oh-
jausta. Elinikäisen ohjauksen määritelmä lähtee liikkeelle siitä, mi-
hin ohjauksella pyritään tai mitä lisäarvoa ohjauksella on nuorel-
le, koulutusjärjestelmälle, työmarkkinoille, taloudelle ja koko yhteis-
kunnalle. 

EU:n ministerineuvosto (Euroopan neuvosto 2004) vahvisti päätös-
lauselmassaan vuonna 2004 elinikäistä ohjausta koskevan määritel-
män, jonka mukaan

”elinikäisten ohjauspalvelujen avulla kaikenikäiset 
kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa 
ja kiinnostuksensa missä tahansa elämänvaiheessa, 
tehdä päätöksiä koulutuksestaan ja ammatillisesta 
suuntautumisestaan sekä hallita yksilöllistä 
kehityskaartaan oppimisessa, työssä ja muussa 
sellaisessa toiminnassa, jossa valmiuksia ja taitoja 
opitaan ja/tai käytetään.” 

OHJAUKSEN PAINOPISTEITÄ

Elinikäisen ohjauksen määritelmässä ohjauksessa painopiste siirtyy 
yksittäisten ratkaisujen etsimisen rinnalla elinikäisten urasuunnitte-
lutaitojen kehittämiseen jatkumona itsenäisenä elinikäisen oppimi-
sen kompetenssina. Tämän päivän yhteiskunnassa nuorten huole-
na usein on pääsy työelämään. Mahdollisuudet hankkia ensimmäi-
siä kokemuksia esim. kesätöiden kautta ovat viime vuosina vähenty-
neet. Rekrytoidessaan uusia työntekijöitä useat työnantajat edellyt-
tävät aiempaa työkokemusta alan koulutuksen rinnalla. Pitkällä ai-
kavälillä työllistyvyyttä edistäviä taitoja ovat kyky arvioida ja markki-
noida omaa osaamista sekä muutostilanteissa taito tunnistaa uusia 
osaamistarpeita ja henkilökohtaisia oppimisen kohteita. Perinteinen 
eläkevirka on korvautunut uralla, jonka aikana vuorottelevat erilaiset 
työpaikat tai siirtymäjaksot työn ja opiskelun välillä. Henkilökohtais-
ta uraa ei enää ”valita” yhtenä suurena ratkaisuna, vaan sitä rakenne-
taan pala palalta yksilöllisenä kehityskaarena ja elinikäisenä proses-
sina (Sultana 2011). Toinen vaihtoehto on yhdistellä eri alojen osaa-
mista oman työllistyvyyden parantamiseksi.  Esimerkiksi taide- ja hy-
vinvointialojen osaamista yhdistelevät ammattilaiset ovat esimerk-
kejä ammattien laaja-alaistumisesta. Taiteilijan osaamiseen sisältyy 
taito kuvata omaa tekemistään eri tahoille ymmärrettävällä kielellä 
(Haapa-korpi & Onnismaa 2014, 81).

OHJAUKSEN MÄÄRIT TELYÄ

Eri hallinnonaloilla ohjauksen käsite tulkitaan vielä usein oman hal-
linnonalan perustehtävän tai oman ammatillisen taustan kautta. 
Vastaavasti palvelujen tavoitteet on muotoiltu ensisijaisesti palvelu-
jen tarjoajan omista intresseistä. Myös hallinnonalojen keskinäinen 
erillisyys näyttää ylläpitävän sektoroitunutta palvelutarjontaa (Val-
tiontalouden tarkastusvirasto 2015, 5). Vaikka ohjauksen tarkaste-
lu usein määrittyykin ohjauksen asiakkaiden iän ja elämäntilanteen 
pohjalta, nuorisotyössä toimivat ammattilaiset voivat edellä olevan 
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määritelmän kautta kuvata, miten oma asiantuntijuus tai oman hal-
linnonalan lähtökohdat tukevat elinikäisen ohjauksen kokonaista-
voitteen saavuttamista.

Työmarkkinoiden monimuotoistuessa on mahdotonta tukea nuor-
ten yksilöllisiä tavoitteita ja suunnitelmia ilman hallinnonalojen ra-
jat ylittävää systemaattista yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolman-
nen sektorin välillä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012, 69). Suomessa 
nuorisotakuu on konkreettinen esimerkki hallinnonalojen ja organi-
saatioiden välisen ja moniammatillisen yhteistyön tarpeellisuudesta. 
Nuorisotakuun eri toimintoihin integroituvalla ohjauksella on kolme 
merkittävää tehtävää. Työkokeilut tarjoavat mahdollisuuden oppia, 
mitä on työ yleensä, ja mitä taitoja ja osaamista tarvitaan eri aloilla.  
Omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamisen, koulutus- ja ammatti-
tiedon sekä urasuunnittelutaitojen oppimisen kautta tuetaan sitou-
tumista omaan tulevaisuuden suunnitteluun.  Oppisopimus tai työ-
harjoittelu edistää eri työtehtävissä tarvittavien taitojen oppimista.

Useat elinikäisen ohjauksen määritelmään sisältyvät ohjaustyön ele-
mentit, kuten tietojen ja neuvojen antaminen, opastus, neuvottelu 
sekä päätöksenteko- ja elämänhallintataitojen oppiminen ovat kes-
keinen osa myös nuorisotyötä. Monelle ohjaajalle uutena työkon-
tekstina tulevat olemaan Ohjaamot; alueelliset matalan kynnyksen 
palvelupisteet. Asiakastyöhön keskittyvien ohjaajien rinnalla tarvi-
taan myös järjestelmäosaamista. Tarvitaan asiantuntijoita, joilla on 
käsitys ohjauksen systeemisestä kokonaisuudesta ja verkostoista, ja 
jotka pystyvät kuvaamaan nuorisotyön uuden asemoitumisen osana 
elinikäistä ohjausta sekä pystyvät toimimaan hallinnon, tutkimuksen 
ja käytännön rajapinnoilla. 

OHJAUKSEN EUROOPPALAISET TOIMINTALINJAT

Elinikäinen ohjaus ja monialaiset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut 
(TNO-palvelut) ovat myös merkittäviä työmuotoja Eurooppa 2020 

-tavoitteiden saavuttamiseksi koulutuksessa, työllisyydessä sekä 
köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisessä. Elinikäisen ohjauksen 
toisessa päätöslauselmassa (Euroopan neuvosto 2008) jäsenmaita 
kehotetaan vahvistamaan ja kehittämään TNO-palveluja siten, et-
tä yksilöille taataan palvelujen saatavuus riippumatta maantieteelli-
sestä sijainnista, koulutuksesta ja osaamisesta, erilaisesta kulttuuri-
taustasta tai iästä. Ohjauspalvelujen tulee olla yleishyödyllisiä palve-
luja, jotka ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla riippumatta heidän 
tietotasostaan ja valmiuksistaan. Päätöslauselmassa esitellään nel-
jä toimintalinjaa, joiden osalta elinikäisen ohjauksen palveluja tuli-
si erityisesti kehittää:

 ● edistetään elinikäisten uranhallinta- sekä  
 urasuunnittelutaitojen hankkimista

 ● helpotetaan kaikkien kansalaisten mahdollisuutta  
 saada ohjauspalveluja

 ● kehitetään ohjauspalvelujen laadunvarmistusta

 ● vahvistetaan eri toimijoiden välistä palvelujen  
 koordinointia ja yhteistyötä kansallisella,  
 alueellisella ja paikallisella tasolla.  
 (Euroopan neuvosto 2008.)

Euroopan unionin komissio on vuodesta 2007 lähtien tukenut eu-
rooppalaista yhteistyötä TNO-palvelujen kehittämiseksi jäsenmais-
sa Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkos-
ton avulla (ELGPN 2015). Verkosto on tuottanut työvälineitä, joi-
den tavoitteena on auttaa päättäjiä ja muita sidosryhmiä arvioi-
maan maansa tai alueensa ohjaustoimintaa eurooppalaisten käy-
täntöjen pohjalta. Verkoston mukaan TNO-palvelut ovat keskeinen 
yhteiskunnan tukirakenne, jonka avulla edistetään elinikäistä oppi-
mista, aktiivista kansalaisuutta ja työelämän toimivuutta. 2010-lu-
vulla tarvitaan laajempaa ajattelutapaa, jossa ylitetään tieteen- ja 
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hallinnonalojen väliset rajat sekä nähdään ohjaus kytkeytyneenä ih-
misten elämän kokonaisuuteen niin ajallisen orientaation, perspek-
tiivin laajuuden kuin kysymysten syvyyden näkökulmista.  

Elinikäisen ohjauksen ennaltaehkäisevänä tehtävänä on välttää sel-
laisten olosuhteiden syntyminen, joissa koulunkäynnin keskeyttä-
miseen johtavat tapahtumasarjat voivat saada alkunsa.  Elinikäises-
sä ohjauksessa voidaan etsiä myös varhaisen puuttumisen keinoja 
tiiviissä yhteistyössä huoltajien ja paikallisten tukiverkostojen kans-
sa. Kolmas toimintamalli sisältää työmuotoja, joissa haetaan keinoja 
palata opiskeluun tai muihin joustaviin ja yksilöllisiin tukimuotoihin 
(Euroopan komissio 2011).

OHJAUKSEN MERKITYS

Kansainvälisen arviointitutkimusten mukaan toimivista TNO-palve-
luista on hyötyä yksilöille, koulutusjärjestelmälle, työmarkkinoille ja 
koko yhteiskunnalle.  Ohjauksella on merkitystä ennen kaikkea nuo-
ren opin- ja elämänpolun nivelvaiheissa: siirryttäessä koulutusjärjes-
telmien eri tasoilta ja sektoreilta toisille tai koulusta työelämään, ai-
emman opitun tunnistamisessa ja tunnustamisessa, hakeuduttaes-
sa uudelleen koulutukseen, palattaessa työmarkkinoille työttömyys-
kausien tai lastenhoitojaksojen jälkeen tai siirryttäessä muihin teh-
täviin joko palkkatyössä tai yrittäjinä. Eri koulutusasteet hyötyvät sii-
tä, että opiskelijat sitoutuvat paremmin oppimiseen ja opiskeluun.

Ohjaus tai henkilökohtaiset urasuunnittelutaidot eivät sinänsä luo 
työpaikkoja, lopullinen työllistyminen joko palkkatyössä tai yrittäjä-
nä on yhteydessä kansalliseen taloudelliseen tilanteeseen. Ohjaus-
ta tarvitaan tukiverkkona osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden 
edistämiseksi sekä myös vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ole-
vien työllistymiseksi ja työvoiman osaamisen kehittämiseksi. 
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MONIALAINEN YHTEISTYÖ NUORTEN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ: 
LÄHTÖKOHTANA TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI
Tapio Kuure

Nuorten hyvinvoinnin palvelujärjestelmän kehittämisessä ydinkysy-
mys on, kuinka hyvin palvelujärjestelmä kykenee vastaamaan nuor-
ten todellisiin ongelmiin. Vastauksia haetaan kahdelta suunnalta. 
Toisaalta palvelujärjestelmää pyritään rakentamaan monialaisena 
yhteistyönä siten, että yksittäistä nuorta – Mattia ja Maijaa – ei vii-
paloida palvelujärjestelmän sektoreiden mukaan vaan häntä koh-
dellaan kokonaisvaltaisena yksilönä. Tällä pyritään estämään nuoren 
pallottaminen palvelusta toiseen siten, että nuori poukkoilee pitkin 
palveluketjua eikä kukaan ota kokonaisvastuuta nuoresta. Toisaal-
ta, tietääksemme todella miten palvelut vastaavat nuorten tarpei-
ta, meidän on otettava nuoret itse mukaan miettimään elämäänsä 
ja vaikuttamaan palvelujen kehittämiseen. Tämä on oleellinen osa 
nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan eli osallistumista ja kasvamista 
yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. 

Aikaisemmin kiinnittyminen yhteiskuntaan välittyi huomattavasti 
selkeämmin työmarkkinoiden kautta kuin nykyisin, kun siirtyminen 
työmarkkinoille on pitkittynyt ja muuttunut huomattavasti katkonai-
semmaksi. Nuorista alle 20-vuotiaista vain murto-osa on työmark-
kinoilla ja vakiintuminen työmarkkinoille tapahtuu vasta ikävuosien 
27–28 paikkeilla. Palveluyhteiskunnassa nuoret kiinnittyvät yhteis-
kuntaan palvelujärjestelmän kautta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI:  
VAKI INTUNEET TOIMI JAT

Monialaista yhteistyötä rakennettaessa avainsanoina ovat olleet ver-
kostoituminen, tiedon organisointi ja käyttö, nuorten ohjaaminen ja 
matalan kynnyksen palvelupisteet. Tieto ja tiedon organisointi käyt-
tökelpoiseen muotoon on yksi kehittämistyön keskeisiä elementtejä.

Nuorisolain mukaiset nuorten ohjaus- ja palveluverkostot pyrkivät 
keräämään ja organisoimaan oman alueensa nuoriin liittyvät tiedot 
yhteiseen käyttöön lähtökohtanaan viranomaisyhteistyön kehittämi-
nen. Paikalliset nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (TNO-
palvelut) puolestaan pyrkivät organisoimaan ja muokkaamaan tie-
don siten, että se palvelisi mahdollisimman tehokkaasti nuoren hen-
kilökohtaisia tarpeita. Sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkostot et-
tä nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat nuorisolaissa säädettyjä 
lakisääteisiä palveluja, joilla on valtakunnallista kattavuutta. Tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat kehittyneet nykyiseen muotoonsa 
erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ohjaus- ja palvelu-
verkostot puolestaan vuodesta 2010 lähtien nuorisolain uudistuksen 
myötä. Molempien kehittämistä ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
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NUORTEN T IETO- JA NEUVONTAPALVELUT  
OSANA NUORISOTYÖN PALVELUITA

Nuorisolain mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osa 
kunnan nuorisotyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoittee-
na on, että kaikki nuoret ovat tieto- ja neuvontapalvelujen piiris-
sä. Vuonna 2015 palvelut kattoivat 69 % kunnista. Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön tehtävänä on antaa laadukasta, luotettavaa ja maksu-
tonta ohjausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. 
Määritelmän mukaisesti nuorten tieto- ja neuvontatyön kautta tue-
taan nuorten kehitystä ja vahvistetaan heidän osallisuuttaan ja elä-
mänhallintaa. Keskeistä on nuorten osallistuminen työn sisältöjen 
kehittämiseen sekä monialainen yhteistyö.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallinen koordinointi on 
delegoitu Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordi-
naatille. Koordinaatti aloitti toimintansa vuonna 2006 ja se nimettiin 
kansalliseksi palvelu- ja kehittämiskeskukseksi vuonna 2010, jonka 
mukaisesti se on toiminut osana valtakunnallista nuorisotyön palve-
lu- ja kehittämiskeskusrakennetta. Koordinaatti tuottaa nuorten tie-
to- ja neuvontatyöntekijöille asiantuntija- ja tukipalveluita, jotka si-
sältävät muun muassa koulutuspalveluja ja sähköisiä työskentely-
alustoja.

Vakiintuneista matalan kynnyksen moniammatillisista palvelupis-
teistä esimerkkinä mainittakoon nuorten työpajat, jotka ovat saa-
vuttaneet valtakunnallista kattavuutta ja joiden työtä koordinoidaan 
valtakunnallisesti. Nuorten työpajojen palvelut nivoutuvat monin 
paikoin yhteen hyvin hedelmällisesti nuorten tieto- ja neuvontapal-
veluiden sekä etsivän nuorisotyön kanssa. On hyviä esimerkkejä sii-
tä, miten nuorten työpaja on sijoitettu samoihin kiinteistöihin, missä 
nuori saa tarvitsemansa tieto- ja neuvontapalvelut. Etsivän nuoriso-
työn kautta nuori voi puolestaan ohjautua työpajan Starttivalmen-
nukseen ja sitä kautta löytää pikkuhiljaa paikkansa joko työpajalla tai 
kotipaikkakuntansa muissa palveluissa.

Suomen kunnista mukana 69 % vuonna 201569%
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI: UUDET TOIMI JAT

Uudet monialaista työtä kehittävät toimijat tulevat työ- ja elinkeino-
ministeriön hallinnonalan suunnalta. Lakitasolla uusin tulija on ns. 
uusi TYP-laki eli vuoden 2015 alussa voimaan astunut laki työllisty-
mistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (L1369/2014). Lain 
mukaan työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tar-
koitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kun-
ta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, 
suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmu-
kaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymis-
prosessin etenemisestä. Lain tavoitteena on TYP-toimintamallin val-
takunnallistaminen lakisääteistämällä. Kyse on sekä aikuisten että 
nuorten työttömyyteen puuttumisesta ja pyrkimyksestä estää työt-
tömyyden kehittyminen pitkäaikaistyöttömyydeksi.

Yhteistoimintamallin kehittäminen on osa prosessia, jolla erityisesti 
pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisen vastuuta siirretään valtiolta kun-
nille (Niemi 2012). Yleisemmällä tasolla uuden lain tavoitteena voi-
daan arvioida olevan kahdesta eri hallinnosta eli työvoimahallinnosta 
ja sosiaalitoimesta aiheutuneiden koordinaatio- ja yhteistyöongelmi-
en ratkaiseminen. Työvoimahallinto on valtiollinen palvelu ja sosiaa-
litoimi kunnan organisoimaa palvelua, mikä tuottaa haasteita silloin, 
kun kyseessä on erityistä tukea tarvitsevien työnhakijoiden palvelu.

Siinä missä jo lain muotoon kirjoitettu työllistämistä edistävä monia-
lainen yhteispalvelu on luonteeltaan kohdistettua palvelua, kohtee-
naan pitkäaikaistyöttömät nuoret, toistaiseksi hanketasolla toimiva 
Kohtaamo-hanke tavoittelee universaaleja palveluja. Vaikkakin sen 
lähtökohtana on huoli nuorten syrjäytymisestä. Kohtaamo-hanke on 
ESR-rahoitteinen, työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima hanke, jo-
ka on käynnissä vuosina 2015–2017. Kohtaamo-hankkeen tehtävänä 
on koordinoida paikallisesti toimivia Ohjaamoita, joita on perustettu 

noin 30 eri puolille maata. Hanke on valtakunnallisesti jokseenkin 
kattava. Se on kunnianhimoinen, hallinnolliset sektorit ylittävä koko-
naisuus, jonka toimeenpanossa ovat mukana myös sosiaali- ja ter-
veysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoit-
teena on juurruttaa monialainen, matalan kynnyksen palvelu koko 
maan kattavaksi.

OHJAAMO-MALLI

Ohjaamon malli rakentuu monialaista ohjausta ja tukea tuottavas-
ta Ohjaamosta ja siihen liittyvästä yhteistyöverkostosta. Ohjaamo on 
matalan kynnyksen palvelupiste, jossa nuori ja myös aikuinen saavat 
tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun, oman opiskelualan löytä-
miseen sekä sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen. Oh-
jaamon ydintoimintaa ovat tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä kou-
luttautumisen ja työllistymisen tukeminen.

Ohjaamossa asiakasta tuetaan luomaan toimiva suhde omaan op-
pimiseen ja työhön. Tavoitteena on, että asiakkaan urasuunnittelu-
taidot kehittyvät ja hänen asenteensa, motivaationsa ja valmiutensa 
mahdollistavat sujuvan siirtymisen oppimisen ja työn välillä.

Nuorisotyöllä ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluilla on paljon an-
nettavaa Ohjaamossa. Nuorisotyön ammatillista erityisosaamista on 
kyky kohdata nuori ja rakentaa luottamus sekä kyky toimia nuorten 
kanssa nuorten omaa ryhmädynamiikkaa käyttäen. Tätä osaamista 
Ohjaamo-työskentelymallissa tarvitaan. Nuorten tieto- ja neuvonta-
palveluilla on puolestaan paljon kokemusta siitä, miten työskennel-
lään sekä koko nuorten ikäluokan kanssa että erityispalveluja tarvit-
sevien nuorten kanssa. Siksi on tärkeää huomioida jo olemassa ole-
vat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut osana nuorille suunnattuja 
matalan kynnyksen palvelukokonaisuuksia, kuten Ohjaamoita.  
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MITÄ OHJAAMINEN ON?

Ohjaamoista puhuttaessa on hyvä määritellä, mitä ohjauksella tar-
koitetaan.  Määritelmän mukaisesti ohjaus tarkoittaa erilaisia toimia 
kuten opinto-ohjausta, ammatinvalinnanohjausta, arviointia, opas-
tusta ja neuvottelua. Yleisesti puhutaan tieto-, neuvonta- ja ohjaus-
palveluista (TNO). Edellä on puhuttu erikseen nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluista, joka on käsitteenä muotoiltu nuorisolaissa. Käy-
tännössä nuorisolain muotoilu pitää kuitenkin sisällään yleisemmin 
käytetyn TNO-palvelun.

 ● Tietopalvelut hyödyntävät eri kanavia tiedottaessaan  
 koulutus- ja kehittämispalveluista yhdelle tai useammalle   
 asiakkaalle samanaikaisesti

 ● Neuvonta lähtee asiakkaan yksilöllisistä tarpeista ja  
 vastaa usein tiettyyn täsmällisempään kysymykseen.  
 Se voi toteutua henkilökohtaisena tapaamisena tai  
 puhelin- tai verkkovälitteisesti. Neuvonta voi olla myös  
 useamman tapaamisen vuorovaikutustilanne.

 ● Ohjaus on usein pitkäkestoisempi vuorovaikutusprosessi,  
 jossa on esillä laajemmin asiakkaan kokonaistilanne ja  
 mahdollisuudet.

Perinteisesti ohjauksellisen työotteen avulla ratkaistaan kokonais-
valtaisesti ongelmia, autetaan elämänvalintojen ja kriisien kohtaa-
misessa sekä itsetuntemuksen kehittämisessä. Hyvä ohjaaja auttaa 
asiakasta tämän kysymysten työstämisessä ja ratkaisemisessa kun-
nioittaen hänen arvojaan, voimavarojaan ja kykyään tehdä valinto-
ja omista kulttuurisista lähtökohdistaan. Elinikäistä oppimista tuke-
va ohjaus on uskoa muutoksen mahdollisuuteen (ELO-opas 2014).
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EL INIKÄINEN OHJAUS 

Oppimisprosessia korostava elinikäisen oppimisen käsite on hyvä 
nähdä elinikäisen ohjauksen käsitteen rinnalla. Elinikäinen ohjaus on 
Ohjaamo-mallin keskeisin teoreettinen kehys. Elinikäisen ohjauksen 
koordinointia ja kehittämistä varten Suomessa on rakennettu ope-
tus- ja kulttuuriministeriön toimesta yhteistyöryhmä, joka on orga-
nisoitunut myös alueellisesti ELY-keskusten kautta ns. ELO-ryhmiksi. 
Verrattuna keskusteluun elinikäisestä oppimisesta, jota käydään pe-
rusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa, keskustelua elinikäi-
sestä ohjauksesta on tähän mennessä käyty enemmän aikuisopis-
kelun kontekstissa. Se liittyy erityisesti nuorten työmarkkinoille siir-
tymiseen ja uusiin uravalintoihin, joiden taustalla vaikuttavat työ-
markkinoiden jatkuvat muutokset. Molemmissa keskusteluissa ko-
rostetaan työmarkkinoiden jatkuvien muutosten aiheuttamia vaati-
muksia oppimisen välillisille edellytyksille, kuten oppimaan oppimi-
nen, sosiaaliset ja kansalaistaidot, kulttuurinen toleranssi ja luovuus. 
Nuorisotyössä elinikäisen ohjauksen tematiikka on ollut esillä erityi-
sesti nuoren tieto- ja neuvontapalveluissa.

Ohjaamoja käynnistettäessä yhtenä keskeisenä kysymyksenä on ol-
lut palvelun sisältö. Kuten edellä kävi ilmi, tieto-, neuvonta- ja ohja-
uspalvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa palvelu voi olla kes-
toltaan lyhyt kertasuoritteinen neuvonta tai pidempi vuorovaikutus-
suhde. Pidempää vuorovaikutussuhdetta voisi nuorisotyön termein 
kuvata rinnalla kulkemiseksi. On vielä huomautettava, että Ohjaamo 
on kuntaan sijoitettu fyysinen tila, jossa on tarjolla erilaisia palveluja 
paikkakunnasta riippuen. Tämä erottaa Ohjaamon mm. nuorten oh-
jaus- ja palveluverkostosta, jonka toiminta perustuu kokonaan ver-
kostotyöskentelyyn ilman omaa fyysistä tilaa.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toimivat puolestaan fyysisissä ti-
loissa itsenäisinä matalan kynnyksen palvelupaikkoina tai erilaisissa 

toimintaympäristöissä kuten kouluissa, oppilaitoksissa, kirjastoissa 
tai harrastetiloissa. Lisäksi ne toimivat erilaisissa digitaalisissa toi-
mintaympäristöissä. 

UNIVERSAALEJA VAI KOHDISTET TUJA PALVELUJA?

Kun puhutaan Ohjaamon matalasta kynnyksestä, sillä tarkoitetaan 
sekä fyysistä kynnystä että asennetta. Nuoren on tunnettava itsen-
sä tervetulleeksi Ohjaamoon. Tällaista tunnetta ei saada muuten ai-
kaiseksi kuin siten, että nuoret itse ovat tavalla tai toisella mukana 
Ohjaamoja suunniteltaessa. Ohjaamon palveluiden on oltava myös 
universaaleja, kaikkia nuoria koskevia. Mikäli palvelut ovat pelkäs-
tään kohdennettuja, ongelmalähtöisiä, ne leimaavat helposti nuoren 
palveluja tarvitseva henkilön ja kynnystä ei uskalleta ylittää. Tämän 
vuoksi Ohjaamojen palvelukokonaisuutta hahmotettaessa käyttäjä-
kokemuksen arviointi on äärimmäisen tärkeää. 

Tarjotut palvelut voivat olla sekä universaaleja että kohdennettuja 
(Nieminen 2015).  Matala kynnys ja yhden luukun periaate ei voi tar-
koittaa kuitenkaan sitä, että kaikki palvelut ovat samassa pisteessä. 
Erityispalvelut, kuten esimerkiksi suonensisäisten huumeiden käyt-
täjien neulanvaihto eivät voi toimia kaikille nuorille tarkoitetussa fyy-
sisessä tilassa. Sellaisen tilan kynnystä eivät ylitä itse kohteena ole-
vat nuoret, puhumattakaan nuorista, joiden asioinnin syynä on vaik-
kapa pelkästään tarve saada tietoa kotipaikkansa koulutus- ja työ-
markkinoista.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluilla on paljon myönteistä koke-
musta universaalien ja kohdistettujen palvelujen välisestä suhteesta. 
Nuoret kokevat palvelun myönteisesti, se ei leimaa käyttäjiä, palve-
luun on helppo tulla ja ilmapiiri on avoin. Palvelua ei ole rakennettu 
ongelmalähtöiseksi sillä tapaa, että sinne tultaisiin vasta silloin, kun 



69

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

ongelmat ovat kasautuneet kriisivaiheeseen. Samalla kuitenkin nuo-
ri, jolla on syvempiä ongelmia, voi löytää palveluiden kautta tarvit-
semansa erityisen palvelun.

OHJAAMOJEN VAIHTELEVAT TAUSTAT  
JA YHTEISET L INJAUKSET

Huolimatta siitä, että Kohtaamo-hanketta hallinnoi työ- ja elinkei-
noministeriö, Ohjaamojen ja niitä vastaavien mallien, kuten Byströ-
min talo Oulussa, Olkkari Mikkelissä ja Ohjaamo Joensuussa, taus-
tat ja synty ovat hyvin erilaisia. Oulussa nuorille suunnattua matalan 
kynnyksen tieto- ja neuvontapalvelua on rakennettu jo 1990-luvul-
ta lähtien nuorisotoimivetoisesti, Mikkelissä tausta on sosiaalitoimes-
sa ja lastensuojelussa vaikuttaneen hankkeen juurtumisessa palvelu-
järjestelmään, ja Joensuussa toisen asteen ammatillisessa koulutuk-
sessa. Vastaavasti keväällä 2015 käynnistyneiden Ohjaamojen taustat 
vaihtelevat. Taustojen vaihtelevuus on tulkittava myönteisenä merkki-
nä paikallisten toimijoiden oma-aloitteisuudesta ja kyvystä rakentaa 
monialainen yhteistyö paikallisella toimintaympäristön analyysilla.

Huolimatta Ohjaamojen vaihtelevista taustoista, paikallisen toimin-
taympäristön analyysi voi rakentua kuitenkin yhteisiin teoreettisiin 
viitekehyksiin, yhteiskuntapoliittisiin linjauksiin ja lainsäädännölli-
siin raameihin. Yleisenä teoreettisena viitekehyksenä voidaan nähdä 
elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viitekehys, joka määrittelee eu-
rooppalaisella tasolla monikulttuurisen ja globalisoituvan yhteiskun-
nan tarpeet koulutukselle ja ohjaukselle. Tästä näkökulmasta nuor-
ten tieto- ja neuvontapalvelut valmiine valtakunnallisine ja alueellisi-
ne organisaatioineen ja eurooppalaisine kumppaneineen ovat tärkeä 
yhteistyökumppani Ohjaamoille. Suomi on ollut aktiivisesti mukana 
kehittämässä OECD:n ja EU:n tasolla koulutuspoliittisia suosituksia, 
joten kehittämistyö on samalla sekä kansallista että kansainvälistä. 

Yhteiskuntapoliittisesti nuoren kokonaisvaltaista kohtaamista koros-
tava Kohtaamo-hanke jatkaa Kataisen vuosien 2011–2014 hallituk-
sen nuorten yhteiskuntatakuun linjauksia. Lainsäädännöllisistä raa-
meista tärkein on nuorisolaissa määritelty nuorten ohjaus- ja pal-
veluverkosto. Verkostoja on koottu eri puolilla Suomea hyvin eri ta-
voin, mutta päätavoite on kaikilla sama. Verkostojen on kyettävä ko-
koamaan ja organisoimaan alueensa nuorten elinoloja koskeva tieto 
käyttökelpoiseen muotoon. Verkosto ei käsittele yksittäisten nuor-
ten asioita vaan toimii strategisella tasolla. Sen sijaan Ohjaamo ja 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toimivat operatiivisella tasolla 
ja kohtaavat yksittäiset nuoret heidän arkipäivässään. Nuorten hy-
vinvoinnin palvelujärjestelmää kehitettäessä näiden kahden tason 
synkronointi olisi erittäin tärkeää. Ohjaamoissa näitä yhteyksiä on 
rakennettu eri tavalla paikkakunnasta riippuen, mutta kehittämis-
suunta on yhteinen.

YHTEENVETO: ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET 

Kohtaamo-hanketta suunniteltaessa ja Ohjaamon nimellä kulkevia 
pilotteja käynnistettäessä käytiin tavanomaiseen tapaan keskustelua 
siitä, onko kyseessä taas hanke monien muiden hankkeiden joukos-
sa ja onko niin, että tarpeelliset yhteistyöverkostot ovat jo olemas-
sa muiden hallinnonalojen tuottamina. Onko Ohjaamon työ päällek-
käistä muiden työmuotojen kanssa – tårta på tårta?

Näyttää kuitenkin siltä, että Ohjaamo-pilotteja rakennettaessa työ 
on käynnistynyt hyvin toimintaympäristön analyysilla. Analyysit ovat 
tuottaneet yksityiskohtaisen kuvan alueen toimijoista ja sen myö-
tä eri tavoista rakentaa Ohjaamo suhteessa muihin toimijoihin. Uu-
si toimintamuoto ei rakennu tyhjän päälle vaan aikaisemmille koke-
muksille ja vakiintuneille työmuodoille niitä kehittäen. Suomessa vii-
me hallituskaudella käynnistetty nuorten yhteiskuntatakuun kokeilu 



70

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

on tuottanut lisäksi monialaisen yhteistyön näkökulmasta mitä ar-
vokkainta pääomaa, eli luottamusta yhteistyökumppaneihin. Asen-
teet monialaiseen yhteistyöhön ovat myönteiset, koska eri toimi-
jat ovat oppineet näkemään yhteistyön edut. Kokemusten myötä 
on onnistuttu myös rakentamaan yhteistä tahtotilaa koko palvelu-
järjestelmässä. Onnistumisen tärkein edellytys on yhteinen tahto-
tila, joka ulottuu kunnan johtotasolta toimialajohtoon ja sitä kaut-
ta yksiköiden johtoon ja henkilöstöön – valtion keskushallinnon ja 
ministeriötason yhteistyötä unohtamatta. Ilman nuorten mukana-
oloa ja vaikuttamista palveluihin matala kynnys on kuitenkin mah-
doton saavuttaa.
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MILLAISIA TAITOJA SOSIAALISESSA MEDIASSA  
TAPAHTUVA OHJAUS EDELLYTTÄÄ?
Jaana Kettunen

Sosiaalinen media on ajankohtainen, mutta tieto-, neuvonta- ja oh-
jauspalveluiden (TNO-palveluiden) kentällä verrattain vähän tutkittu 
alue. Tämä artikkeli pyrkii osaltaan vastaamaan tähän puutteeseen 
tarkastelemalla millaisia taitoja ohjaaja tarvitsee kyetäkseen toimi-
maan ammatillisesti sosiaalisessa mediassa. 

Uuden teknologian ja sosiaalisen median käytön yleistymisen myö-
tä on tunnistettu tarve modernisoida ja parantaa ohjauspalveluja se-
kä niiden saatavuutta. Sosiaalisen median käyttö hakee vielä paik-
kaansa, mutta siitä on kovaa vauhtia muodostumassa yksi merkit-
tävä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kanava. Yhteisen tiedon 
tuottamisen ja jakamisen ajatus on saanut yhä useamman ohjaajan 
pohtimaan ja soveltamaan näiden uusien kanavien mahdollisuuksia. 
Samalla pohdinnan kohteeksi ovat nousseet sosiaalisessa mediassa 
tarvittavat taidot sekä niiden kehittäminen.

Viimeaikaiset tutkimukset (ks. Kettunen, Vuorinen & Sampson 2013) 
osoittavat, että ohjaajien käsitykset sosiaalisesta mediasta ja sen 
roolista vaihtelevat melkoisesti. Monen ohjaajan suhtautuminen so-
siaalisen median hyödyntämiseen on tänä päivänä vielä varsin kaksi-
jakoinen, ja omalla ohjauksellisella lähestymistavalla näyttää olevan 
yhteys käsityksiin sosiaalisesta mediasta ja sen roolista ohjauksessa. 
Siinä missä ajatus sosiaalisen median käytöstä ohjauksessa innostaa 
toisia, toisia se vielä arveluttaa. 

SOSIAALINEN MEDIA OHJAUKSESSA  
– OHJAUS SOSIAALISESSA MEDIASSA

Vaikka terminä ja käsitteenä sosiaalinen media on nykyisin hyvin paljon 
käytetty, sille ei oikeastaan ole yhtä yleisesti vakiintunutta määritelmää. 
Monelle sosiaalinen media tuo ensimmäisenä mieleen yksittäiset so-
vellukset tai verkkoyhteisöt, kuten Facebook ja Twitter. Laajemmin so-
siaalisella medialla tarkoitetaan sellaisia verkkopalveluja ja sellaista yh-
teisöllistä toimintakulttuuria, joissa rakennetaan ja tuetaan vuorovaiku-
tusta ja verkostoitumista, käyttäjien aktiivista osallistumista ja yhteistoi-
mintaa sekä tiedon ja sisällön yhteistä tuottamista ja jakamista (Frank-
lin & Van Harmelen 2007). Jokaisen käyttäjän on mahdollista ottaa jo-
ko aktiivinen, sisältöä tuottava ja keskusteleva tai sivusta seuraava rooli. 

Ohjaajien sosiaalisen median käyttöä tarkastelevien tutkimusten tu-
loksena (Kettunen, Sampson & Vuorinen 2015; Kettunen, Vuorinen & 
Sampson 2015) tunnistettiin neljä laadullisesti erilaista, mutta toisiin-
sa yhteydessä olevaa käyttötapaa. Sosiaalisen median käyttöä sekä 
sosiaalisessa mediassa tarvittavia taitoja voidaan tarkastella jatkumo-
na, jonka alkupäässä käyttö ja osaaminen nähdään kykynä hyödyn-
tää sosiaalista mediaa tiedonjaossa ja kehittyneemmässä päässä tai-
tona tarkastella ohjauksellisia kysymyksiä yhteistoiminnallisesti ja yh-
teisöllisesti (kuva 1). Näitä käyttötapoja ja tarvittavia taitoja tarkastel-
laan seuraavassa tarkemmin.
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SOSIAALINEN MEDIA T IEDONJAON VÄLINEENÄ

Yksi tyypillisimmistä mutta samalla myös suppeimmista tavoista 
hyödyntää sosiaalista mediaa ohjauksessa on käyttää sitä tiedon ja-
kamiseen. Sosiaalinen media nähdään hyvänä välineenä tiedon no-
peassa levittämisessä, ja sen avulla on mahdollisuus tavoittaa suuria 
määriä ihmisiä. Toisaalta ohjaajien kokemuksen mukaan (emt.) tie-
tolähteenä sosiaalinen media on varsin haasteellinen. Tietoa ja in-
formaatiota on paljon tarjolla, mutta se on pirstaleista ja tasoltaan 

sosiaalinen media  
tiedonjaossa

sosiaalinen media 
ohjauksen kanavana

 

sosiaalinen media  
ohjauksellisten kysymysten  
yhteistoiminnallisessa 
tarkastelussa

sosiaalinen media  
ohjauksellisten kysymysten  
yhteisöllisessä tarkastelussa

Kuva 1. Sosiaalisen median käyttö ohjauksessa. Mukaillen Kettunen ym. 2015.  

vaihtelevaa. Ohjaajat korostavatkin, että aktiivinen ja turvallinen 
osallistuminen sosiaalisessa mediassa edellyttää hyviä taitoja sekä 
kykyä löytää, valikoida ja arvioida monimuotoisia verkkosisältöjä ja 
niiden käytettävyyttä. Monipuoliset tiedonhankinta- ja tiedonhallin-
tataidot ovat avain informaation hyödyntämiseen. Medialukutaito 
nousee keskeiseksi käyttötaidoksi, kun sosiaalista mediaa käytetään 
tiedonjaon välineenä. Tiedon virheettömyyteen ja ajantasaisuuteen 
liittyvät kysymykset aiheuttavat eettistä pohdintaa – erityisesti sellai-
sen tiedon, jota ohjaajat itse esittävät ja jakavat verkossa. 



73

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

SOSIAALINEN MEDIA OHJAUKSEN KANAVANA

Toinen, tiedonjakoa laajempi sosiaalisen median käyttötapa ohja-
uksessa on kahdenvälinen viestintä. Reaaliaikaisen tekstin, kuvan ja 
äänen välittäminen on avannut toimijoille runsaasti mahdollisuuksia 
vuorovaikutukseen ja yksilön sisällöllisten kysymysten työstämiseen 
yhdessä. Sosiaalinen media nähdään toimivana, paremmin saavutet-
tavissa olevana ja nimettömän asioinnin mahdollistavana vaihtoeh-
tona perinteiselle, kasvokkain tapahtuvalle ohjaukselle. Koska suuri 
osa sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta kommunikoinnista tapah-
tuu tekstipohjaisesti, nousee keskeiseksi verkkokirjoittamisen taito. 
Ohjaajat korostavat (emt.), että viesteissä käytetyt ilmaisut ja kie-
li vaikuttavat ohjaussuhteen muodostumiseen. Kirjallisen tuotok-
sen kieli, kirjoittamisen tapa ja käytetyt käsitteet vaikuttavat siis sii-
hen, kuinka hyvin ohjaajat tavoittavat ja pystyvät tukemaan yksilöitä 
heidän ohjauksellisissa kysymyksissään. Erilaisten yksilöiden kanssa 
kommunikointi edellyttää monipuolisia, monityylisiä kirjoittamisen 
taitoja sekä valmiutta tehdä asioita uudella tavalla. Sosiaalisen me-
dian käyttöön liittyvänä eettisenä haasteena ohjaajat pitävät yksityi-
syyteen ja sen suojelemiseen liittyviä ilmiöitä, erityisesti verkkovälit-
teisessä viestinnässä. Erilaisten sovellusten ja palveluiden yksityis-
asetuksiin liittyvän tietouden ja osaamisen merkitystä korostetaan.

SOSIAALINEN MEDIA YHTEISTOIMINNALLISEN  
TYÖSKENTELYN T ILANA

Kolmas laajempi sosiaalisen median käyttötapa on hyödyntää sitä 
vuorovaikutteisena työtilana. Sosiaalinen media ei näyttäydy enää 
pelkkänä vaihtoehtoisena työvälineenä, vaan työtilana ja erottamat-
tomana osana ohjaustoimintaa. Ohjaajat pohtivat (emt.) erityisesti 
yhteistoiminnallisten menetelmien ja toimintamallien ohjauskäyttöä 
vertaisryhmissä. Vuorovaikutteisuuden, tiedon ja tulosten yhteiske-
hittelyssä keskeinen osaamisalue on verkkokeskustelutaito. Ohjaajat 
korostavat, että mukaansatempaavan ja tiedonrakentelua tukevan 

keskustelun rakentaminen yksilöiden ja ryhmien kanssa edellyttää 
jäsentämistä sekä aktiivista tukea ja ohjausta. Sosiaalisen median 
käyttöön liittyväksi eettiseksi haasteeksi ohjaajat kokevat erityises-
ti yhteisöissä ja ryhmäkeskusteluissa luottamuksellisuuden suojele-
miseen liittyvät ilmiöt. He korostavat luottamuksen normin ja luot-
tamuksellisen vuorovaikutussuhteen luomisen tärkeyttä ryhmätoi-
minnassa.

SOSIAALINEN MEDIA YHTEISÖLLISEN  
TYÖSKENTELYN T ILANA

Laajimmillaan ohjaajat hyödyntävät sosiaalista mediaa osallistavana 
sosiaalisena ympäristönä, jossa ohjauksellisten kysymysten yhteisöl-
linen työstäminen tapahtuu (emt.). Uusi, yhteisöllinen toimintakult-
tuuri haastaa ohjaajat pohtimaan ja kehittämään sekä omaa että or-
ganisaationsa työskentelykulttuuria. Sosiaalisen median käyttöä tar-
kastellaan nyt laajemmin systeemin ja ohjauspalveluiden kokonais-
järjestelyjen näkökulmasta. Keskeiseksi tekijäksi ja taidoksi sosiaali-
sen median käytössä nousee verkkoläsnäolo. Kyky luoda itsestä luo-
tettavaa ja aitoa mielikuvaa yhteisöissä, joissa ohjauksen kysymykset 
ovat läsnä, vaatii tietoista verkkoläsnäoloa, monitorointia ja verkko-
profiilien aktiivista ylläpitoa. Verkkoläsnäolo edellyttää myös käytän-
nön ymmärrystä menetelmistä, joiden avulla läsnäoloa voidaan toi-
sille verkkovälitteisesti ilmaista. 
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LOPUKSI

Elämme aikaa, jolloin sosiaalisen median ammattikäyttö on luon-
tainen osa yhä useamman ohjaajan arkea. Suppeimmillaan sosiaa-
lisen median käyttö on tiedonjakoa ilman kommunikointia tai vuo-
rovaikutusta, laajimmillaan yhteistoiminnallista tiedonrakentelua ja 
ohjauksellisten kysymysten yhteisöllistä työstämistä. Yksi keskeinen 
edellytys sosiaalisen median monipuoliselle ja tarkoituksenmukai-
selle käytölle on hyvä ymmärrys siitä, miten ohjaukselliset kysymyk-
set aktivoituvat yksilöiden eri elämänvaiheissa ja miten teknologiaa 
voi parhaiten hyödyntää erilaisissa ohjauksellisissa lähestymistavois-
sa. Mikäli tavoitteena on tukea ammatillista ymmärrystä uusien tek-
nologioiden mahdollisuuksista ohjauksessa, tulee tarkoituksenmu-
kaisten teknologian käyttötaitojen lisäksi entistä tärkeämmäksi ar-
vioida ja kehittää samanaikaisesti alan ammattilaisten käsityksiä se-
kä ohjauksen kokonaisuudesta että teknologiasta. Sosiaalinen me-
dia haastaa perinteisiä ohjauksen valta- ja vuorovaikutussuhteita. Si-
ten sillä on merkittävä rooli myös ohjauskäytänteiden ja ohjauksel-
lisen toimintakulttuurin uudistamisessa.  
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JOUKKOISTAMINEN JA VERKON PARVET  
NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖSSÄ
Mika Joensuu

Yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti, ja tulevaisuudessa tämä muu-
tos tulee olemaan yhä nopeampaa. Suurimpana yksittäisenä muu-
toksenaiheuttajana on teknologian, erityisesti sähköisen viestinnän 
ja tietotekniikan, kehitys. Tällä kehityksellä on vaikutuksia yhteiskun-
nan ja ihmisten elämän kaikille tasoille, niin ympäristöömme, käyt-
täytymiseemme kuin erilaisiin mahdollisuuksiimme sekä yksilöinä 
että yhteiskuntamme jäseninä. (Mannermaa 2008, 67–69.)

Muutospaineita heijastuu myös nuorisotyöhön, toisaalta osana laa-
jemman kuntakentän palvelurakennetta, toisaalta yksittäisiin toimin-
tamuotoihin kohdistuvina vaatimuksina. Nuorisotyö perustuu pe-
rinteisesti nuorten vapaaehtoiseen osallistumiseen (Nieminen 2007, 
34). Sen vuoksi ajassa pysymisen vaatimukset näkyvät siinä monia 
muita toimialoja nopeammin, ja se tarvitsee uusia toimintatapoja 
pysyäkseen yhteiskunnassa merkityksellisenä toimijana ja vastatak-
seen ajan haasteisiin. Reagoidakseen näihin muutoksiin tulisi nuo-
risotyön avoimemmin katsoa palvelutuotannon kehittämisessä ym-
pärilleen ja tarkastella järjestettävää toimintaa uusista näkökulmista. 

Käsittelen tekstissä asiakkaiden osallistamisen uutta menetelmää, 
joukkoistamista, sekä sen kautta syntyviä sosiaalisia yhteenliittymiä, 
parvia. Molempia niistä on jo hyödynnetty nuorisotyönkin välineinä, 
ja saadut kokemukset ovat olleet erittäin hyviä (Joensuu 2014). Kir-
joitukseni lähtökohtana on käsitellä näitä ilmiöitä ja niiden mahdol-
lisuuksia erityisesti nuorten tieto- ja neuvontatyön kannalta

JOUKKOISTAMINEN

Joukkoistamisessa (crowdsourcing) on kyse kaupallisessa maailmas-
sa jo melko paljon käytetystä keinosta hyödyntää hajautettua ihmis-
joukkoa toteuttamaan erilaisia tehtäviä. Toiminnan pääperiaatteina 
ovat toiminnan avoimuus ja osallistumisen mahdollistaminen kai-
kille siitä kiinnostuneille. Tarjoamalla joukolle riittävän motivaation 
osallistua mukaan, pystytään eri taustojen omaavien ihmisten taito-
ja ja osaamista käyttämään yhteiseksi hyödyksi. (Ruohisto 2011; Ai-
tamurto 2012, 8.) 

Joukkoistamisessa on oleellista vallan jakaminen. Toiminnan hallinta 
tapahtuu käynnistävän organisaation ja osallistuvan joukon välissä, 
mikä erottaa sen muista yhteiskehittämisprosesseista. Joukkoistami-
seen kuuluu samanaikaisesti sekä alhaalta ylös tapahtuvaa avointa 
osallistumista ja luontia joukon jäsenten toimesta että ylhäältä alas 
suuntautuvaa hallinnollista ohjausta. (Brabham 2013, xxi.) Organi-
saation ja osallistujien yhteistoiminta on joukkoistamisen ydintä, mi-
kä myös mahdollistaa lopputuloksen, joka on enemmän kuin osien-
sa summa tai joka ei edes olisi mahdollista perinteisten välineiden 
avulla. (Brabham 2013, 4.) 

Joukkoistamista käynnistävälle taholle verkko luo paineen onnis-
tua heti ensi yrittämällä, kuten muussakin verkkopalvelutuotan-
nossa. Joukkoistamisen onnistuminen liittyy ratkaisevasti verkossa 



76

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

tapahtuvaan aktiivisuuteen, ja tyytymättömät tai huonon ensivai-
kutelman saavat osallistujat eivät todennäköisesti pysy toiminnas-
sa mukana, sillä he ovat vapaaehtoisina täysin vapaita jättäytymään 
pois. (Brabham 2013, 88.) 

Joukkoistaminen ei ole itsetarkoitus, vaan se tulee nähdä välinee-
nä jonkin päämäärän tavoittamiseksi (Aitamurto 2012, 42).  Sitä voi-
daankin kuvata avoimeen innovointiin perustuvana ongelmanratkai-
sutyökaluna, joka mahdollistuu verkkoteknologian kautta (Brabham 
2013, 18, 20). Parhaimmillaan joukkoistamisella lisätään vuoropuhe-
lua tuottajien ja asiakkaiden, tai vallanpitäjien ja kansalaisten välillä, 
jolloin myös esimerkiksi hallinnon ja palvelutuotannon läpinäkyvyys 
sekä luotettavuus kasvavat. 

Kaikki yhteisesti tapahtuva asioiden kehittäminen tai kohderyhmän 
osallistaminen verkon kautta ei ole joukkoistamista. Käsite on melko 
uusi, minkä vuoksi sen sisällöstä on olemassa useita erilaisia tulkin-
toja. Brabhamin (2013) määritelmän mukaan joukkoistamisen täytyy 
sisältää seuraavat asiat:

 ● toiminnan käynnistää organisaatio, jolla on tehtävä,  
 joka tulisi toteuttaa

 ● mukaan lähtee ryhmä tai joukko, joka osallistuu  
 toimintaan vapaaehtoisesti 

 ● toiminnassa käytetään apuna online-ympäristöä,  
 jossa toteutus tapahtuu

 ● ja prosessista tai lopputuloksesta on hyötyä sekä  
 organisaatiolle että joukolle. (Brabham 2013, 2–3.)

Määrittely sulkee pois sekä organisaatioiden liikaa hallitsemat ja 
määrittelemät toiminnot, että puhtaasti osallistujien itsenäisesti 
käynnistämät yhteishankkeet (kuva 1). Esimerkiksi organisaatioiden 
toteuttamat kilpailut tai äänestykset, joissa vaihtoehdot ovat jo val-
miiksi organisaation luomia ja hyväksymiä eivät ole joukkoistamista. 
Toiminnan hallinta sijaitsee tällöin liikaa organisaatiolla. Toisena ää-
ripäänä ovat joukon itsensä käynnistämät yhteiskehittämishankkeet. 

Joukkoistamista ei ole 
(hallinta liiaksi organisaatiolla):

• Äänestykset valmiiksi  
annetuista vaihtoehdoista

• Markkinatutkimukset

Joukkoistamista ei ole
(hallinta liiaksi joukolla):

• Avoimen lähdekoodin toiminta

• Vertaisuudesta nouseva  
yhteiskehittäminen (esim. Wikipedia)

Joukkoistamisen määritelmä:

• Toiminnan käynnistää organisaatio,  
jolla jokin toteutettava tehtävä

• Toteutus online-ympäristössä

• Vapaaehtoisesti osallistuva joukko

• Molemminpuolinen hyöty

Kuva 1. Joukkoistamisen määritelmä. Joukkoistamisessa hallinta tapahtuu organisaation ja joukon välissä.  
Hallinnan siirtyessä liikaa organisaatiolle tai joukolle ei kyse enää ole joukkoistamisesta. Joensuu, Mika 2014.
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Avoimeen lähdekoodiin perustuva toiminta tai Wikipedian kaltainen 
vertaistuotanto ei perustu minkään organisaation strategiseen oh-
jaukseen, vaan mahdolliset organisaatiot ovat luotu projektien tar-
peisiin – päinvastoin kuin joukkoistamisessa. (Brabham 2013, 4–9.) 
Nuorisotyössä tällaisia tilanteita ei yleensä pitäisi syntyä, sillä taus-
talla on aina organisaatio käynnistämässä toimintaa. Nuorten keski-
näisessä (vertais-)toiminnassa tämä on kuitenkin mahdollista.

JOUKKOISTAMINEN NUORISOTYÖSSÄ

Joukkoistaminen tarjoaa nuorisotyölle monia mahdollisuuksia. Sen 
kautta voidaan asioihin saada täysin uusia näkökulmia sekä ideoita 
perinteisen ja totutun ajattelun ulkopuolelta, kun toiminnan suun-
nitteluun ja toteutukseen voi osallistua suuri joukko ihmisiä eri taus-
toista. Oleellista on huolehtia osallistumisen helppoudesta ja avoi-
muudesta, sillä jos osallistujajoukko ei ole riittävän suuri tai avoin, se 
ei toimi yhtä hyvin kuin voisi. Mitä avoimempi ja helpommin osallis-
tuttava joukko on, sitä todennäköisemmin se on rakenteeltaan hete-
rogeeninen ja pystyy tuottamaan täysin uusia ratkaisuja annettuihin 
ongelmiin. Puolestaan homogeeniset ryhmät voivat päätyä tuotta-
maan vain itsensä kannalta suotuisia ja omiin arvoihinsa kytkeytyviä 
sisältöjä. Tällöin joukkoistamisen todellinen hyöty helposti katoaa ja 
vääristyy, eikä sitä ainakaan tulisi enää nähdä työkaluna todellisen 
demokratian lisäämiseksi osallistujien kannalta. (Brabham 2013, 97.)

Joukkoistamista on mahdollista toteuttaa monin eri tavoin ja eri läh-
tökohdista. Tutkijat ovat luoneet käsitteen sisälle erilaisia tyyppiryh-
mittelyjä, joita on tehty sekä osallistujien kokoonpanon, toiminnan tai 
roolijaon suhteen, että organisaation tavoitteiden, toteutettavien teh-
tävien tai ongelmiin perustuvan jaottelun kautta. Brabham (2013) on 
jaotellut joukkoistamisen neljään toimintatapaan, pohjautuen ratkais-
taviin ongelmiin: tiedon etsintään ja hallintaan, julkiseen ratkontaan 
(broadcast search), vertaisseulottuun luovaan tuottamiseen sekä jaet-
tua ihmisälyä hyödyntäviin tehtäviin (kuva 2).  (Brabham 2013, 42–50.) 77



Tyyppi: Toiminta: Mihin pyritään: Nuorisotyön kannalta: Nuorten tieto- ja  
neuvontatyössä:

Tiedon etsintä ja hallinta Joukko etsii ja kerää  
organisaatiolle informaatiota  
tiettyyn muotoon ja paikkaan

Informaation keräys ja sen  
organisointi, erilaisten ongelmien 
raportointi

Nuorten lähivaikuttaminen,  
erilaisten kehittämistarpeiden  
kokoaminen yhteen paikkaan

Nuorten tieto- ja neuvontatyön  
aineistonkeruu joukon toimesta

Nuortenideat.fi-palvelun  
kaltainen lähivaikuttaminen

Julkinen ratkonta  
(Broadcast search)

Joukko ratkaisee organisaatiolle 
empiirisiä ongelmia

Ratkaisuja ongelmiin, joissa on 
empiirisesti todistettavat 
ratkaisut; esim. tieteelliset  
ongelmat

Uusien nuoria tavoittavien  
menetelmien luominen, joko  
nuorten, nuorisoalan opiskelijoiden 
tai ammattilaisten toimesta

Uusien, nuoria tavoittavien  
tieto- ja neuvontatyön  
menetelmien luominen

Vertaisseulottu luova tuotanto Joukko tuottaa ja valikoi  
organisaatiolle luovia ideoita

Ratkaisuja ongelmiin, joissa on  
kyse makuasioista tai kysyntään 
vastaamisesta

Nuorisotyön mahdollistamat,  
nuorten toteuttamat  
yhteiskehittämishankkeet

Nuorisotyön ja nuorten  
yhteiskehittämishankkeet, esim. 
tiettyyn aiheeseen liittyvien  
teemapäivien luominen kouluihin 

Jaetun ihmisälyn hyödyntäminen Joukko analysoi organisaatiolle 
informaatiota, jonka käsittely ei 
onnistu tietokoneilla

Suuren mittakaavan datan  
analysointi

Nuorten kuuleminen nuoriso- 
politiikassa (esim. nuorisolaki),  
yhteiskunnallinen osallistuminen 
valtakunnallisesti

Nuorten keskuudessa nousevien  
ilmiöiden tarkastelu esim.  
keskustelupalstoilta

Kuva 2. Joukkoistamisen tavoitekeskeinen typologia tarkasteltuna nuorisotyön kannalta. Joensuu, Mika 2015. Mukaillen Brabham 2013, 45.

Tyyppi:

Tiedon etsintä ja hallinta

Julkinen ratkonta  
(Broadcast search)

Vertaisseulottu luova tuotanto

Jaetun ihmisälyn hyödyntäminen

Nuorten tieto- ja  
neuvontatyössä:

Nuorten tieto- ja neuvontatyön  
aineistonkeruu joukon toimesta

Nuortenideat.fi–palvelun  
kaltainen lähivaikuttaminen

Uusien, nuoria tavoittavien  
tieto- ja neuvontatyön  
menetelmien luominen

Nuorisotyön ja nuorten  
yhteiskehittämishankkeet, esim. 
tiettyyn aiheeseen liittyvien  
teemapäivien luominen kouluihin 

Nuorten keskuudessa nousevien  
ilmiöiden tarkastelu esim.  
keskustelupalstoilta
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OSALLISTUMINEN JOUKKOISTET TUUN TOIMINTAAN

Joukkoistamisen mahdollisuuksia pohdittaessa on tärkeää ymmär-
tää, miksi ihmiset osallistuvat joukkoistettuihin projekteihin. Osallis-
tumismotiiveja on monia, mikä tulee huomioida palveluiden suun-
nittelussa myös nuorisotyöllisissä joukkoistamishankkeissa. Osa syis-
tä saattaa toteutua nuorisotyöllisessä toiminnassa sisäänrakennettu-
na, osa taas vaatii toteutuakseen erillisiä toimenpiteitä. Nuorisotyön 

tulisi kuitenkin aina olla tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään esi-
merkiksi tukemaan nuorten kehittymistä sekä yksilönä että sosiaa-
lisena toimijana. Nuorisotyöllisessä joukkoistamisessa osallistujien 
motivaation lisäämisen kannalta on perusteltua keskittyä näiden ta-
voitteiden kanssa yhteneviin osallistumissyihin, eli sosiaalisiin syihin 
ja itsensä kehittämiseen, pelkkien viihteellisten tai hyötyyn liittyvien 
seikkojen sijaan (kuva 3).

Nuorisotyön tavoitteisiin  
liittyvät osallistumissyyt:

Nuorisotyön tavoitteisiin  
liittymättömät osallistumissyyt:

Viihteelliset syyt:
• hauskanpito

• ajan kuluttaminen, jos on tylsää

Konkreettinen hyöty:
• rahan ansaitseminen

• portfolion rakentaminen tulevaisuuden  
työllistymisen mahdollistamiseksi

Sosiaaliset syyt:
• muiden (luovien ammattilaisten) 

kanssa verkostoituminen

• uusiin ihmisiin tutustuminen ja  
uusien ystävien saaminen

• asioiden jakaminen muiden kanssa

• jaetun kiinnostuksen kohteen  
suurempaan projektiin osallistuminen

Itsensä kehittäminen:
• luovien kykyjen kehittäminen

• itsensä haastaminen vaikeiden  
ongelmien ratkaisuun

Kuva 3. Joukkoistamishankkeisiin osallistuvien motiivit suhteessa nuorisotyön keskeisiin tavoitteisiin. Osa osallistumissyistä on yhteneväisiä  
nuorisotyön keskeisiin tavoitteisiin nuorten yksilöllisen ja sosiaalisen kehittymisen kannalta, osa taas ei. Joensuu, Mika 2014.
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YHTEISÖKESKEISYYDESTÄ PARVI IN

Yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat nuorisotyön kannalta keskeisiä käsit-
teitä. Nuorille pyritään nuorisotyön kautta tarjoamaan yhteisöllisiä 
oppimiskokemuksia ja tukemaan heidän kasvuaan yhteisöidensä ky-
keneviksi, osallistuviksi ja aktiivisiksi jäseniksi. Nämä yhteisöt voivat 
olla toimijasta ja toiminnasta riippuen esimerkiksi pienryhmä, koti-
kunta tai kokonainen yhteiskunta. (Nieminen 2007, 21, 23, 35). Pe-
rinteisen yhteisökäsityksen mukaan yhteisö koostuu yksilöistä, joil-
la on jaettuja arvoja tai kokemuksia, vuorovaikutusta sekä jaettu yh-
teinen tila (Lehtonen 1990, 17–18). Yhteisökäsite on siirretty myös 
verkkoon, jossa jaettuna yhteisenä tilana toimivat verkon erilaiset si-
vustot tai palvelut (Nieminen 2007, 39; Joensuu 2007). 

Yhteisö ei kuitenkaan ole ainoa verkossa mahdollistuva sosiaalisuu-
den muoto (kuva 4). Yhteenkuuluvuus on mahdollista myös ilman 
keskinäistä vuorovaikutusta, jaettuja tavoitteita tai yhteistä tilaa. 
Taustalla voi olla kiinnostuksenkohteita, esimerkiksi populaarikult-
tuurin kautta, jotka luovat tunnetta yhteenkuuluvuudesta. Tällaiset 

kulttuuriset heimot voivat tarjota nuorille kokemuksen kuulumisesta 
johonkin alakulttuuriin myös sellaisten ihmisten kanssa, joiden kans-
sa ei ole koskaan kohdannut joko verkossa tai sen ulkopuolella. Esi-
merkiksi suomalaisella animeharrastajalla voi olla enemmän puhut-
tavaa vastaavan englantilaisen harrastajan kanssa, kuin omien luok-
katovereidensa kesken.

Puolestaan jonkin asian ympärille esimerkiksi sosiaalisessa medias-
sa syntynyttä ryhmää voidaan kutsua termillä parvi. Parvet ovat ket-
teriä, joustavia ja toimintaorientoituneita kokonaisuuksia, joiden ak-
tiivisuus etenee sykäyksittäin; tämä on toisaalta niiden etu epämuo-
dollisena ja matalan kynnyksen osallistumiskeinona, mutta haastee-
na on toiminnan jatkuvuus ja sen ylläpitäminen. Toisin kuin yhtei-
söiden, parvien ei tarvitse koostua (edes osittain) jaetun arvomaail-
man omaavista ihmisistä. Ainoan yhdistävän tekijän tulee olla jaettu 
tavoite, johon parven kautta pyritään. Tämä heijastelee osaltaan yh-
teiskunnan pirstaloitumista ja yksilöllisyyden korostumista. (Niemi-
nen-Sundell 2008, 2–4.) Joukkoistetussa toiminnassa syntyneet ryh-
mät ovat siten parvia.

Verkkoyhteisöt

• jaettu tila (fyysinen tai verkko)

• keskinäistä kommunikaatiota

• yhteisiä, jaettuja tavoitteita

• jaettuja arvoja

• tunne yhteenkuulumisesta

• pitkäaikaista

Parvet

• jaettu tila (fyysinen / verkko)

• keskinäistä kommunikaatiota

• jaettu toiminnallinen tavoite

• ei yhteisiä arvoja tavoitteen lisäksi

• ei tunnetta yhteenkuulumisesta 

• lyhyt- tai pitkäaikaista

Kulttuuriset heimot

• ei jaettua tilaa

• ei keskinäistä kommunikaatiota

• ei jaettuja tavoitteita

• jaettuja kokemuksia tai arvoja

• tunne yhteenkuulumisesta

• pitkäaikaista

Kuva 4. Yhteisöiden, kulttuuristen heimojen sekä parvien erot ja yhtäläisyydet. Joensuu, Mika 2014.
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JOUKKOISTAMINEN JA VERKON PARVET  
NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖSSÄ

Joukkoistamista hyödynnetään kaiken aikaa enemmän palvelutuotan-
nossa asiakkaiden aktiivisuuden lisäämiseksi sekä julkisella että yksi-
tyisellä sektorilla. Myös nuorten tieto- ja neuvontatyössä hyödynne-
tään jo joissain tilanteissa joukkoistamista, tai ainakin ollaan hyvin lä-
hellä sitä. Esimerkiksi Nuortenideat.fi-palvelussa, kun ideointiin osal-
listuu paljon nuoria, onnistutaan parhaimmillaan käynnistämään jouk-
koistamista. Kyse on kuitenkin isosta periaatteellisesta kysymyksestä: 
kuinka paljon nuorille ollaan valmiita antamaan valtaa todella vaikut-
taa asioihin? Loppujen lopuksi toiminnan hallinta on kuitenkin orga-
nisaatioilla ja aikuisilla, jotka päätökset tekevät. Joukkoistamisen peri-
aatteiden toteuttaminen loppuun asti ei siis ole helppoa.

Joukkoistaminen vaatiikin sitä järjestäviltä tahoilta rohkeutta luot-
taa asiakkaiden kykyyn toimia oikein. Jo ennen kuin toimintaa käyn-
nistetään, tulisi olla valmis sitoutumaan joukon mahdollisiin aikaan-
saannoksiin. Myös ideoiden karsinta pitäisi jättää joukon hoidetta-
vaksi; se tosin onnistuu vain, jos joukko on sekä aktiivinen, riittävän 
suuri että heterogeeninen. Ryhmän monimuotoisuus riittää tällöin 
tasoittamaan mahdolliset ylilyönnit.

Mihin kaikkeen muuhunkin joukkoistamista tai parvia voitaisiin tie-
to- ja neuvontatyössä hyödyntää? Vastaus on, että lähes mihin ta-
hansa. Meillä on olemassa riittävät tekniset välineet; suurin kyn-
nys löytyy viime kädessä asenteesta ja tahdosta käyttää niitä uu-
della tavalla. Uuden toimintatavan käyttöönotto vaatii kuitenkin ai-
kaa ja motivaatiota. Pääperiaatteena voi kuitenkin sanoa, että suuri-
en, maailmaa syleilevien toimintojen sijaan meidän pitäisi mennä lä-
hemmäs nuoria. Nuoret ovat hajaantuneet moniin kulttuurisiin hei-
moihin, eikä kaikkien kohtaaminen yhden aiheen kautta enää nyky-
aikana onnistu. Palveluita rakentaessa tulisi huomioida nuorten yk-
silölliset tarpeet ja puhutella niitä, esimerkiksi käsittelemällä juuri 
heitä kiinnostavia asioita tai ottamalla kontaktia suoraan heihin. Se 
on osaltaan osoitus ajassa pysymisestä, ja siihen liittyviin haasteisiin 
vastaamisestahan joukkoistamisessa viime kädessä on kyse.

Laajempi, aihetta käsittelevä opinnäytetyöni löytyy Theseuksen 
opinnäytetyötietokannasta: Joensuu, Mika 2014. Joukkoistaminen ja 
verkon parvet nuorisotyön välineinä: HypeCon-toiminta ja Impulssi-
toimintamalli. https://publications.theseus.fi/handle/10024/77150.
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TYÖ MOBIILILAITTEIN LIIKUTTAA KOHTA KAIKKIA 
- Mobiililaitteet mahdollistavat liikkuvat, monikanavaiset ja joustavat palvelut 
Päivi Timonen

Älypuhelimet ovat arkipäivää nuorten (Rahja 2013) ja nuorten ai-
kuisten elämässä (ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- 
ja kulttuuripalvelut 2015) ja kunnallisessa nuorisotyössä (Linkosalo 
2015). Päiväkodeissa ja eri luokka-asteilla mobiililaitteita hyödynne-
tään opetuksessa ja ohjauksessa (Facebook 2015a, b, c). Oppiminen 
ja opetus ovat yhä vähemmän paikkaan sidottuja, kuten nuorisotyö-
kin. Formaalin eli virallisen opetuksen lisäksi mobiililaitteet ovat tul-
leet yhä enemmän nuorisotyön työvälineiksi nonformaaliin kasva-
tukseen (Linkosalo 2015). Nuorisotyössä käytetään digitaalista me-
diaa (Verke 2015; Linkosalo 2015, 5). 

Digitaalisessa nuorisotyössä eli verkkonuorisotyössä nuoret kohda-
taan ja heidän kanssaan toimitaan tieto- ja viestintäteknisiä apu-
välineitä hyödyntäen. Internet mahdollistaa reaaliaikaisen yhteyden 
nuorisotyön kohderyhmän jäseniin. Kunnan nuorisotyöntekijät käyt-
tävät internetiä eniten yhteydenpitoon nuorten kanssa, siis vuoro-
vaikutuksen välineenä (Linkosalo 2015, 9). Seuraavaksi eniten nuori-
sotyöntekijät käyttävät internetiä nuorille tiedottamiseen sekä neu-
vontaan ja ohjaukseen (emt., 9–11). Mobiilit palvelut lisääntyvät di-
gitaalisessa nuorisotyössä ja nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Mo-
biilioppimista voidaan siis rinnastaa digitaaliseen nuorisotyöhön. 

Tässä artikkelissa keskitytään kuvaamaan sitä osaa nuorten tieto- ja 
neuvontatyössä, jossa hyödynnetään älypuhelinta tai tablettia. Työn 

sisältö ja nuorten tarpeisiin perustuva toiminta ovat ensi sijalla, mo-
biili tekniikka tulee toisena. Artikkelissa tuodaan esille käytänteitä 
myös mobiilioppimisesta, jota on yhteisesti kehitetty sosiaalisessa 
mediassa (Facebook 2015a, b, c). Lisäksi mobiilioppimisen käytän-
teitä voidaan hyödyntää ja soveltaa nuorisotyössä - nonformaalis-
sa oppimisessa. 

Mobiili-termi viittaa älypuhelinten ja tablettien ohella myös muun-
laiseen toimintaan; esimerkiksi liikkuvaan tietopisteeseen, kuten 
Nuorten tieto- ja neuvontabussiin tai kouluilla kiertävään infopis-
teeseen. Jalkautuva nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijä on tavoi-
tettavissa eri toimipisteissä eri viikonpäivinä. Toisaalta mobiili-sanan 
monimerkityksisyyttä kuvaa se, että esimerkiksi englanninkielisessä 
aineistossa kuvataan etsivää nuorisotyötä usein sanoilla mobile out-
reach youth work  (Minedu, ISMO 2015).

Sosiaalista mediaa käytetään yhä enemmän älypuhelimiin suunni-
telluilla sovelluksilla. Tällaisia ovat esimerkiksi Instagram, Facebook 
Messenger, Kik ja WhatsApp -sovellukset (kuva 4) tai Snapchat. 

Suomessa on suuria eroja siinä, miten mobiilia teknologiaa hyödyn-
netään koulussa tai vapaa-ajalla. Verkkonuorisotyön valtakunnalli-
sen kehittämiskeskus Verken tekemien selvitysten mukaan nuorten 
parissa työtä tekevillä ei vuonna 2013 ollut työvälineinään käytössä 83
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yhtä modernia mobiilitekniikkaa kuin nuorilla itsellään (Verke 2013). 
Sitä vastoin syksyllä 2015 tehty selvitys osoittaa, että tilanne on 
muuttunut. Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista kunnan nuori-
sotyöntekijöistä on käytössään älypuhelin (Linkosalo 2015). Mobii-
lein välinein tehtävässä nuorisotyössä olisi tärkeää varata nuorten 
parissa toimiville ammattilaisille riittävät tekniset työvälineet, kuten 
älypuhelin tai tabletti sekä 3G- tai 4G-internetyhteys. Lisäksi on var-
mistettava vaadittava osaaminen ja tieto mobiililaitteiden sekä so-
vellusten käyttämiseen ja hyödyntämiseen.

Mobiilin nuorten tieto-, ohjaus- ja neuvontatyön organisointiin liit-
tyy vastaanottajan lisäksi kolme osa-aluetta: sisältö, muoto ja käytet-
tävissä oleva tekniikka. Sisällön välittämiseen kuuluvat muun muas-
sa vuorovaikutteisuus, pelillisyys ja tiedonvälitys. Nämä vaikuttavat 

sisällön välittämisen tapaan mobiilissa palvelussa. Vuorovaikuttei-
sessa sisällössä pyritään esimerkiksi yhteisöllisyyden ylläpitoon. Pe-
lillisyyden avulla voidaan puolestaan keventää sisältöä ja saada vas-
taanottaja kiinnostumaan, kun taas tiedonvälitys on enemmän yksi-
suuntaista viestintää. Muodolla tarkoitetaan sitä teknistä tapaa, jol-
la mobiili sisältö on tuotettu palveluun eli esimerkiksi html (perin-
teinen internet), html5 (dynaamiset verkkosivut) tai palvelulle rää-
tälöity oma mobiilisovellus. Tekniikalla taas tarkoitetaan käyttäjän ja 
vastaanottajan käyttämää tekniikkaa. Molemmilla osapuolilla voi olla 
käytössään laitteena joko älypuhelin, tabletti tai kannettava tietokone.

Vähän samansuuntaista ajattelua löytyy mobiilioppimisen suunnal-
ta. Salmon väittää, että yliopisto on taskussasi ja tulevaisuus on mo-
biilia. Salmon nimeää oppijan, laitteen ja sosiaalisuuden näkökulmat, 

Device aspect Learner aspect
Mobile

learning

Device
usability

Social
technology

Interaction
technology

Laite Opiskelija

Vuorovaikutus

Mobiili-
oppiminen

Käytettävyys

Yhteisöllinen
teknologia

Interaktiivinen
oppiminen

Näkökulmia mobiilioppimiseen

Tiedollinen 
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Pohjautuu FRAME-malliin, Koole 2006

Kuva 1. Koolen FRAME-malli mobiilioppimiseen, 2009 (Salmon 2014, Janson & Venho 2013).

Social aspect

Kuva 1. Koolen FRAME-malli mobiilioppimiseen, 2009 (Salmon 2014, Janson & Venho 2013).

Social aspect
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joiden yhteisessä keskipisteessä muodostuu mobiilioppiminen. Tä-
mä mobiilioppimisen kokonaisvaltainen malli perustuu Koolen teo-
riaan (2009). Sosiaalisuuden ja oppijan näkökulmassa otetaan huo-
mioon vuorovaikutusteknologian mahdollisuudet. Sosiaalinen tek-
nologia näyttäytyy erityisesti laitteen ja sosiaalisuuden tulokulmista. 
Käytettävyys puolestaan korostuu mobiilioppimista laitteen ja oppi-
jan näkökulmista tarkasteltuna. (Salmon 2014.) Mallia voisi hyvin so-
veltaa mobiiliin nuorten tieto- ja neuvontatyöhön.

Kuvissa 2-4 esitellään nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyviä huo-
mioita. Kuvassa 2 kuvataan dynaamisia verkkosivuja ja niiden auto-
maattista skaalautumista eli automaattista koon muuttumista mo-
biililaitteissa. Skaalautuvuutta ei käyttäjä huomaa silloin, kun se on 
huomioitu verkkopalvelussa. Tällöin verkkosivusto mukautuu käytet-
tävissä olevan laitteen koon mukaan esimerkiksi älypuhelimen ruu-
dulla, tabletin näytöllä tai tietokoneella. Kuvassa 3 hahmotetaan pal-
velun ylläpitäjän kehittämää omaa mobiilisovellusta. Kuvassa 4 esi-
tellään niitä mobiilisovelluksia, joita voisi hyödyntää nuorten tieto-, 
neuvonta- ja ohjaustyössä.

DY N A A MISE T, SK A A L AU T U VAT V ERKKOSI V U T 

Perusoletuksena tulee nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalve-
luissa olla, että verkkosivut skaalautuisivat eri laitteilla käytettäväksi 
(html5). Uusia palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa tämä dy-
naamisuus tulee ottaa huomioon, jotta nuori palvelun käyttäjä saa 
sisällön käyttöönsä puhelimellaan tai tabletillaan. Ilman skaalautu-
vuutta sivut näyttävät jokaisessa päätelaitteessa tiettyyn kokoon pa-
kotetulta. Esimerkiksi tietokoneen ruudulle tarkoitettu kuva voi täyt-
tää koko älypuhelimen ruudun.

Kuva 2. Skaalautuvat dynaamiset verkkosivut 

Kuva 3. Oma mobiilisovellus 

Nuorten tieto- ja neuvontatyö: ohjaus, neuvonta, tiedon välitys

Olemassa oleva  
nettipalvelu   

mobiiliksi

Palvelun  
dynaamisuus

Eri laitteisiin  
skaalautuvat  
verkkosivut

Nuorten tieto- ja neuvontatyö: ohjaus, neuvonta, tiedonvälitys

Oma 
mobiilisovellus

Viestintään  
ja kommuni- 

kointiin?

Tiedon
välittämiseen

Ulkoiseen
viestintään?

Neuvontaan 
ja  

ohjaukseen?
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Snapchat

OMA MOBI IL ISOVELLUS

Oman mobiilisovelluksen tuottaminen nuorten tieto- ja neuvon-
tatyöhön edellyttää riittävää budjettia, verkostoitumista ja selkeää 
suunnitelmaa. Mobiilisovellukset tilataan etupäässä yritykseltä, so-
velluskehittäjältä. Verkostoitumisesta on yhteisen työn ja tekemisen 
hyöty eli resurssien keskittäminen esimerkiksi haluttaessa alueelli-
sesti kehittää nuorille palvelua. Suunnitelma on kaikessa työssä kes-
keistä: tavoitteet, kohderyhmä, aikataulu, sisältö, nuorten osallistu-
minen jne. Mobiilisovellusta kehitetään ketterästi. Ketterällä tarkoi-
tetaan sitä, että toteutusta testataan alkumetreiltä lähtien ja sovel-
luksen kehittäminen jatkuu palautteen perusteella vielä ensimmäis-
ten julkaistujen sovellusversioiden jälkeen (Sininen Meteoriitti).

OLEMASSA OLEVAT MOBI IL ISOVELLUKSET  
HYÖTYKÄYT TÖÖN

Nykyisiä maksuttomia mobiilisovelluksia tulisi kokeilla yhä jousta-
vammin ja rohkeammin nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Tällaisia 
sovelluksia ovat esimerkiksi WhatsApp, Instagram, Facebook Mes-
senger, Snapchat, ActionTrack ja Aurasma. Nämä sovellukset ovat 
kaupallisia tai avoimeen lähdekoodiin perustuvia toteutuksia. Näis-
tä sovelluksista enemmän tämän artikkelin loppuosassa. 

MOBI IL IOPPIMINEN

Mobiilia toimintaa ovat muun muassa mobiilioppiminen, mobiili-
viestintä ja -markkinointi sekä mobiiliohjaus. Vaikka nuorten tieto- 
ja neuvontatyössä mobiililaitteilla toimitaan jo nyt, ei sitä ole nimet-
ty varsinaisesti mobiiliksi työksi. Puhutaan verkkonuorisotyöstä, verk-
koperustaisesta nuorisotyöstä tai digitaalisesta työotteesta nuorten 
tieto- ja neuvontatyössä. Digitaalinen työote nuorten tieto- ja neu-
vontatyössä tarkoittaa ammatillista asennetta, osaamista, kaikkea sitä 

Kuva 4. Mobiilisovellukset, joita esimerkiksi voi työssään hyödyntää

Nuorten tieto- ja neuvontatyö: ohjaus, neuvonta, tiedonvälitys

Mobiilisovellukset

Bambuser

Instagram

Aurasma

Twitter

Puheohjelmat:  
Skype,  

TeamSpeak,  
Google Hangouts

WhatsApp

QR-koodit

Facebook 

Messenger
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työn osaa ja sisältöä, jossa hyödynnetään digitaalisia välineitä ja -pal-
veluita osana työtä niin ohjauksessa, neuvonnassa kuin tiedonvälityk-
sessä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi Instagramissa tapahtuvaa työtä. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä mobiilia työotetta voi rinnastaa 
mobiilioppimisesta tehtyihin havaintoihin. Nuorten parissa tehtäväs-
sä nonformaalissa kasvatustyössä voi hyvin hyödyntää toisen am-
mattialan osaamista. AVO avoimet verkostot oppimiseen -hanke on 
tuottanut paljon sisältöä mobiilioppimisesta ja mobiililaitteiden käy-
töstä opetuksessa. Mobiilin kuvaus osuu nuorisotyöhön. 

Oppiminen-sanan voisi seuraavassa lainauksessa korvata nuoriso-
työn retoriikalla:

"Kaikilla meillähän on kännykkä mukana,  
useimmilla jopa älypuhelin, tabletti tai miniläppäri.  
Kun nämä laitteet ovat matkassamme,  
oppiminen seuraa mukana aidoissa  
tilanteissa - aina siellä, missä kulloinkin  
on aikaa ja tarvetta. " 

(Vahtila, Michelson, Rantanen, Salmia & Nuutila 2011.) 

1 Vinkkinurkka

Vahtila, Outi; Michelson, Annika; Rantanen, Marko;  Salmia, Jo-
hanna  ja Nuuttila, Jaana (toim.) 2011. Mobiiliopas 1: Viisaut-
ta mobiilien käyttöön 2011. Hämeen ammattikorkeakoulu. 
https://sites.google.com/site/avomobiiliopas/

Salmia, Johanna; Michelson,  Annika; Nuuttila, Jaana; Siivo-
la, Liisa  ja Venho, Pauliina 2013. Mobiiliopas 2: Mobiililla - 
Luonnollisesti! 2013 http://bit.ly/mobiiliopas2

Pönkä, Harto 2014. Älypuhelinten käyttö opetuksessa. Avat-
tu pedagogisia malleja, joita voi hyödyntää mobiilioppimises-
sa. www.slideshare.net/hponka/lypuhelimet-opetuksessa 

Mobiilisovellukset opetuksessa
https://sites.google.com/site/mobiilisovelluksetopetuksessa/
etusivu 

Mobiilioppimisesta pähkinänkuoressa 2013: Mervi Jansson & 
Pauliina Venho. Omnia. http://youtu.be/BVWhOMX1CIg

Mobiilisti Hanke. Mobiiliteknologian soveltaminen opetukseen 
ja oppimiseen 2013: http://youtu.be/Um4pAZiHlHc, Mobiili-
oppimista 2012: https://www.youtube.com/watch?v=4F06D2
b3kmE&feature=youtu.be ja M-oppimisen polku 2012. http://
youtu.be/WtWKwO3sSdM.

QR-koodi (lataa mobiililaitteeseesi  
QRReader-sovellus ja skannaa  
kuva sovelluksessa)
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MOBI IL IOHJAUS

Silander kuvailee mobiiliohjausta paikan päällä tapahtuvaksi tuek-
si, siinä voidaan olla etänä läsnä esimerkiksi harjoittelussa ja välittää 
mobiililaitteiden avulla tukea oppijalle vaikkapa tekstiviestein (Si-
lander 2011). Opiskelija on mobiili ja ohjausvuorovaikutus tapah-
tuu mobiililaitteiden välityksellä. Mobiililaitteiden avulla vuorovai-
kutus on monipuolista ja siihen voi opettajan ja opiskelijan lisäk-
si osallistua myös esimerkiksi työharjoittelun ohjaaja jne. (Mobiilil-
la - luonnollisesti! 2013.) Mobiiliohjaus onkin oppilaitosmaailmas-
sa käytössä. Sitä on kehitetty ammatillisissa opinnoissa ja ammatti-
korkeakoulun opinnoissa. (Mobitop 2012; Laitinen-Väänänen, Pirtti-
aho & Hopia 2011, 101–109.) Ammattikorkeakouluissa mobiiliohja-
usta on käytetty muun muassa kansainvälisen työharjoittelun ohja-
uksessa. Korhonen ja Ruhalahti korostavatkin, että mobiilit ohjaus- 
ja oppimisympäristöt ovat nykypäivää globaalissa koulutusyhteis-
työssä (2014, 19–20).

MOBI IL IT PALVELUT NUORISOTYÖSSÄ

Mobiilit palvelut ovat tätä päivää nuorisotyössä. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö sekä muut rahoittajat ovat myöntäneet nuorisotyön toi-
mijoille avustuksia mobiilien sovellusten kehittämiseen. Seuraavas-
sa esitetään joitakin nuorisotyön käytännön työmuotoja, joissa mo-
biilia on hyödynnetty tai tullaan soveltamaan. 

Piispalan nuorisokeskus

Piispalan nuorisokeskuksessa käytössä olevassa Hyvinvoiva perhe 
(HYPE) -työmuodossa hyödynnetään mobiiliviestintää ohjaavassa 
vuorovaikutuksessa ja perheiden tuessa. Mobiiliohjauksen sisältöjä 
ovat muun muassa päivittäinen tuki, vuorovaikutus eri tavoin ohjei-
den, lomakkeiden ja aktivointien avulla. (Reiman & Hietaharju 2014.)

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry:n Lapset ja digitaalinen media -yksikkö oli ke-
väällä 2015 käynnistämässä projektia lapsille ja nuorille suunnatun 
kännykkäsovelluksen kehittämiseksi.  Suunnitelmissa on tehdä mo-
biilisivut Netarille ja lisäksi toteuttaa 7–18-vuotiaille suunnattu mo-
biilisovellus yhteistyössä poliisin ja Rikosuhripäivystyksen kanssa 
(Lundvall 2015, Lauha 2014). OKM on myöntänyt tukea Pelastakaa 
Lapset ry:lle tähän hankkeeseen (Lundvall 2015).  

Mobiilisovelluksen avulla tarjotaan lapsille ja nuorille “taskuapua” 
ongelmatilanteisiin, joita he kohtaavat verkossa. “Sovellukseen tu-
lee tiiviit tietosivut, kysymys vastauspalsta sekä kahdenkeskinen chat. 
Sekä Netari mobiilisivustoon että mobiilisovellukseen upotetaan 
myös Nusuvefon (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi) palvelu-
kalenteri, josta näkee, mitkä nuorten verkkopalvelut ovat auki mil-
loinkin”. (Nusuvefo 2015.) Lundvallin (2015) mukaan Netarin mobii-
listaminen käynnistetään myöhemmin syksyllä.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:llä on nuorten parissa toimivista ta-
hoista maassamme laajin kokemus mobiilista työstä ja sovellusten 
kehitystyöstä.  

“Mobiiliapu on monipuolinen vuorovaikutteinen tekstiviestijärjestel-
mä, joka mahdollistaa mm. ryhmä- ja vertaistukiviestien lähettämi-
sen sekä tiedonkeruun. Myös muilla alan toimijoilla on mahdollisuus 
ottaa järjestelmä omaan käyttöönsä.  

Mobiiliavulla toteutettu Mobiilivinkki-palvelu tarjoaa vaativissa ti-
lanteissa eläville ihmisille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille tietoa 
ja tukea. Sen kautta saa päihteiden käyttöön liittyvää tietoa ympäri 
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vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Tietosisällöt löytyvät myös 
sovelluksesta, joka on ladattavissa sovelluskaupoista ja löytyy haku-
sanalla Mobiiliapu (Movila Oy). Palvelut ovat käyttäjille maksuttomia 
ja anonyymejä. Lisätietoa: www.mobiiliapu.fi.

EHYT ry:llä on lisäksi olemassa ilmainen mobiilisovellus OttoMitta, 
jonka avulla voi seurata omaa alkoholinkäyttöään. Se on ladattavis-
sa sovelluskaupoista hakusanalla OttoMitta (Movila Oy). 

Pelipäiväkirja on nettipalvelu oman digipelaamisen tarkasteluun ja 
hallintaan. Palvelussa voi esimerkiksi pitää kirjaa peleihin käytetystä 
ajasta, asettaa pelaamiselleen rajoja tai laatia suunnitelman pelaa-
misen vähentämiseksi. www.pelipaivakirja.fi”. (EHYT 2015.) 

Palveluja hallinnoi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. (EHYT ry 2013, 
EHYT 2015.)

Settinetti.fi - mobiili nuorten tieto- ja neuvontatyö 

OKM:n myöntämällä hanketuella Ylivieskan seutukunta tuottaa MO-
BIDigiä. Liikkuvaa kuvaa, sisältöjä ja pelillisyyttä toteutetaan yhdessä 
Haapaveden opiston kanssa. MOBIDigissä keskitytään pelillisiin ele-
mentteihin nuorten toiveiden pohjalta eikä niinkään opetella koodaa-
mista. Hanke on osa nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Settinetti.fi:tä, 
jossa Oulun eteläisen alueen kuntien käyttöön on kesällä 2015 tulos-
sa mobiilisovelluksena Settinetti-tapahtumat. Asiakas voi tällöin lada-
ta sovelluksen puhelimeensa ja vastaanottaa alueen tapahtumatietoa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että ladattuun puhelinsovellukseen al-
kaa paikkakunnalle saapumisen jälkeen tulla informaatiota alueen 13 
kunnan tapahtumista. (Settinetti 2015, Haukipuro 2015 1 ja 2)

Settinetti-palvelu tekee yhteistyötä nuorten tieto- ja neuvontatyössä 
Haapaveden opiston kanssa. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaopiske-
lijat ovat mobiililaitteilla suunnitelleet Settinettiin dynaamisia verk-
kosivuja. Sivut toteuttava tekninen yritys osallistui käytännön yh-
teistyöhön. Osalla opiskelijoista oli iPadit, joilla he ideoivat, suun-
nittelivat sisältöjä ja tuottivat graafisia kuvia. Yhteistyöskentelyssä 
hyödynnettiin drive.google.com-sivustoa. Settinetti hyödynsi Koor-
dinaatin Sisältölabrassa olevaa tekstimateriaalia, jota nuoret muok-
kasivat omakseen. 

Vuorovaikutus teknisen toteuttajan ja opiskelijoiden sekä Settinetin 
henkilökunnan kanssa tapahtui muun muassa niin, että iPadeilla ja 
mobiililaitteilla tuotettavaa sisältöä esiteltiin säännöllisesti valmistu-
misen edetessä. Settinetin värimaailmaa voi muokata omanlaisek-
seen värittämällä vaikka taustakuvat itse. Tämä omateemamaailma 
jää käyttäjälle palvelun muistiin. Palvelussa on myös mobiilisovel-
luksella toimiva keskustelukulma-pulmakulma. (Haukipuro 2015a.)

MITÄ MUUTA MOBI IL I NUORTEN T IETO- JA  
NEUVONTATYÖ VOIS I OLLA? 

Lopuksi muutama esimerkki siitä, mitä muuta mobiili nuorten tie-
to- ja neuvontatyö voisi olla. Mobiilit sovellukset voidaan siis  liittää 
osaksi jo nykyistä työtä. Ensimmäisenä esimerkkinä ovat QR-koo-
dit ja niiden hyödyntäminen. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä QR-
koodien avulla voidaan verkkosivujen sisältöä tuoda kohdennetus-
ti työntekijän ja nuorten mobiililaitteisiin. Sisältö saadaan näkyväk-
si QR-koodinlukijan avulla (lataa maksuton QR-koodinlukijasovel-
lus puhelimeesi).

http://pelipaivakirja.fi/
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Kaikki edellä olevien QR-linkkien sisältö on siis verkkosivuilla Kulut-
tajaviraston tuottamaa ja jo olemassa olevaa. Työntekijä voi näyt-
tää sisällön tabletilla datatykin välityksellä ryhmäläisille tai nuorten 
kanssa voidaan tehdä vaikkapa “mobiiilisti tietorastit”.  Tai ryhmäl-
le voi antaa aiheeseen liittyen keskustelutehtävän. Ryhmät voivat 
tableteilla tai puhelimilla tuottaa yhteenvedon vaikka Kahoot.it-pe-
linä (getkahoot), jolloin on hyvä myös varata aikaa pelin yhdessä pe-
laamiseen. 

Mobiililaitteiden avulla voisi toteuttaa paikallista tai alueellista nuor-
ten tieto- ja neuvontatyötä laajennetun todellisuuden sovelluksel-
la, esimerkiksi Aurasmalla. Action Track toisi pelillisyyttä paikkatie-
tojen avulla ja Bookemonilla tai Adobe Slatella voitaisiin perinteiset 
tietolehtiset julkaista digitaalisena mobiilisti. Laajennettua todelli-
suutta ja sillä tuotettua sisältöä voisi hyvin hyödyntää nuorten tie-
to- ja neuvontatyössä esimerkiksi kouluvierailuilla. Laajennetun to-
dellisuuden rata voisi sisältää tietoa, pohdintaa ja tehtäviä nuorten 
tieto- ja neuvontatyön aiheisiin liittyen. Opiskelijat voisivat palata 
kouluissa toteutettuun laajennetun todellisuuden radan sisältöihin 
myös myöhemmin.

Vinkki: Lisätietoa laajennetusta todellisuudesta ja Aurasma-sovel-
luksesta SOME-aakkosissa: bit.ly/someaakkoset. Lataa älypuheli-
meen tai tablettiin maksuton Aurasma-sovellus osoitteesta https://
www.aurasma.com/. Skannaa sovelluksella SOME-aakkosten kirjain-
kuva ja katso sisältö. 

Tutustu myös @FaktAppi – kaverisi somessa -toimintaan Instag-
ram-sovelluksen avulla sivulla 94.

Käytännön esimerkkinä Kuluttajaviraston verkkosivut  
ja niihin tekemäni QR-koodit 
(lataa mobiililaitteeseesi QRReader-sovellus  
ja skannaa sillä kuva sovelluksessa):

Nuorten tieto- ja neuvontatyön järjestämällä kouluvie-
railulla pohditaan eettistä kuluttamista.  Tieto- ja neu-
vontatyöntekijälle on tehty etukäteen QR-tietorata, jotta 
hän pääsee kätevästi käsiksi keskeiseen tietoon.    

   Kuluttajaviraston  
   oppimateriaalit  
   (opettajalle)   
   QR-koodi

Nuorten ryhmälle voi jakaa Kuluttajaviraston  
YouTube-linkit katsottavaksi.  

   QR-koodi  
   Kuluttajaviraston  
   YouTube-kanavalle
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2 Vinkkinurkka

Kuva:  
QR-mobiiliohjaus_vinkkinurkka_2  
(koodin takana sama sisältö kuin alla)

 ● Attewell, J., Savill-Smith, C., & Douch, R. 2009. The 
impact of mobile learning. Examining what it me-
ans for teaching and learning. LSN. Saatavissa: http://
www.caryloliver.com/Library/ImpactOfMobileLear-
ning.pdf

 ● Kearney, M., Schuck, S., Burden, K. & Aubusson, P. 
2012. Viewing mobile learning from a pedagogi-
cal perspective. Research in Learning Technology 20. 
Saatavissa: http://www.researchinlearningtechnology.
net/index.php/rlt/article/view/14406

 ● Koole, M. L. 2009. A Model for Framing Mobile Lear-
ning. In M. Ally (Ed.) Mobile Learning: Transforming 
the Delivery of Education and Training.Edmonton, AB, 
CAN: Athabasca University Press, 25-50. Saatavissa: 
http://www.aupress.ca/books/120155/ebook/ 
02_Mohamed_Ally_2009-Article2.pdf

 ● Salmia, J., Michelson, A., Nuuttila, J., Siivola, L., & Ven-
ho, P. 2014. Mobiiliopas 2: Mobiililla - luonnollises-
ti! Saatavissa: https://sites.google.com/site/mobiililla-
luonnollisesti/

 ● UNESCO 2013. UNESCO policy guidelines for mobi-
le learning. Saatavissa: http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002196/219641E.pdf

3 Vinkkinurkka

Kuva:  
QR mobiilioppiminen  
vinkkinurkka 3  
(koodin takana sama sisältö kuin alla)

 ● https://mobiilioppija.wikispaces.com/home

 ● https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollises-
ti/home

 ● http://www10.edu.fi/ammattipeda/?sivu=mobiilio
ppiminen

 ● http://evaluationcookbook.meke.wikispaces.net/fi-
le/view/MOBIILIMATKAOPAS.pdf

 ● https://sites.google.com/site/kartallaoppien/

 ● http://taimob.blogspot.fi/2013_08_01_archive.html

 ● https://mobiilioppimista.wordpress.com/

 ● http://www.scholastic.com/browse/collection.
jsp?id=766

 ● https://sites.google.com/site/mobbiminen/mobiili-
esimerkkejae

 ● https://mobiilistimikkelissa.wordpress.
com/2012/11/13/qr-koodit-matikan-kirjassa/

 ● http://mobiilisti.blogspot.com/

 ● www.mobiilioppija.wikispaces.com 

 ● http://www.pearltrees.com/jennirikala2

 ● http://www.pearltrees.com/verkossa  
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Esimerkki mobiilista nuorten tieto- ja neuvontatyöstä:  
Minna Lehtinen (EHYT ry)

#FaktAppi – Hyvä sekoitus kokemuksia, arkea,  
nuoruutta, kuvia ja mielipiteitä. Ajatustenvaihtoa  
Instassa joka viikko.
Ihmisille ei voi juuri kertoa, mitä asioista pitäisi ajatella, mutta häm-
mästyttävän tehokkaasti, mitä asioita pitäisi ajatella (Dearing & Ro-
gers 1992). Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Verkkotyön yksikkö on 
suunnittelut omaan ja muiden nuorten parissa toimivien käyttöön 
#FaktAppi-toimintamallin, jossa hyödynnetään nuorten suosimaa 
Instagram-kuvapalvelua. Toiminta keskittyy nuorten toimintakykyä 
vahvistavaan sekä terveyttä ja mielenterveyttä ylläpitävän tiedon ja-
kamiseen ja siitä keskustelemiseen. Nuorten suosimaan kuvapalve-
luympäristöön tuotetaan heidän kehitystehtäviä tukevia kuvia, joi-
den pohjalta käydään keskusteluita sekä tarjotaan inspiraatiota ja 
eri tarkastelukulmia tarjottuihin aiheisiin.

@FAKTAPPI-T IL IN TOIMINNAN TARKOITUS (EHYT ry)
• nuoret sekä heidän läheisensä ymmärtävät nuoruuteen  

liittyviä erityispiirteitä 

• tuoda nuorten tietoisuuteen yhteiskuntaan liittyviä asioita  
ja ilmiöitä

• tuoda nuorten tietoisuuteen asioita, jotka lisäävät ihmisten 
välistä ymmärrystä 

• kannustaa hakemaan apua ajoissa ongelmiinsa ennen  
kuin ongelmat alkavat haitata elämää ja terveyttä kuten 
koulunkäyntiä, nukkumista ja ihmissuhteita

• tuoda ehkäisevää päihdetyötä esiin laajemmin nuorille,  
aikuisille sekä kasvatusalan ammattilaisille

YHTEISTYÖN AVULLA SYNERGIAA

Nuorten parissa toimivat tahot, kuten nuorisotyöntekijät ja järjestöt, 
käyttävät työssään paljon Instagramia. Tileillä kuvataan mm. arkea, 
tiedotetaan tapahtumista, haastetaan mukaan erilaisiin kamppiksiin 
ja jaetaan hyvää fiilistä. #FaktAppi tarjoaa näille nuorten parissa toi-
miville tahoille yhteisen toimintamallin, jonka kautta saadaan tavoit-
teellisempaa ja nuoruutta tukevaa sisältöä suosittuun kuvapalveluun.

@FaktAppi-tili on EHYT ry:n verkkotyön tili Instagramissa, jossa jul-
kaistaan #faktappi-tunnisteeseen sopivia sisältöjä ehkäisevän päih-
detyön näkökulmasta. Kun mikä tahansa nuorten parissa toimiva ta-
ho luo omalle tililleen ja asiantuntijuudestaan käsin nuorille suun-
nattua sisältöä ja merkitsee sen #FaktAppi-tunnisteella, kerääntyy 
tunnistekirjastoon materiaalia, jota kuka tahansa voi jakaa omille 
seuraajilleen. Näin syntyy valtakunnallisesti toimiva materiaalipank-
ki, jota kuka tahansa voi hyödyntää.

Toiminnan kohderyhmänä ovat 13–20-vuotiaat nuoret. Kuvasisältö-
jä luodaan eri näkökulmista, joko yksilön itsensä kautta tai lähisuh-
de- tai paikallisyhteisötasolla.
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Hyvä sekoitus kokemuksia, arkea, nuoruutta, kuvia ja mielipiteitä. Ajatustenvaihtoa instassa VIIkottain.

@FAKTAPPI-T IL IN TOIMINNAN TAVOIT TEET (EHYT ry) 
• nuorta suojaavien tekijöiden vahvistaminen 

• alle 20-vuotiaiden päihteiden käytöstä aiheutuvien  
haittojen ehkäisy ja riskiehkäisy

• antaa hyödyllisiä vinkkejä ja työkaluja nuoren omaan  
elämään sekä tukea sosiaalisia taitoja 

• nuoruuteen liittyvän tiedon sekä kuvien kerääminen ja  
viestittäminen

• yhteistyömallin luominen Suomessa monen toimijan kesken

INSTAGRAM TOIMINTA-ALUSTANA

Sosiaalisen median palveluista Instagram on yksi suosituimmista 
nuorten keskuudessa. Palvelua käyttävät sekä tytöt että pojat. Insta-
gram on Facebookin omistama palvelu (Facebook 2015.) Se on pää-
osin mobiilissa toimiva kuvapalvelu, jonka avulla voi ottaa kuvia tai 
videoita, ja jakaa niitä muihin sosiaalisen median palveluihin (mm. 
Facebook ja Twitter). Käyttäjät valitsevat ketä seuraavat, joko tuttu-
ja tai tuntemattomia henkilöitä, ja tykkäävät sekä kommentoivat jul-
kaistuja kuvia. Palvelussa käytössä olevien tunnisteiden (#) avulla 
voi tarkastella omia kiinnostuksen kohteita tunnistekirjastojen avul-
la. Henkilöitä voidaan merkitä julkaisuihin @-merkin avulla. Muiden 
kuvia voidaan myös julkaista uudestaan omassa syötteessä.

Julkaisut ovat toimituksellista työtä, vaikka palvelun tyypillinen toi-
minta on nimen mukaan tässä hetkessä tapahtuvaa, instant. Palve-
lulle ominaista on sen nopeatahtisuus. Julkaistu kuva on ajankoh-
tainen vain pienen hetken. Se vaatii paljon kuvalta ja kuvan luojal-
ta, että seuraaja pysähtyy sen äärelle tarkastelemaan kuvaa ja teks-
tisisältöä.
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KUVIEN JULKAISEMINEN

Kukin julkaisija voi määritellä miten usein julkaisee kuvia. @FaktAp-
pi julkaisee teemakuvia joka viikko. Ne voivat koostua esimerkiksi: 

1. kokemuksesta tai väittämästä 
2. faktasta ja mahdollisesta eteenpäin ohjauksesta
3. teemaan sopivasta kannustavasta kuvasta.

Toimintaa voi kuvailla lyhyiksi sosiaalisen median yhteisökeskuste-
luiksi. Yhteisöön panostetaan osallistumalla keskusteluun ja mode-
roimalla mahdollisia ikäviä kommentteja pois näkyvistä. Tämän lisäk-
si osallistutaan muiden toimijoiden ja osallistujien kuvien tykkäämi-
seen ja kommentointiin.

LAADUKAS TYÖ VAATI I LAADUKKAAT VÄLINEET

Työntekijällä on oltava älypuhelin, johon on mahdollista ladata 
Instagram-sovellus. Tämän lisäksi toimintaa helpottaa kolmannen 
osapuolen ohjelmistot, joilla voi esimerkiksi käsitellä kuvia ja jakaa 
muiden kuvia Instagramissa. Laadukkaat kuvat ovat edellytys sille, 
että kuvat huomioidaan. Siksi on tärkeää opetella kuvankäsittelyoh-
jelmien käyttö sekä tuottamaan palveluun hyvälaatuisia kuvia.   

FaktAppi-tilin nimi on @FaktAppi ja tunniste #faktappi.

https://www.instagram.com/about/legal/terms/
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KORULAUSEISTA TEKOIHIN – NUORET PALVELUIDEN KEHITTÄJINÄ 
Jaana Fedotoff

Nuoret palveluiden kehittäjinä on monitahoinen asia, jonka laaduk-
kaaseen toteuttamiseen tulee olla tietopohjaa. Tarvitaan ymmärrys-
tä demokraattisista vaikuttamistavoista ja -muodoista sekä niiden 
merkityksestä ja vaikutuksista nuorelle kansalaisena ja kuntalaise-
na. Nuoret tarvitsevat tilaa ja mahdollisuuksia osallistua yhteiskun-
nan eri tasoilla ja tarkoituksissa. Ei riitä, että he voivat olla osallisi-
na palveluiden kehittämisessä. Heille tulee tarjota mahdollisuus ol-
la mukana myös poliittisessa, sosiaalisessa, kulttuurisessa sekä talo-
udellisessa toiminnassa. Valmiit toimintamallit ja rakenteet tukevat 
usein enemmän yhteiskuntamme vallitsevia järjestelmiä ja rakentei-
ta kuin avaavat nuorille joustavia mahdollisuuksia vaikuttavaan osal-
lisuuteen, kriittisyyteen ja asioiden muuttamiseen. (Gretschel, Kiila-
koski & Nivala 2012, 22–23.)

Nuorten osallisuuden edistäminen ei ole ainoastaan kuntien nuo-
risopalveluiden vastuulla, vaan sitä tulee toteuttaa suunnitelmalli-
sesti ja läpileikkaavasti kaikilla tasoilla yhteiskunnassamme erilaisia 
välineitä, menetelmiä, tiloja, malleja ja tapoja hyödyntäen. Yhtä ta-
paa toimia ei ole. Nuorten oma rooli uudenlaisten osallistumis- ja 
vaikuttamistapojen ideoimisessa on keskeinen. Gretschelin ja Kiila-
kosken toimittamassa Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kun-
ta 2010-luvun alussa -julkaisussa esitellään seitsemän teesiä lasten 
ja nuorten kansalaistoiminnan mahdollistamisesta. Teesit toimivat 
paitsi suunnittelun pohjana, myös asian laaja-alaisuuden avaajina. 
(Gretschel, Koskinen & Junttila-Vitikka 2012, 246–248.)

Nuorisotoimet ja muut kunnan vapaa-ajan palveluita järjestävät ovat 
määritelleet sekä tuottaneet muun muassa kunnan strategioihin ja 
nuorisolakiin peilaten palveluita, joita ovat hyödyntäneet ensisijai-
sesti perheet, lapset ja nuoret. Palvelutarjonta on ollut usein riippu-
vaista kuntataloudesta, lasten ja nuorten määrästä kunnassa sekä 
ulkopuolisesta hankerahoituksesta. Perinteisesti kunta on tuottanut 
nuorisopalveluita siten, että ne ovat kohdennettuja suoraan nuoril-
le viranomaisten ja päättäjien näkökulmasta.

On ratkaistava, miten tuemme nuoria palveluiden kehittäjinä heille 
sopivimmilla ja myös heidän itsensä ideoimilla tavoilla. Artikkelissa 
pyritään antamaan perusteluja ja näkökulmia näiden tavoitteiden ja 
toimenpiteiden asettamiseksi.

KEHIT TÄMINEN E I OLE YKSIN A IKUISTEN  
JA PÄÄT TÄJ IEN AS IA

Erityisesti palveluiden kehittäminen tai niiden perustaminen on 
usein hankkeistettua kunnissa. Tämä on luonteenomaista nuoril-
le suunnatuissa palveluissa, myös nuorten tieto- ja neuvontapalve-
luissa. Vuonna 2015 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustus-
ta 27 nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämishankkeelle. Avus-
tukset on tarkoitettu ensisijaisesti alueellisen nuorten tieto- ja neu-
vontatyön sekä paikallisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
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käynnistämiseen ja kehittämiseen, painottuen erityisesti lähipalve-
luihin. Lisäksi avustusta myönnetään työmuodon alueelliseen koor-
dinointiin ja siihen liittyviin esiselvityksiin. Avustettujen hankkeiden 
määrä oli samansuuntainen myös vuonna 2014. (Opetus- ja kulttuu-
riministeriö 2015.)

Kehittämishankkeissa on toteutettu uudenlaisia tapoja ja menetel-
miä nuorisotyön palveluihin. Nuorten rooli on kuitenkin jäänyt vä-
hemmälle huomiolle palveluiden kehittämisessä. Nuorten mahdol-
lisuudet ilmaista mielipiteensä heille suunnatuista palveluista ovat 
usein hyvin sattumanvaraisia ja riittämättömiä eikä heidän mielipi-
teitään kuulla suunnitelmallisesti. Näennäistä kuulemista on toteu-
tettu ja osallisuutta aikuisten mallien mukaisesti on edistetty. (Gret-
schel, Kiilakoski & Nivala 2012, 10–11; 17.)

Nuorten ääntä ehkä siis kuullaan, mutta ei kuunnella. On syytä poh-
tia, kuinka arvostamme nuorten mielipiteitä ja kohtelemme heitä 
palveluiden kehittäjinä ja kokemusasiantuntijoina. Kuuntelemmeko 
heidän mielipiteitään aidosti ja onko niillä todellista vaikutusta? 

Kuntaliiton Nuorisotakuu – uusi tapa toimia -julkaisussa avattiin kun-
nille suunnatun kyselyn tuloksia siitä, millaisia kunnat palveluiden ke-
hittäjinä ovat ja miten nuoret löytävät palveluiden piiriin (Kallio-Save-
la, Sjöholm & Selkee 2013). Kuntien todettiin olevan kokeneita nuor-
ten palveluiden kehittäjiä. Erityisesti nuorisotakuun tavoitteiden edis-
tämisessä on luotu uudenlaisia yhteistyömalleja ja otettu käyttöön 
erilaisia nuorille suunnattuja palveluita. Vähemmälle huomiolle kui-
tenkin jää, onko nuorilla itsellään ollut sanottavaa palvelumallien ke-
hittämiseen tai toteutukseen. Usealla valtion ja kunnan viranomaisel-
la on vastuu tuottaa palveluita, jotka kiinnittävät nuoret opiskeluun 
tai työelämään. Tämän rinnalla pitäisi kulkea myös vastuu nuorten 
kuulemisesta ja vaikuttamisesta näiden palveluiden järjestämiseen.

Ristiriitaisia tunteita herättää se, että vaadimme nuorten äänen kuu-
lemista ja mukaan ottamista palveluiden kehittämiseen, mutta sa-
maan aikaan teemme pitkälle kantavia nuorten elämää koskevia 
päätöksiä ja toimenpiteitä ilman, että nuoria kuullaan yhdenvertai-
sesti ja riittävän laajasti.

KÄYT TÄJÄLÄHTÖINEN OSALLISTUMINEN

Kuntalaisen roolin ja oikeuksien käyttäjälähtöisten palveluiden ke-
hittäjänä tulee perustua hänen tarpeisiinsa, käyttäjän itsensä olles-
sa palveluiden keskiössä (Jäppinen & Sallinen 2012, 10.) Määriteltä-
essä nuorten roolia kehittämisessä sekä käyttäjälähtöisyyttä nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluissa, määrittelyä tukevat nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset periaatteet sekä Euroo-
pan neuvoston suositus nuorisotiedotuksesta. Molemmat painotta-
vat nuorten roolia palveluiden suunnittelussa sekä laadukkaassa ar-
vioinnissa. (ERYICA 2004; Euroopan neuvosto 2010.)

TOIMIJUUS LUO T IETÄ NUOREN KASVULLE

Nuorten oma toimijuus ja osallistuminen ovat merkittäviä asioita 
nuoren kasvulle ja kehittymiselle sekä kiinnittymiselle yhteiskun-
taan. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten tieto- ja neuvontatyön 
avustusten hakuohjeissa korostetaan osallisuuden ja yhdenvertai-
suuden edistämistä sekä nuorten osallistumista palveluiden ja toi-
minnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. (Opetus- ja kult-
tuuriministeriö 2015.) Nuorten toimijuuden ja osallistumisen mah-
dollisuuksien tukeminen ovat osa palveluiden kehittämisprosessia ja 
sen laatua. Tämä koskee myös nuorten tieto- ja neuvontapalvelui-
ta. (Ojakoski 2014, 8.)
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KÄYT TÄJÄLÄHTÖISEN OSALLISTUMISEN KÄSIT TEET  
NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUISSA 

Nuorisolähtöisyys:
Nuorten tarpeista lähtevä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden  
ja palveluprosessien kehittäminen ja kehittämisen painopisteen  
siirtäminen tuottajakeskeisyydestä nuorisokeskeiseksi.

Nuorisolähtöinen innovaatiotoiminta:
Kaikki se toiminta, joka tuottaa laadukkaita ja erilaisia, parempia 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluita sekä palveluprosesseja  
(= innovaatioita), ja jossa nuoret ovat olleet mukana ideoinnissa, 
suunnittelussa, testauksessa sekä tuottamisessa.

Nuorisolähtöinen osallistuminen:
Nuoret voivat toimia nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden  
ideoijina, suunnittelijoina, testaajina ja tuottajina sekä arvioida  
palveluita heille sopivalla tavalla. 

Palvelumuotoilu: 
Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden suunnittelua yhdessä  
nuorten kanssa muotoilun menetelmin, nuorten osallistamista  
yhteiseen suunnitteluun. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset  
visuaaliset menetelmät.

Asiakasymmärrys:
Ymmärrys nuoresta palvelun käyttäjänä. Tieto nuorten tieto- ja  
neuvontapalvelua käyttävän nuoren arvoista, tarpeista, toiminnasta, 
kokemuksista ja palvelun käyttöprosesseista.

Käyttäjäprofiili:
Kuvitteellinen esimerkki nuorten tieto- ja neuvontapalvelun  
käyttäjästä harrastuksineen, perhekuvauksineen, elämänkokemuksineen, 
tarpeineen ja palvelukokemuksineen.  Esimerkiksi: Poika, 21-vuotias, 
omaa asuntoa etsivä, määräaikaisessa työsuhteessa oleva nuori.  
Palvelun käyttöä voidaan avata myös siitä näkökulmasta, miten ja  
mihin tarkoitukseen palvelua käytetään. 

Palvelupolku:
Koko palveluprosessin eri vaiheet kuvataan nuoren näkökulmasta.  
Kuvaukseen sisältyvät järjestyksessä kaikki prosessin aikana  
tapahtuvat yksittäiset tilanteet ja tapahtumat, kohtaamiset,  
palvelupaikat jne., joita nuori tiedon, neuvonnan ja ohjauksen  
matkalla kohtaa.

Nuoren prosessi palvelun käyttäjäksi:
Kuvaus edeltävistä tapahtumista, teoista ja ajatuksista, jotka  
käynnistyvät ennen kuin nuori tulee palvelun käyttäjäksi.

Kuva 1.  Käyttäjälähtöisen osallistumisen käsitteet nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Jaana Fedotoff 2015. Mukaillen Jäppinen & Sallinen 2012, 10. 
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Tapio Kuuren ja Jukka Lidmanin toimittamassa Yhteisellä työllä pa-
rempaa -opaskirjassa listataan nuorten osallistamisen ja osallistumi-
sen suuntaviivoja, joiden avulla voidaan pohtia, millainen rooli nuo-
rille on omassa kunnassa tai palvelussa annettu. ”Nuoria voidaan 
osallistaa ja he voivat osallistua yhteisön kehittämiseen monin eri ta-
voin. He voivat olla tilanteesta riippuen osallistujia, innovaattoreita 
tai vaikuttajia.” (Kuure & Lidman 2014, 36.) Tavoitetila olisi, että nuo-
rilla on keskeinen rooli kehittämistyössä ja päätöksenteko on jaet-
tu, jotta nuorille syntyisi kokemus aidosta ja oikeasta vaikuttamises-
ta (emt., 36–37).

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita järjestettäessä tulee lisäksi 
huomioida yhdenvertaisuus. Viranomaisten velvollisuus edistää yh-
denvertaisuutta määritellään yhdenvertaisuuslaissa. (Yhdenvertai-
suuslaki 2014, 5§.) On tärkeää, että nuoret, joilla ei ole yhtäläisiä 
mahdollisuuksia tulla kuulluiksi heille suunnattujen palveluiden ke-
hittämisessä, saavat äänensä kuuluviin ja heitä kuullaan kokemus-
asiantuntijoina myös nuorten tieto ja neuvontapalveluiden malleja 
ja muotoja suunnitellessa.

TIETO EDELLYTYKSENÄ PALVELUIDEN KEHIT TÄMISESSÄ

Lähtökohtana nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toteuttamiselle 
on, että palvelun tarve on selvitetty nuorilta, tai nuoret ovat ilmais-
seet palvelutarpeensa kuntapäättäjille joko suoraan tai esimerkik-
si jotakin vaikuttamisvälinettä tai -ryhmää hyödyntäen. Ilman tietoa 
tämä ei kuitenkaan toteudu. Jotta nuoret voivat toimia, he tarvitse-
vat tietoa siitä, millaiseen tarpeeseen palveluita voi käyttää. Lisäksi 
he tarvitsevat tietoa siitä, miten ja mihin he voivat palvelutarpeensa 
ilmaista. Heille tulee kertoa mitkä ovat heidän mahdollisuutensa ol-
la osallisina palveluiden tuottamisessa. Nuoret tarvitsevat myös tu-
kea ja ohjausta nuorisolähtöisten palveluiden suunnitteluun ja kehit-
tämiseen. Gretschelin ja Kiilakosken mukaan nuorten tiedonsaanti 

tältä osin on yhä puutteellista. Päättäjät eivät saisi luottaa liikaa 
nuorten omaehtoiseen, aktiiviseen kuntatiedottamisen seuraami-
seen siitä, milloin ja missä voi vaikuttaa. Kunnan on oltava itse ak-
tiivinen tiedottaessaan nuorille. (Eskelinen, Gretschel, Kiilakoski, Kii-
li, Korpinen, Lundbom, Matthies, Mäntylä, Niemi, Nivala, Ryynänen 
& Tasanko 2012, 37–38.)

Kunnan tulee mahdollistaa kaikenikäisten osallistuminen ja vaikutta-
minen. Siksi myös nuoret tulee ottaa mukaan palveluiden suunnitte-
luun jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Lisäksi nuorilla tulee olla tarvit-
tava tieto osallistumisensa tueksi. (emt., 66–71.) 

”Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa oman kuntansa päätöksiin, valintoihin ja 
palveluiden kehittämiseen edustuksellisen, suoran 
ja käyttäjälähtöisen demokratian ja osallistumisen 
kautta. Nämä eivät ole toisiaan korvaavia demokratian 
muotoja, vaan toisiaan täydentäviä.”

(Jäppinen ym. 2012, 7–8.)
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Tukena tiedottamisessa voidaan hyödyntää nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluita, erityisesti niiden monikanavaisia digitaalisia palve-
luita ja välineitä. Tiedottaminen tulee kuitenkin toteuttaa suunnitel-
mallisesti, osana kunnan tai nuorisopalvelun viestintäsuunnitelmaa, 
eikä sitä voi jättää yhden työmuodon tai palvelun harteille. Vastuut 
ja kanavat tulee määritellä. Nuorten osallistumisen mahdollisuuk-
sia koskevan tiedottamisen tulee läpileikata koko kuntaorganisaatio.

NUORTEN TULEVAISUUS TEHDÄÄN  
YHDESSÄ NUORTEN KANSSA

Lastensuojelun keskusliiton julkaisemassa Lasten osallistumisen 
etiikka – Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjänä todetaan lasten 
osallistumisen palveluiden kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen olevan aivan liian vähän käytetty voimavara (Hipp & 
Palsanen 2014, 5). 

Oppaassa on esitetty kymmenen periaatetta, jotka tulisi huomioi-
da lasten ja nuorten ollessa mukana palveluita kehittämässä. (emt., 
9–16.) Näitä periaatteita soveltaen nuorten tieto- ja neuvontapalve-
luiden kehittämisessä tulee huolehtia siitä, että lähtökohtana on ai-
na nuoren kunnioittaminen. Nuorten kunnioittamista korostetaan 
myös nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisissa pe-
riaatteissa. (ERYICA 2004.) Kunnioittaminen liittyy nuoren kohtaa-
miseen, mutta myös siihen, että työntekijät ymmärtävät, mitä nuo-
ri ajattelee itsestään, maailmasta sekä toisista ihmisistä ja suhtees-
taan heihin. Kehittämiseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista. 
Nuorta ei saa pakottaa eikä velvoittaa osallistumaan. Tulee ymmär-
tää, että osallistumattomuudelle voi olla monia syitä. Niitä kannat-
taa myös selvittää molemminpuolisten virhetulkintojen estämiseksi. 
(Hipp & Palsanen 2014, 9–16.)

On tarpeen määritellä yhdessä nuorten kanssa millaista hyötyä he 
toivoisivat itselleen saavansa osallistuessaan palvelun kehittämiseen. 
Hyöty voi olla moninaista ja hyvin henkilökohtaista. Joskus voi riittää 
pelkkä tunne siitä, että voi vaikuttaa ja olla mukana muiden nuor-
ten ja aikuisten kanssa. Nuorelle on hyvä avata myös se, millaisia 
vaikutuksia hänen osallistumisellaan on laajemmin ja mitä asioiden 
etenemisestä voi seurata. Näin toiminnan tarkoitus konkretisoituu ja 
voi siten innostaa ja motivoida nuorta osallistumaan. Kehittämisen 
tarkoituksen on syytä olla nuorelle selkeä. Siksi nuorelle tulee kertoa 
rehellisesti, mihin hän voi oikeasti vaikuttaa. (emt., 9–16.)

Nuorille tulee antaa mahdollisuus esittää näkemyksenä siitä, miten 
oma osallistuminen kehittämiseen toteutui ja miten ryhmänä pääs-
tiin tavoitteisiin. Jatkon kannalta ja prosessin laadun parantamiseksi 
on tärkeää selvittää, olivatko kaikki kehittämiseen liittyvät osa-alu-
eet nuorille riittäviä. Saivatko he riittävästi tietoa ja tukea vai kaipa-
sivatko jotakin lisää? Kehittäminen tarvitsee taakseen rakenteet, jot-
ka tukevat toimintaa riittävän laajasti. Rakenteiksi voidaan määritel-
lä toiminnan kesto, kehittämiseen osallistuvan ryhmän kokoonpa-
no, erilaiset vastuualueet ja tehtävät sekä tavat toimia. (emt., 9–16.) 

Hyvätkään rakenteet eivät silti takaa onnistumista. Rakenteiden tu-
lee olla sellaisia, että ne ovat nuorille luontaisia ja mieluisia. Mielel-
lään myös sellaisia, että niiden toteutuksessa on kuultu nuorten in-
novatiivisia ja luovia ehdotuksia, eivätkä ne ole ainoastaan aikuis-
ten määrittelemiä. Osallistumisen tukeminen ja edistäminen vaati-
vat riittävät voimavarat, myös toiminnan jatkuvuutta ajatellen. (Hipp 
ym. 2014, 15.; Eskelinen, Gellin, Gretschel, Junttila-Vitikka, Kiilakos-
ki, Kivijärvi, Koskinen, Laine, Lundbom, Nivala & Sutinen 2012, 248.) 
Mielekäs toiminta, vertaiset, uuden oppiminen, asioiden onnistunut 
ratkaiseminen ja se, että nuori kokee voivansa vaikuttaa, innostavat 
nuoria jatkamaan kehittämistä.
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OSALLISTAVALLA PROSESSILLA LAATUA PALVELUIHIN

Kunnissa, ja erityisesti siellä työskentelevillä nuorisotyöntekijöillä, 
opettajilla ja järjestötoimijoilla on tietoa, taitoa ja ymmärrystä mah-
dollistaa nuorten osallistuminen kehittämiseen. Tätä osaamista tulee 
hyödyntää ja soveltaa niin, että sen avulla edistetään nuorten roolia 
ja merkitystä palveluiden kehittäjänä.

Nuoren osallistuessa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittä-
miseen työntekijöiden tehtävänä on taata heille turvallinen ympäris-
tö ja tila toimia. Osallistuminen ei saa asettaa nuorta hankalaan ase-
maan esimerkiksi vertaisiinsa nähden tai muutoin heikentää hänen 
hyvinvointiaan.  Työntekijöiden tulee kertoa nuorille avoimesti ja lä-
pinäkyvästi kehittämiseen liittyvät asiat sekä sen vaiheet ja etenemi-
nen. Asiat tulee esittää niin, että ne ovat selkeitä nuorille ja heillä on 
mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää selvennystä 
jos jokin asia on epäselvä. (Hipp ym. 2014, 11–13.)

Avoimuuteen ja rehellisyyteen liittyy myös osallistujien tieto ja tie-
toisuus siitä, millaista valtaa ja vastuuta kehittämiseen liittyy. Osal-
listumiseen liittyvät myös muut mukana olevat nuoret ja aikuiset se-
kä heidän erilaiset valtasuhteensa. Näitä on hyvä käydä läpi kehit-
tämisprosessin eri vaiheissa, jotta kehittäminen etenee suunnitelmi-
en mukaisesti kohti tavoitteita ilman epävarmuutta rooleista, tehtä-
vistä ja vastuista.

Arviointi on osa kehittämisprosessia. Se on yhtä tärkeä alue kuin 
ideointi ja suunnittelukin. (emt., 13–15.) Arviointi on yksi palvelun 
laatukriteereistä nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa ja sitä on ke-
hitetty viime vuosina suunnitelmallisesti. Vuonna 2016 työmuodolle 
valmistuu nuorten oma arviointimalli. Mallia on kehitetty yhdessä eri 
puolilla Suomea asuvien nuorten kanssa, nuorten ehdoilla.

Esimerkkejä miten nuoret voivat osallistua nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluiden, menetelmien ja  
toimintaympäristöjen kehittämiseen 

 9 ilmaisemalla palvelutarpeensa 

 9 ilmaisemalla näkemyksensä ja kokemuksensa olemassa olevasta 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta sekä suunnitteilla oleviin 
muutoksiin (toimintatavat, menetelmät, toimintaympäristö jne.) 

 9 ratkaisemalla kokemusasiantuntijoina nuorten tieto- ja  
neuvontapalvelussa havaittuja haasteita, ongelmakohtia

 9 laadun arvioinnissa pohtimalla ja kertomalla mikä on laatua 
nuorille ko. palveluissa

 9 osallistumalla kehittämishankkeiden suunnitteluun,  
toteutukseen ja arviointiin

 9 ideoimalla uusia toimintatapoja 

 9 vertaistoimijoina, vertaistiedottajina, vapaaehtoisina 

 9 opastamalla, kouluttamalla työntekijöitä  
kokemusasiantuntijoina

 9 pohtimalla ratkaisuja laajemmin nuoria, asuinaluetta  
tai kaupunkia koskeviin asioihin

Kuva 2. Esimerkkejä nuorten osallistumiselle nuorten tieto- ja  
neuvontapalveluiden, menetelmien ja toimintaympäristöjen  
kehittämiseen. Jaana Fedotoff 2015. Mukaillen Larjovuori, Nuutinen, 
Heikkilä-Tammi & Manka 2012, 17.
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HAVAINNOT NUORTEN ELÄMÄSTÄ  
POHJANA PALVELUILLE

Yhteisellä työllä parempaa -opaskirjassa avataan kolmen eri tason 
tietoa monialaisen yhteistyön näkökulmasta. Erityisesti ensimmäi-
sen tason määrittelyssä korostetaan tietoa arkipäivän tapahtumista. 
Tällä tarkoitetaan sitä tietoa, mitä havaitsemme arkipäivässä nuor-
ten kanssa toimiessamme. Mitä näemme, aistimme, havainnoimme, 
viestimme, tiedämme. Meidän tulee selvittää mitä nuorelle kuuluu ja 
miten hän voi. Osaako nuori käyttää ja hyödyntää hänelle suunnat-
tuja palveluita, löytääkö hän niitä? (Kuure ym. 2014, 39–45.)

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa tulisi pohtia yhä enemmän 
myös sitä, miten nuoret itse kokevat kyseiset palvelut. (emt., 39–45). 
”Arkipäivän kokemustieto on nuorilla itsellään, heidän vanhemmil-
laan, nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla sekä nuorten 
palveluista vastaavilla johtajilla.” (emt., 40.) Tästä syystä kaikkia ta-
hoja tulisi kuulla palveluiden perustamisen pohjaksi.

Vaikka kuntalaki ja nuorisolain 8§ velvoittavat ja ohjaavat kuulemaan 
nuoria palveluita järjestäessä, ei sen laadukas toteuttaminen silti ole 
mikään helppo tehtävä (Kuntalaki 2015; Nuorisolaki 2006). Pelkkä 
kuulemistapahtuma ei riitä, vaan toteutuksen tulee olla motivoiva ja 
innostava kaikille osapuolille. Nuoret kokemusasiantuntijoina voivat 
antaa arvokasta tietoa heille suunnattujen palveluiden kohdentami-
seen ja malleihin sekä siihen, miten palveluita tulisi järjestää. Siksi 
heillä tulee olla mahdollisuus myös kertoa tarpeistaan ja kokemuk-
sistaan, juuri heille sopivilla tavoilla (ERYICA 2004).

KUULEMALLA NUORTA KUULEMME TULEVAISUUT TA 

Asenteet ja ennakkoluulot nuorten vaikuttavaan osallistumiseen 
kunnan palveluiden kehittämisessä eivät ole enää tätä päivää. (Koi-
vu 2010, 27–28.) Vastuunsa tuntevan kuntapäättäjän ja virkamiehen 

tulee suunnitelmallisesti edistää myös monialaista yhteistyötä ja 
nuorten kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia osana kuntapoli-
tiikkaa ja rakenteita. Monialainen yhteistyö kunnassa ja nuorten oh-
jaus- ja palveluverkostolle annetut lakisääteiset tehtävät koskevat 
myös tiedon hankintaa ja tiedon käyttöä nuorten palveluiden kehit-
tämisessä. (Nuorisolaki 2006.) 

Nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora alleviivasi julkaisussaan Nuo-
risotalkoot! kuntapäättäjille miksi ja miten nuoria tulee tukea osallis-
tumaan palveluiden kehittämiseen. Suurimman osan nuorille suun-
natuista palveluista tuottavat kunnat, joissa nuoret asuvat. Nuorten 
osallistumista edistävien valtakunnallisten toimenpideohjelmien ja 
suositusten lisäksi tarvitsemme myös alueellisia ja erityisesti paikal-
lisia toimia. (Similä & Tuomikorpi 2013, 1.) Nuorisolaki sekä lapsi- ja 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelma linjaavat tavoitteita, joihin tulee 
pyrkiä nuorten aktiivisuuden ja osallisuuden edistämisessä (Nuori-
solaki 2006.; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012). Tavoitteet eivät 
kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan suunnittelua ja toimenpiteitä 
siihen, miten ne saavutetaan.

Kuntamme ovat erilaisia, ja niin ovat myös nuorten tarpeet nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluille sekä kuntien mahdollisuudet tuottaa 
niitä. Tilanteeseen vaikuttavat myös muiden nuorille suunnattujen 
palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Yhtä yhteistä mallia nuor-
ten osallistumiselle palveluiden kehittämiseen ei ole. Kuten kunta-
laissakin todetaan, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tu-
lee olla monipuolisia ja sellaisia, että niillä on vaikuttavuutta. (Kunta-
laki 2015.) Menetelminä voivat olla esimerkiksi erilaiset keskustelu- 
ja kuulemistilaisuudet, jollaisia Suomessa on järjestetty viime vuo-
sina muun muassa nuorten keskustelutilaisuuspäivä-menetelmällä 
(Gretschel, Laine & Junttila-Vitikka 2013, 16–18). Yhtenä digitaalise-
na toimintaympäristönä nuorten kuulemisessa voidaan hyödyntää 
valtakunnallista vaikuttamispalvelua Nuortenideat.fi (Koordinaatti 
2015). Tärkeintä on järjestää tila ja aika palveluiden järjestäjien, to-
teuttajien ja käyttäjien yhteiselle suunnittelulle ja kehittämiselle sekä 
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lisätä muun muassa nuorten oma-aloitteista asioiden suunnittelua 
ja toteutusta (Kuntalaki 2015).

Tavoitteena on, että nuoret toimivat aktiivisesti yhteisten asioiden 
puolesta eri tavoin ja erilaissa ryhmissä, virallisesti tai vähemmän vi-
rallisesti. Jotta toiminta tuntuisi mielekkäältä, on nuoren tärkeä tun-
tea, että sillä voi saavuttaa jotain. Nuorten mielipiteitä on siis kuun-
neltava ja ne on otettava vakavasti. Kunnilla on kuulemiseen lakisää-
teinen velvoite, sillä yleiset kansalaisten ja kuntalaisten osallistumis-
oikeudet koskevat myös nuoria. (Suomen perustuslaki 1999; Kunta-
laki 2015; Similä ym. 2013, 2.)

Kuntalain 26§ nuorisovaltuustoista velvoittaa kuntia toimenpitei-
siin, jotta nuorilla olisi virallinen vaikuttamiskanava kunnan asioihin. 

Lisäksi se velvoittaa kuntia ottamaan lapset ja nuoret mukaan ke-
hittämään heille suunnattuja vaikuttamis- ja osallistumispalveluita, 
menetelmiä ja välineitä. Tämä velvoite astuu voimaan vuonna 2017. 
(Kuntalaki 2015.) 

Kuntalain velvoitteita tukevat myös Euroopan neuvosto ja neuvos-
tossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajat päätel-
missään laadukkaan nuorisotyön merkityksestä nuorten kehityksen, 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallistumisen edistämisessä. He mää-
rittävät yhdeksi painopisteeksi sen varmistamisen, että nuorisotyön 
tarjonnassa ja käytännöissä ovat pohjana nuorten omat näkemyk-
set ja pyrkimykset. Näin mahdollistetaan nuorille osallistavaa tilaa 
kehittyä sekä saada lisää vaikutusmahdollisuuksia. (Euroopan neu-
vosto 2013.)

”Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava  
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen 
toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä  
kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä 
muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.  
Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. 
Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.” 

(Kuntalaki 2015.)
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Nuorten vertaistiedottaminen tarkoittaa sitä, että vertainen eli nuo-
ri tiedottaa muille nuorille jostakin itselleen tärkeäksi kokemastaan 
asiasta, jonka ajattelee kiinnostavan muita nuoria. Tiedottamisen si-
sältö voi olla nuorten itsensä ideoimaa tai se voi olla joko kokonaan 
tai osaksi esimerkiksi nuorisotyöntekijän määrittelemää. Jälkimmäi-
sessä tapauksessa nuori osallistuu tiedottamisen muodon sekä väli-
neen valintaan ja tiedotusmateriaalin tuottamiseen. Vertaistiedotta-
minen tapahtuu yleisimmin joko nuorisotoimen tai järjestön tuotta-
mana harrastustoimintana tai osana koulun toimintaa.  

Kiinnostus nuorten vertaistiedottamiseen menetelmänä nuorten tie-
to- ja neuvontatyössä on lisääntynyt viime vuosina. Vaikka vertaistie-
dotustoimintaa toteutetaan eri puolilla Suomea, löytyy siitä suhteel-
lisen vähän lähdeaineistoa. Etenkään materiaalia, jossa kyseinen toi-
minta olisi nimetty vertaistiedottamiseksi. Artikkelissa avataan nuor-
ten vertaistiedottamista myös osallisuuden näkökulmasta. Vertaistie-
dottamista tehdessään nuori osallistuu aktiivisesti omaa tai muiden 
nuorten elämää koskeviin asioihin. Vertaistiedottaminen mahdollistaa 
nuorelle aktiivisen toimijan roolin nuorten tieto- ja neuvontatyössä.  

MITÄ VERTAISTIEDOT TAMINEN ON?  

Vertaistiedottaminen on käsitteenä suhteellisen vähän käytetty, vaik-
ka usein nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden hankkeet sisältävät 

vertaistiedottamisen elementtejä. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
ylitarkastaja Kuusen mukaan vertaistiedottamista sisältäviä nuorten 
tieto- ja neuvontatyön avustushakemuksia on ollut vuosien varrel-
la. Erityisesti vuoden 2015 nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä 
verkkonuorisotyöhön liittyvissä hakemuksissa lähes kaikissa esiintyi 
nuorten vertaistiedottaminen jollain tapaa (Kuusi 2015).  

Vuonna 1998 Skotlannissa pidetyssä seminaarissa määriteltiin ver-
taistiedottaminen (peer education) seuraavasti:

 ● ”Samanikäiset jakavat kokemuksia ja tietoja keskenään  
 tasa-arvoisesti. 

 ● Käsite sisältää koulutuksen, tuen ja neuvonnan  
 vertaisryhmässä.

 ● Ryhmä, jolla on jotain yhteistä ja joka jakaa  
 kokemuksia keskenään.

 ● Prosessi, jossa asioihin perehtyneet nuoret jakavat  
 tietonsa ja kokemuksensa toisille nuorille turvallisessa,  
 ei pelottavassa ympäristössä. 

 ● Vertaistiedottaminen on luonnollinen prosessi, mikä esiintyy  
 ryhmissä, joilla on jotain yhteistä keskenään ja jotka jakavat  
 kokemuksiaan ja tietojaan positiivisessa oppimisprosessissa. 

 ● Vertaistiedottaminen on tasa-arvoinen opettamis- ja  
 oppimisprosessi turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä  
 niiden ihmisten välillä, joilla on sama päämäärä.”   
      (Timonen-Verma 1998.)

VERTAISTIEDOTTAMINEN – NUORILTA NUORILLE TIEDOTTAMISTA 
Heljä Pitkänen
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Vertaistiedottaminen määritellään siis nuorten väliseksi tiedotta-
miseksi, jossa tiedon sekä tuottaa että vastaanottaa vertainen eli 
toinen nuori. Toiminnan tavoitteena on, että nuoret voimaantuvat 
oman elämänsä ja käsittelemiensä asioiden asiantuntijoina. Nuoret 
keräävät tietoa heitä kiinnostavista asioista, tuottavat sen pohjal-
ta sisältöä ja levittävät sitä esimerkiksi nuorten tieto- ja neuvonta-
palveluiden tarjoamien kanavien kautta. (Lundvall, Linna, Fedotoff 
& Pietilä 2013, 8.)  

Vertaistiedottamisen erityispiirteenä on se, että nuoret tietävät ylei-
set nuorten tieto- ja neuvontatyön periaatteet ja tuottavat sisäl-
töä niiden viitoittamien arvojen mukaisesti. Tällöin tuotettu tieto on 
mahdollisimman luotettavaa, kattavaa ja helposti sovellettavaa. Vas-
taanottajan näkökulmasta vertaisen tuottamalla sisällöllä on erityi-
nen arvo. Usein vertainen osaa valita aikuista osuvammin oikeat sa-
nat, tyylin ja sisällön, jotta viesti herättää vastaanottajan mielenkiin-
non. (emt. 2013, 8.)  

NUORTEN OSALLISUUS VERTAISTIEDOT TAMISESSA  

1990-luvulta lähtien Suomessa on pohdittu yhä aktiivisemmin si-
tä, että nuorten tulisi voida osallistua yhä enemmän nuoren tieto- 
ja neuvontatyöhön. Nuorten tieto- ja neuvontakeskusten työnteki-
jät ovat yleensä koulutettuja nuorisotyöntekijöitä. Näin ollen heillä 
on myös valmiuksia toimia nuorten tukena ja tarjota nuorille osal-
listumismahdollisuuksia nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Nuorten 
osallistuminen vertaistiedottamiseen on määritelty yhdeksi nuorten 
tieto- ja neuvontatyön menetelmäksi Nuorten tieto- ja neuvonta-
työn eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn jäsenmaissa. (Timonen-
Verma 2003, 130.)

Jämsénin ja Pyykkösen mukaan osallisuudessa nähdään eri muotoja. 
Osallisuus voi olla tieto-osallisuutta, toimintaosallisuutta, suunnitte-
luosallisuutta sekä päätöksenteko-osallisuutta. (Jämsén & Pyykkö-
nen 2014, 10.) Vertaistiedottamisessa tieto-osallisuus näkyy muun 
muassa siinä, että nuori omaa nuoruuden kokemusasiantuntijuuden. 
Muiden edellä mainittujen osallisuuden tasojen toteutuminen ver-
taistiedottamisessa on kiinni siitä, miten paljon nuorille annetaan 
mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan sen eri vaiheissa. Nuorten 
osallisuuden tasoja kuvataan myös Helsingin kaupungin nuoriso-
asiainkeskuksen työntekijöiden ja nuorten yhdessä tekemässä osal-
lisuusarviointilomakkeessa ideointi-, tieto-, suunnittelu-, päätöksen-
teko-, toiminta- ja arviointiosallisuutena. Arviointilomake on tarkoi-
tettu niin nuorten kuin työntekijöiden täytettäväksi. (Helsingin kau-
pungin nuorisoasiainkeskus 2004.)  

Nuorten osallisuutta käsitteenä on jo pitkään pohdittu nuorisotyön 
kentällä niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa. Aaltosen 
mukaan nuorisolaissa osallisuus nähdään nuorten osallistumisena ja 
kuulemisena. Nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua pai-
kallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden 
käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. (Aal-
tonen 2009, 72.)   

”Nuorten vertaistoimintamallit ovat kehittyneet ja  
kasvaneet voimakkaasti. Erityisesti viime vuosina  
nuorten oma sisällöntuotanto ja vertaistuki ovat  
korostuneet yhä enemmän sekä paikallisissa että  
kansallisissa palveluissa. Muun muassa Nuortenelämä.fi  
ja nuorten vertaistiedotustoiminta ovat tukeneet  
näitä tavoitteita.”  
   (Koordinaatti 2013, s. 3.)   
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Sama näkökulma on myös opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten 
tieto- ja neuvontatyöhön ja verkkonuorisotyöhön haettavien avus-
tusten tavoitteissa ja avustushakemusten yleisissä arviointiperus-
teissa. Yksi nuorisolain ja hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan ta-
voite on osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Nuorten 
osallistuminen palvelujen ja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen 
ja arviointiin on keskeisessä roolissa hakemuksia arvioitaessa. Han-
ketoimijoiden tulee huomioida myös se, miten hankkeissa vahvis-
tetaan nuoren itsetuntoa, itsetuntemusta ja uskoa omiin kykyihin. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015.)   

NUORTEN TOIMITUKSET JA BLOGGAAMINEN  
VERTAISTIEDOT TAMISEN VÄLINEINÄ  

”Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus  
Koordinaatti on vuodesta 2014 koordinoinut nuorten 
toimitusten tapaamisia. Näitä toimituksia on eri  
puolilla Suomea muun muassa nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluiden yhteydessä. Tapaamisissa nuoret  
tuottavat mediaa erilaisissa työpajoissa sekä ideoivat 
yhteistyötä. Toiminnan tavoitteena on tukea  
vertaistiedotusta ja saada nuorten toimitusten kokemukset, 
ideat ja toimivat käytänteet myös laajemmin jakoon.”    

    (Koordinaatti 2015, 25.)  

ovat muut nuoret, päättäjät sekä aikuiset. Kohderyhmästä huolimatta 
tavoitteena on, että nuori ottaa oman elämänsä asiantuntijuuden hal-
tuun ja toimii sen kautta aktiivisena kansalaisena mediassa. (emt. 11.)  

Toimituksissa nuoret pääsevät ammattilaisen tukemana rakenta-
maan itseään kiinnostavia juttuja verkossa tai paperisena ilmesty-
viin lehtiin sekä muihin tiedotusvälineisiin. Eri puolilla Suomea on 
1990-luvulta lähtien tehty nuorten toimituksissa video- ja lehtipajo-
ja sekä radio- ja televisiotuotantoja (Lundvall ym., 2015, 10). Nuor-
ten mediatoimitukset näyttävät harrastuksena houkuttelevan erityi-
sesti taiteellisesta ja luovasta ilmaisusta sekä ammatillisesti media-
alasta kiinnostuneita nuoria. Samalla nuoren innostus tulla mukaan 
saattaa johtua siitä, että hän pääsee julkaisemaan omia mielipitei-
tään asioista ja käyttämään toimitusta aktiivisen kansalaistoim      in-
nan välineenä. Motivaatio voi myös syntyä ryhmässä toimimisesta, 
jolloin uudet kaverit, säännölliset tapaamiset ja uuden oppiminen 
yhdessä tulevat merkittäväksi motivaation lähteeksi. Nuorten mo-
tivaation moninaisuus kannattaa huomioida toimintaa markkinoi-
taessa. (emt. 20.)  

Nuorten toimituksessa osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat toi-
minnan. Nuoret päättävät esimerkiksi julkaistavan materiaalin sisäl-
löistä, aikatauluista ja tavoitteista. He voivat arvioida myös sitä, mil-
laisia vaikutuksia julkaisun sisällöillä on ollut. Nuorisotyöntekijän 
rooli nuorten toimitusten tapaamisissa on toimia enemmän kuun-
telijana kuin toiminnan varsinaisena ohjaajana. Hänen tehtävänsä 
on tukea ja neuvoa tarvittaessa. On myös toimituksia, joissa työn-
tekijä ei ole paikalla tai varsinaisesti toiminnassa mukana, vaan hän 
neuvoo ja auttaa esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. (Lund-
vall ym. 2013, 14.)   

Blogitoiminta mahdollistaa nuorten ja työntekijöiden eritasoisen 
osallistumisen. Blogin ylläpito on parhaimmillaan tiivistä ryhmätyö-
tä, joka vaatii osallistujalta aktiivisuutta, vastuunottoa sekä ryhmä-
työtaitoja. (Middeke 2014, 27–28.)   

Nuorten toimitukset tuottavat monenlaisia mediasisältöjä, kuten leh-
tiartikkeleita, kolumneja, elokuva- ja peliarvosteluita, keikkakuvauksia, 
videoita ja kuvia. (Lundvall ym. 2013, 10.) Tuotosten kohderyhminä 



Blogitoiminnassa nuori voi valita roolinsa ryhmässä oman osaami-
sensa ja kiinnostuksena mukaisesti. Rooli voi olla esimerkiksi kirjoit-
taja, kuvaaja, ylläpitäjä, keskustelija tai moderaattori. Nuorisotyöläh-
töinen blogi mahdollistaa panostamisen esimerkiksi nuorten osal-
lisuuteen, ryhmätyöskentelyyn ja yhteisöllisyyden lisäämiseen se-
kä toiminnan näkyvyyden parantamiseen ja toiminnasta tiedotta-
miseen. Tällainen toiminta lisää osaltaan nuorisotyön ja -toiminnan 
avoimuutta. (Middeke 2014, 28.) Blogi mahdollistaa sen, että nuor-
ten erilaiset kokemukset taltioituvat muistiin ja nuoret voivat pala-
ta niihin aina halutessaan. Toiminnan kautta osallistujat voivat pääs-
tä kertomaan itselleen tärkeistä asioista ja siten se voi toimia myös 
nuorten vaikuttamisen välineenä. (emt. 29.)  

Erlandsin mukaan bloggaaminen merkitsee nuorille paljon enem-
män kuin vain kirjoittamista ja kuvaamista. Toiminnan lisäksi bloge-
ja voidaan pitää muun muassa identiteetin rakentamisen ja esittä-
misen välineinä sekä yhteisöllisyyden rakentajina. Blogia tehdessään 
nuori ilmaisee itseään, omia ajatuksiaan, tunteitaan, mielipiteitään 
sekä arvostuksiaan. (Erlands 2014, 30.)   

NUORISOTYÖNTEKI JÄN ROOLI  
VERTAISTIEDOT TAMISESSA  

Ryhmässä toteutettavassa vertaistiedottamisessa nuorisotyöntekijän 
rooli on muun muassa tukea nuoria vuorovaikutustaitojen oppimi-
sessa. Samalla työntekijän on hyvä muistaa se, että nuoret voivat tar-
vita prosessin eri vaiheissa myös yksilöllistä tukea. Nuorisotyöntekijä 
on vastuussa siitä, että nuoret pääsevät tasapuolisesti osallistumaan ja 
heidän tuen tarpeensa huomioidaan. Samalla työntekijän on osatta-
va antaa nuorille tilaa kokeilla, ideoida, kehittyä, kasvaa ja tehdä pää-
töksiä. Vertaistiedottamistoimintaa suunnitellessa hyvänä lähtökoh-
tana kannattaa pitää mielessä se, että nuoret ovat oman ikäkauten-
sa kokemusasiantuntijoita. Se on yksi vertaistiedottamisen perusläh-
tökohtia. Nuori itse tietää kokemuksensa pohjalta, mistä hänen ikäi-
sensä ovat kiinnostuneita ja millaista tietoa samanikäiset tarvitsevat.Tekijä: Mediakasvatusseura 2015

MEDIAKASVATTAJAN MUISTILISTA
Muistilista perustuu mediakasvattajan eettisiin periaatteisiin,  
jotka löydät Mediakasvatus.fistä: www.mediakasvatus.fi/mk_eettiset.pdf

Jokainen on omanlaisensa mediakasvattaja.   
Mediakasvatus mahdollistaa uusia näkökulmia luovuuteen, ilmaisuun,  
kriittisyyteen,  vaikuttamiseen, tekniseen osaamiseen ja yhteistyöhön.

Muistilista saatavilla myös ruotsiksi osoiteessa  
www.mediakasvatus.fi/mediakasvattajan-muistilista.

1
TUNNISTA MEDIAKASVAT TAJUUTESI! 
Yhä useamman työnkuvaan kuuluu myös mediakasvattajana 
toimiminen. Suomen laki ja YK:n  Lapsen oikeuksien sopimus 
ohjaavat eettisesti toimivan mediakasvattajan työtä.

MEDIATAIDOT KUULUVAT KAIKILLE
Mediataidot ovat jatkuvasti kehittyviä tämän päivän  
kansalaistaitoja. Tiedosta yksilölliset mediavalmiudet ja  
tue monipuoliseen mediaosaamiseen.

OLE UTELIAS!
Jokaisen mediasuhde on merkityksellinen ja elämä  
mediassa omanlaistaan. Hyödynnä erilaisia näkökulmia  
mediakasvatuksessa.

MEDIAYMPÄRISTÖT MUUT TUVAT
Mediakulttuuri sekä yksityisyyden ja julkisuuden  
ulottuvuudet ovat jatkuvassa kehityksessä.  Mediakriittisyys 
lisää analyyttistä otetta mediaympäristöihin.

KANNUSTA KESKUSTELUUN!
Tunnista median mahdollisuudet ja haasteet. Ole valmis  
käsittelemään vaikeitakin aiheita. Puutu ongelmatilanteisiin 
ja ohjaa avun tarpeessa eteenpäin. 

ROHKAISE!
Luo edellytyksiä yhdessä tekemiselle ja innosta omaan  
mediailmaisuun.

MUISTA OMA MEDIASUHDE
Mieti mikä mediassa ja mediakasvatuksessa on sinulle  
tärkeää ja käytä sitä työsi lähtökohtana.

2
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Esimerkiksi nuorten toimituksen ohjaaja on todellinen moniotteli-
ja. Työ vaatii ohjaajalta kiinnostusta mediaa, medialukutaitoa ja me-
diakriittisyyttä kohtaan. Tämän lisäksi työ edellyttää myös kokemus-
ta nuorten kanssa toimimisesta. Teknisestä taituruudesta on suuresti 
apua, vaikka se ei ole elinehto. Ohjaajan tehtävä on omalla elämänko-
kemuksellaan haastaa nuoria ajattelemaan eri tavalla. Pysyäkseen kar-
talla media-alan kehityksessä ohjaajan kannattaa kouluttaa itseään niin 
sisällöllisten kuin teknistenkin taitojen osalta. (Lundvall ym. 2013, 29.)  

Fedotoffin mukaan nuoren rooli vertaistiedottamisessa tiedonanta-
jana ja -tuottajana tulee olla keskeinen. Sen mahdollistaminen vaatii 
työntekijältä kasvatuksellista osaamista ja rohkeutta antaa tilaa nuo-
rille. (Fedotoff 2007, 422.) 

Nuorten vapaaehtoisuus toimintaan osallistumisessa voi asettaa 
myös joitakin haasteita toiminnan ohjaamiseen. Käytännön kokemus 
on opettanut, että nuoret ilmoittautuvat maksuttomaan vapaa-ajan 
toimintaan helposti mukaan, mutta myös peruutuksia tulee. Toimin-
taan osallistumisen vapaaehtoisuus ja maksuttomuus johtavat sii-
hen, että toiminta kulkee aina nuorten ehdoilla ja on tästä syystä vä-
lillä arvaamatonta. Ohjaajan on tärkeä pystyä soveltamaan suunni-
telmiaan erilaisten ja vaihtuvien tilanteiden mukaan. (Säilä 2015, 14.)  

Veera Säilän opinnäytetyöhönsä tekemän teemahaastattelun poh-
jalta Turun Nuorten palveluiden Vertti-toiminnan ja Suomen Par-
tiolaisten YSP-toiminnan tärkeimpinä huomioina nousivat nuorten 
osallistaminen, viestinnän moninaisuus sekä sen tuomat haasteet. 
Nämä tahot painottivat viestinnästä kiinnostuneille nuorille erilais-
ten viestinnällisten koulutusten ja tapaamisten säännöllistä järjes-
tämistä. Partiossa tärkeänä nähtiin juuri nuorten asiantuntemuksen 
hyödyntäminen koulutuksissa. Molemmilla tahoilla oli kokemusta 
osallistujien sitouttamisesta toimintaan erilaisten ”palkintojen” avul-
la, kuten tarjoiluilla, virkistyspäivillä ja todistuksilla. (emt., 14.)  

VERTAISTIEDOT TAMISEN ES IMERKKEJÄ  

Vertaistiedottamista on toteutettu Suomessa monin eri tavoin. Näi-
tä tapoja ovat esimerkiksi nuorten mediatoimitukset, blogitoimin-
ta, Vertti-toiminta, verkkoperustaisen nuorille suunnatun kysymys 
& vastaus -palvelu Pulmakulman nuorten vastausmahdollisuus toi-
sille nuorille sekä Varustamo-hankkeessa kehitetty sosiaalista medi-
aa hyödyntävä toiminta. Erilaiset hankerahoitukset ovat edesautta-
neet sitä, että eri puolilla Suomea on ollut mahdollista aloittaa nuor-
ten vertaistiedottamistoimintaa. Jotkut alkujaan hankkeina käynnis-
tyneistä toimintamuodoista ovat tulleet osaksi nuorisotyön eri muo-
toja, kuten nuorten tieto- ja neuvontatyötä.  

Nuorten toimitus Nettilehti Painovirhe  
Keskisuomalaisten nuorten nettilehti Painovirhe on kuukausittain il-
mestyvä verkkojulkaisu. Toiminta on avointa kaikille 13‒20-vuotiaille 
nuorille. Päätoimittaja on yksi nuorista ja toimintaa ylläpitää Jyväsky-
län kaupungin nuorisopalvelut. Toimittajilla on apunaan ja tukenaan 
nuorisotyöntekijöitä, jotka eivät kuitenkaan päätä juttujen aiheista ja 
sisällöistä. Painovirheen Jyväskylän toimitus tapaa noin kaksi kertaa 
kuukaudessa (Painovirhe 2015).  

Toimittajat eivät saa palkkaa, mutta heillä on mahdollisuus hyödyn-
tää toiminnan kautta tulevia etuja, kuten vapaita pääsyjä tapahtu-
miin, sekä saada arvosteltavaksi pelejä, levyjä ja kirjoja (emt.).  

Lisää esimerkkejä nuorten toimituksista oppaassa Me tehdään me-
diaa. Ideoita ja käytänteitä nuorten toimituksiin nuorten tieto- ja 
neuvontatyössä. Verkkojulkaisu osoitteessa www.koordinaatti.fi/
me-tehdaan-mediaa

Blogitoiminta  
Turun Tyttöjen Talolla Blogi-hankkeen aikana kokoontui ryhmä, jos-
sa tytöt ja nuoret naiset yhdessä suunnittelivat ja tuottivat sisältöä 

http://www.koordinaatti.fi/fi/me-tehdaan-mediaa
http://www.koordinaatti.fi/fi/me-tehdaan-mediaa
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blogiin (www.turuntyttojentalo.blogspot.fi). Sisältönä oli muun mu-
assa kirjoituksia nuorten omasta arjesta ja itselle tärkeistä asioista, 
videoista ja valokuvista sekä henkilöhaastatteluista ja muista yhdes-
sä tuotetuista julkaisuista. Turun Tyttöjen Talon Yhteisöllinen media 
-hankkeessa (2014–2016) blogin rinnalle ovat tulleet Turun Tyttöjen 
Talon Instagram-tili sekä tyttöjen ja nuorten naisten tekemät pod-
castit ja radiolähetykset. (Säilä 2015, 11–12.)  

Blogien kommentoimismahdollisuuksien kautta Turun Tyttöjen Ta-
lolla käyvät tytöt ovat voineet harjoitella ihmissuhdetaitoja sekä eri-
laisten mielipiteiden hyväksymistä. Ryhmässä toteutettava bloggaa-
minen voi toimia nuoren itsevarmuutta ja -luottamusta edistävänä 
kanavana. Tällöin työntekijän rooli on tukea nuorta rohkeasti oman 
itsensä ilmaisemisessa. (Erlands 2014, 31.)  

Turun Tyttöjen Talon toiminnassa on huomattu, että vertaistiedotta-
minen on luonteva osa nuorten vapaa-aikaa. Nuoret käyttävät ak-
tiivisesti muun muassa sosiaalista mediaa. He tiedottavat toisilleen 
itseään kiinnostavista asioista ja ilmaisevat mielipiteitään eri tiedo-
tuskanavien kautta. Turun Tyttöjen Talon järjestämään vertaistiedot-
tamistoimintaan osallistuvien nuorten motiivit ovat hyvin erilaisia, ja 
myös tästä syystä heillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa toiminnan 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Turun Tyttöjen Talon ver-
taistiedottamistoiminta on osoittanut sen, että työntekijän on tärke-
ää yhdessä nuorten kanssa keskustella heidän motiiveistaan osallis-
tua toimintaan. Näin syntyy ohjaajan ja nuorten yhteinen ymmärrys 
siitä, millaisia vertaistiedottamisen tehtäviä nuoret haluavat tehdä ja 
ohjaaja osaa siten myös kannustaa heitä ylittämään rajojaan turval-
liseksi koetussa ympäristössä.   

Espoon kaupungin nuorisopalvelut on kehittänyt leiriblogitoimintaa 
(http://nuoriespooleirit.blogspot.fi/). Median tuottamis- ja lukutai-
tojen lisäksi toiminta on tarjonnut nuorille osallisuuden kokemuksia. 
Blogi on toiminut reaaliaikaisena tiedotusvälineenä leiriltä kotiväel-
le sekä muille asiasta kiinnostuneille. Ohjaajien kuvalliset esittelyt 

blogissa ennen leirin alkua ovat kokemuksen mukaan helpottaneet 
ensikertalaisten tuloa leirille. (Mäkinen 2014, 34.)  

Lisätietoa bloggaamisesta nuorisotyössä Nuorisotyö bloggaa -julkai-
sussa: www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/blogiopas.pdf.   

Vertti-toiminta 
Vuonna 2007 käynnistynyt toiminta on tänä päivänä osa Turun ja sen 
lähialueiden nuorisotyötä niissä kunnissa, joiden yläkouluissa toteu-
tetaan Vertti-toimintaa. Keskeisenä tavoitteena on edistää nuorten 
tieto- ja neuvontatyön nuorisolähtöisyyttä ja nuorten tiedon saan-
tia. Samalla haastetaan nuoret vaikuttamaan oman koulun ja kunnan 
yleisen tiedotuksen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
avustanut Vertti-toiminnan kehittämistä. (Pointti 2, 2015.)

Alueen yläkoulujen oppilaita koulutetaan vastaamaan koulunsa 
nuorisotiedottamisesta yhdessä alueen nuorisotyöntekijän kanssa. 
Koulutetut Vertit laativat nuorisotyöntekijän kanssa tiedotussuunni-
telman, jossa määritellään koulussa käytettävät ja kokeiltavat tiedot-
tamisen muodot. Usein käytettyjä tapoja ovat olleet koulujen ilmoi-
tustaulut, keskusradio ja erilaiset infotilaisuudet. Verttien koulutuk-
sessa opetellaan tiedottamiseen liittyviä käytäntöjä ja samalla osal-
listujat pääsevät tutustumaan muihin seutukunnan Vertteihin. Toi-
minnassa mukana olevat nuoret saavat osallistumisestaan todistuk-
sen. (Pointti 1, 2015.)  

www.pointti.info/vertti  

Pulmakulma-sivusto 
Vuonna 2006 käynnistynyt Helsingin seutukunnan nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluiden ylläpitämä Pulmakulma-sivusto on alusta läh-
tien sisältänyt ammattilaisten vastausviestien lisäksi myös vertais-
viestintää. Kysymys- ja vastauspalstalla kysymyksiin vastaavat pal-
velussa mukana olevien kuntien nuorisotyöntekijät. (Pulmakulma 
1, 2015.) 12–25-vuotiaille nuorille tarjotaan mahdollisuutta kysyä, 

http://nuoriespooleirit.blogspot.fi/
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/blogiopas.pdf
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lukea kysymyksiä ja vastauksia sekä kommentoida toisten jättämiä 
kysymyksiä (Pulmakulma 2, 2015). Työntekijöiden kommentit erote-
taan nuorten kommenteista viestissä ilmaistulla erillisellä työnteki-
jätunnuksella (Pulmakulma 1, 2015).   

Pulmakulmassa ei ole käytetty termiä vertaiset, vaan vastaajista käy-
tetään nimitystä ”toiset Pulmakulman käyttäjät”. Eniten vertaisvasta-
uksia on ihmissuhde- ja hyvinvointikysymyksissä. Nuorten vastauk-
set ovat olleet kannustavia, myötätuntoisia ja omista vastaavista ti-
lanteista kertovia. Samalla vastaukset ovat olleet hyvällä tavalla reip-
paampia ja suorempia kuin työntekijöiden vastaukset. Työntekijän 
rooli vertaisvastausten osalta on lukea ja huomioida ne omaa vasta-
usta kirjoittaessa. Vastaajien kiittäminen työntekijöiden omissa vas-
tauksissa koetaan tärkeäksi kannusteeksi nuorille. (Lautaniemi 2015.)  

www.nuoret.info  

Varustamo-hanke  
Keväällä 2011 Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti ESR-rahoit-
teisen Varustamo-hankkeen, jossa toimi 33 koulutettua verkkover-
taisohjaajaa. Ohjaajat toteuttivat vertaisohjauspalveluita sosiaalisen 
median ympäristöissä: Facebook-ryhmissä, chateissa, blogeissa, IRC-
Galleriassa ja Twitterissä. Toiminnan kohderyhmänä olivat pääasias-
sa Pirkanmaan ammatti- ja lukiostarttien opiskelijat. Vertaisohjaus 
oli muun muassa nuorten tukemista koulutus- ja ammattipolkujen 
löytämiseen sekä nuorten erilaisten arkikokemusten jakamista. Ver-
taisohjaustoiminta sisälsi tiedotusta, kokemusten jakamista, yhteis-
ten sisältöjen tuottamista, mielipidekyselyjä, teemapäivityksiä ja vii-
koittaisia chat-keskusteluja. Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli mal-
lintaa verkkovertaisohjauksen koulutusta. (Tirronen 2013, 11.)   

Koulutuksen ja vertaisohjaustoiminnan tavoitteena oli löytää peda-
gogisesti ja sisällöllisesti soveltuva koulutusmalli, joka antaisi ver-
taisohjaajille ja kenelle tahansa ohjaajalle hyvät valmiudet sekä so-
veltuvan osaamisen tehdä ohjaustyötä verkossa sosiaalisen medi-
an yhteisöjä hyödyntäen (Tirronen 2013, 15). Hankkeen lähtökoh-
tana oli nuoren kuuleminen ja vaikuttamismahdollisuuksien tuke-
minen. Vertaisohjaajille annettiin vapaus vertaisohjauspalveluiden ja 
ohjausmallien ideoinnissa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehit-
tämisessä. Ohjaajat osallistuivat myös palveluiden markkinointiin se-
kä käyttäjätietojen keräämiseen. Heidän toimintaansa tuettiin pro-
jektipäällikön, hankkeen arvioijan ja vertaisohjaajakouluttajien avulla 
sekä Varustamon ohjausryhmän toiminnan kautta. (emt. 16.)   
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Pelit ja pelillisyys ovat nuorisotyön arkea, mutta erityisesti digitaali-
sista peleistä on haasteellista luoda toimivia työmenetelmiä. Lapset 
ja nuoret ovat pelanneet ja leikkineet ennenkin. Mutta aikaisemmin 
pelattiin ulkona ja usein pelit olivat toiminnallisia ja liikunnallisia. Pöy-
tä- ja muiden vastaavien pelien rinnalle ovat nuorisotyössä tulleet di-
gitaaliset pelit (Huttunen 2013; Harviainen, Meriläinen & Tossavainen 
2013, 82–94). Nuorisotyö on mennyt sinne, missä nuoret ovat: kaup-
pakeskuksiin, ABC-asemille sekä tietysti nettiin nuorten suosimiin yh-
teisöihin, palveluihin ja peleihin. Verkossakin tehtävä työ vaatii nuori-
sotyöntekijältä taitoa, asennetta ja tietoa (Joensuu 2014).

Pelillisyydellä tarkoitetaan tässä artikkelissa sitä, että nuorten tieto- 
ja neuvontatyössä eri tietoteema-alueiden (asuminen ja oma koti, 
koulutus ja opiskelu, työ, talous, vapaa-aika, hyvinvointi, aktiivinen 
kansalaisuus, terveys ja hyvinvointi jne.) asiasisältöä välitetään nuo-
rille heitä kiinnostavalla tavalla peleistä tuttuja tapoja lainaten. Pelil-
lisyyden avulla nuoret voidaan saada kiinnostumaan sellaisista hei-
dän elämäänsä koskevista sisällöistä, jotka muuten tuntuvat ehkä 
tylsiltä tai vaikeilta ymmärtää. Pelillisyydellä voidaan madaltaa esi-
merkiksi vaikeista asioista keskustelemisen kynnystä.

Pelillistämisessä (gamification) pidetään negatiivisena sitä, että pe-
lit ovat mukana organisaatioiden toiminnassa ilman luontevaa osaa 
(Vesterinen & Mylläri 2014, 58). Ängeslevän mukaan pelillistäminen 

”on asiatiedon ja oppisisältöjen houkuttelevammaksi ja ymmärrettä-
väksi tekemistä eri tavoin” (Ängeslevä 2014, 121). Mäyrä taasen on 
nostanut leikillistäminen-käsitettä pelillisyyden rinnalle (Harviainen, 
Meriläinen & Tossavainen 2013, 70; Kangas 2014, 74). Vesterinen ja 
Mylläri (2014, 58) tuovat lisäksi esille käsitteen pelilähtöinen oppi-
minen (game-based learning).

Digitaaliset pelit reaaliaikaisina verkkopeleinä tai nuorisotilassa tie-
tokoneen välityksellä pelattuna ovat siis nuorisotyön arkea. Niissä 
yhdistyy toiminnallisuus ja pelien luonteesta johtuen myös pienryh-
mätyö. Nuorisotalossa Guitar Hero tai SingStar -peleissä soittajien 
tai laulajien lisäksi voi olla ryhmä kannustajia.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on muun muassa nuorten ohjaus-
ta, tukemista ja tiedon välittämistä nuorten esiin ottamista asioista. 
Nuorten tieto- ja neuvontatyössä pelattavia pelejä voisi siis luon-
nehtia informatiivisiksi. Näissä peleissä on pyrkimyksenä laajentaa 
elämän jonkin osa-alueen tietoja ja osaamista. Nuoret ovat kiinnos-
tuneita asumiseen, koulutukseen ja opiskeluun, kesätyöhön sekä 
harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvästä tiedosta. Koordinaatin tilas-
tojen mukaan nuoria kiinnostivat eniten vuonna 2014: ”työ ja yrittä-
jyys (31 %), vapaa-aika (13 %), hyvinvointi ja terveys (10 %), koulu-
tus ja opiskelu (10 %), oma talous (9 %) sekä ihmissuhteet ja seurus-
telu (5 %)” (Fedotoff, Pietilä, Leppäkari, Oinas & Siivonen 2015, 12).

TAVOITTEENA TIEDON PELILLISYYS
Päivi Timonen
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Esimerkiksi työelämään liittyvässä pelissä käsitellään kesätyötä, työ-
sopimusta ja nuorta työntekijää koskevia sisältöjä. Toisaalta nuorten 
tieto- ja neuvontatyössä hyödynnetään pelejä myös oppimispelien 
tavoin. Pelillä on tietty oppimista tuottava tavoite. Oppija voi yksin 
tai ryhmässä harjoitella opittavia sisältöjä pelien avulla (Harviainen, 
Meriläinen & Tossavainen 2013, 68–75).

Pelit-aihetta voidaan nuorten tieto- ja neuvontatyössä käsitellä siis 
monin eri tavoin. Pelit ovat välineinä tietosessioissa tai kouluvierai-
luilla ryhmien kanssa toimittaessa. Pelillisyyden avulla välitetään tie-
toa nuorille hauskemmin ja kiinnostavammin. Pelit voivat olla myös 
eettisen keskustelun herättäjä. Nuorten kanssa voidaan käydä kes-
kustelua esimerkiksi tyttöjen/naisten roolista pelissä, peleihin liit-
tyvästä rikollisuudesta, digitaalisen väkivallan olemuksesta tai peli-
en välittämästä maailmankuvasta ja niin edelleen. Huttunen (2014a, 
11–15) näkeekin digitaalisen pelaamisen tematiikan tukevan osal-
taan nuorisotyön kasvatustavoitetta. Peleihin liittyvää kasvatustyö-
tä on monipuolisesti pohdittu esimerkiksi Pelikasvattajan käsikirjas-
sa (Harviainen, Meriläinen & Tossavainen 2013).

Perusteluja artikkelin kirjoittajan näkemykselle ”erityisesti digitaali-
sista peleistä on haasteellista luoda toimivia työmenetelmiä nuori-
sotyössä”, siis nuorten tieto- ja neuvontatyössäkin:

 ● digitaalisten pelien osaaminen ei ole kaikilla  
 nuorisotyöntekijöillä riittävää (toiminnoista ja mahdollisuuksista)

 ● työntekijöiden kiinnostus aiheeseen saattaa olla vähäistä
 ● pelaamista ei mielletä työn tekemiseksi (Óturai 2015, 11).
 ● digitaalisen pelimaailman toimintojen järjestämisen  

 vaatima aika vs. nuorisotyöntekijän käytettävissä oleva  
 aika eivät kohtaa

 ● digitaaliset pelit mielletään ongelmaksi  
 (Huttunen 2014b, 97-101).

 ● digitaaliset pelivälineet eivät ehkä ole  
 nuorisotyöntekijöiden käytettävissä.

TAVOIT TEENA T IEDON PEL ILL ISYYS

Nuorten tieto- ja neuvontatyöhön soveltuvat pelit voivat olla esi-
merkiksi toiminnallisia yksilö- ja ryhmäpelejä, tietopelejä, digitaalisia 
pelejä, pöytä-, lattia-, kortti- tai mobiilipelejä, oppimispelejä unohta-
matta. Tässä artikkelissa esitellään pelejä, jotka tukevat nuorten tie-
to- ja neuvontatyön ohjaustyötä. Tällaisilla peleillä herätetään osal-
listujien mielenkiintoa nuorten tieto- ja neuvontatyön teemoihin liit-
tyvissä ryhmätyöskentelysessioissa (peliluettelo artikkelin lopussa). 
Artikkeliin kootuista peleistä voi saada vinkkejä oman pelin toteut-
tamiseksi. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä erilaisia pelejä ja pelilli-
siä sessioita voidaan suunnitella ja toteuttaa yhdessä nuorten kans-
sa. Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän rooli voi olla mahdollista-
ja ja nuorten tukija peliä tuunattaessa tai kehitettäessä.  Työntekijät 
voivat myös itse työstää pelejä ammatillisen osaamisensa pohjalta.

Pelillisyyttä ovat muun muassa työntekijöiden tai nuorten tekemät 
gallupit ja eri aihepiireistä tehdyt kyselyt sekä kilpailulliset pelit. Pe-
lillisyys voi olla leikkimielistä, tietyn ennalta sovitun ajan kestävää 
"hauskanpitoa" tietoteemoista. Pelien avulla ryhmä saadaan keskus-
telemaan aiheesta. Sosiaalisen median palveluiden avulla voi mak-
sutta toteuttaa tiedon pelillisyyttä. Tällaisia ohjelmia ovat muun mu-
assa drive.google.com (forms) ja Kahoot!. (Timonen 2015.)

Yksi tietoteemoja koskevista peleistä on Talouden ja työelämän bin-
go. Se välittää perustietoa omasta taloudesta, työelämästä ja talous-
elämästä. Bingon voi toteuttaa ryhmässä yksilöittäin tai pienryhmis-
sä. Joku nuorista voi olla bingoemäntä tai -isäntä. SAK on tuotta-
nut valmiin mallin bingoalustaksi. (SAK 2013.) Siitä voi myös muo-
kata haluamansa version nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Bingon 
toteutuksesta voi ottaa mallia esimerkiksi jonkin toisen aiheen sisäl-
töä koskevaa bingoa varten. Nuorten kanssa voidaan tuunata vaik-
kapa nuorisotakuu-bingo. 
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On olemassa myös kaupallisia kasvatuksellisia pelejä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi Väestöliiton seksuaalikasvatuksen tietopeli (Sähäkkä), 
parisuhdepeli (Suhdesoppa, Samarakas) ja seksin puheeksi ottami-
seen korttipeli (I Love Leikki): http://www.vaestoliitto.fi/nettikaup-
pa/. Suomen Mielenterveysseuralla on muun muassa Mielenterveys 
voimaksi -kuvakortteja sekä Mielenterveyden käsi ja Tunteiden tuu-
limylly -aineistot, joita voi hyödyntää pelinomaisesti (www.mielen-
terveysseura.fi/fi/materiaalit/julisteet-ja-kortit).

Kanneljärven opiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskelevat 
tekivät vuonna 2006 oppimistehtävänä pöytäpelejä nuorten tieto- 
ja neuvontatyön kurssilla. Pelit koskivat nuoria tuolloin kiinnostavia 
tietoalueita. Tuloksena oli monipuolisia pelejä. Opiskelijat perehtyi-
vät tietosisältöihin, pelillisyyteen ja askartelivat itse pöytäpelit pien-
ryhmässä. Opiskelijat ja lehtori testipelasivat valmiit pelit. Mikseivät 
vertaistoiminnassa nuoret voisi itse tehdä pelejä nuorten tieto- ja 
neuvontatyöstä? Toteutustavoissa on rajana vain mielikuvitus. Nuo-
ret voivat luoda aivan uuden pelin heitä kiinnostavasta asiasisällöstä 
tai he voivat tuunata olemassa olevan pelin omasta aiheestaan. Pe-
rehtyessään sisältöihin ja pelin toteutuksen tapaan (taustalla oppi-
mispelillisyys) nuori oppii omaan elämäänsä liittyvää tietoa. Nuor-
ten pelikehityskerhossa nuoret oppivat pelien luomisen lisäksi mo-
nia elämäntaitoja aina koodaamisesta ryhmätyötaitoihin ja pitkäjän-
teiseen työskentelyyn (Huotari 2014, 61–70).

Peleihin liittyvä uusi toiminta ovat eSport-turnaukset ja niiden re-
aaliaikainen selostaminen verkossa (Tuomisto 2014, 93–96). Nuor-
ten tieto- ja neuvontatyössä olisi mielenkiintoista järjestää eri tie-
toteemoja (asuminen, koulutus, työ, harrastukset) sivuava pelitur-
naus, joka reaaliaikaisesti lähetettäisiin esimerkiksi Twitch.tv:n väli-
tyksellä. Tätä nuoret voisivat ideoida ja toteuttaa yhdessä nuoriso-
työntekijöiden kanssa. Toteuttamiseen tarvitaan ideoiva ryhmä se-
kä intoa suunnitella ja mallintaa toimintatapaa. Reaaliaikaisia verk-
kolähetyksiä varten on sosiaalisessa mediassa käytettävissä maksut-
tomia kanavia.

Peli
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Kaupalliseen digitaaliseen Minecraftiin ollaan mallintamassa Suo-
mea (Facebook 2015a), tanskalaiset ovat Tanskan jo mallintaneet 
(Facebook 2015b). Nuorten toimintakeskus Happi ja Malminkarta-
non nuorisotalo on mallinnettu Minecraft-verkkopeliin (Zachu 2015). 
Näiden lisäksi Minecraftissa toimivat Tampereen seurakunnan bitti-
leirin leirikeskus (Kosonen 2014, 39–43) sekä Helsingin Diakonissa-
laitoksen ylläpitämät Vamos-palvelut (Lemmetyinen & Ukkola 2014, 
44–48). Monella muulla nuorisotyön toimijalla on erityyppistä koke-
musta Minecraftista: on pelipäivää, Merirastilan kaupunkiuudistus-
ta ja Fisucraftia ja niin edelleen. (Kivi, Välisalo 2015a). Miksei voitaisi 
toteuttaa myös nuorten tieto- ja neuvontapalvelun mallintaminen, 
suunnittelu ja toteutus Minecraftiin tai MinecraftEduun.

Humakin kaksi yhteisöpedagogiopiskelijaa perehtyivät Minecraftiin 
ja siihen, miten sitä voisi käyttää nuorten tieto- ja neuvontatyössä. 
Opiskelijoilla oli käytössään Minecraft-tunnukset ja Minecraft Realms 
-oikeudet. Realmsissa mahdollistuu yhteispelaaminen ja vuorovaiku-
tus. Kustannukset ovat kohtuulliset. Opiskelijoiden mielestä Minecraft 
”toimisi parhaiten nuoren reaaliaikaiseen kohtaamiseen, osallistami-
seen ja yhteisöllisyyden tukemiseen” (Kivi, Välisalo 2015b). Saman-
suuntaisen näkökulman esittää Ängeslevä: ”Minecraft-pelaaminen 
voi myös tukea yhdessä tekemistä, sitoa ongelmat tiettyyn asiayh-
teyteen ja painottaa oppijan aktiivista toimijuutta” (Ängeslevä 2014, 
123). Joensuun nuorisotoimen Kohtaamo-hankkeella on kokemusta 
MinecraftEdun hyödystä nuorisotyössä. Eduiksi koettiin käyttö esi-
merkiksi yhteisö- ja ympäristökasvatuksessa sekä yhteisten pelisään-
töjen että käytöstapojen opiskelussa. (Kivi, Välisalo 2015a.) Ängesle-
vän (2014, 122) mukaan Minecraft ”korostaa pitkäkestoista pelaajis-
ta lähtevää motivoitumista ja amatöörien luovuuden valjastamista”.

PELISOVELLUKSEN MONINAISET  
KÄYT TÖMAHDOLLISUUDET: INGRESS

Paikkatietoon perustuvassa Ingress-pelissä liikutaan kävellen, pyö-
räillen tai vaikkapa autolla portaaleista muodostuvien tiheymien vä-
lillä. Pelissä yhdistyvät arkitodellisuus ja lisätty todellisuus. Vihreät 
valaistuneet (http://valaistuneet.fi) ja siniset vastustajat (http://ing-
ressresistance.fi/) pyrkivät valloittamaan arkitodellisuuteen kiinnitet-
tyjä lisätyn todellisuuden portaaleita (Ingress 2015). Ingress-pelis-
sä portaalin reaalimaailmaan voisi sijoittaa tieto-, neuvonta- ja oh-
jausaineistoa esimerkiksi QR-koodin avulla saavutettavaksi. Ingress-
pelin soveltamista oppimisen edistämiseksi on pohdittu esimerkiksi 
pelialan oppilaitoksessa. Peliin on tuotettu QR-koodien avulla oppi-
mistehtäviä. (Rapo 2015.) 

http://ingressresistance.fi/
http://ingressresistance.fi/
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PELIT JA PELILLISYYS  
-L ISTAUS NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖHÖN

Kuva:  
QR-koodista avautuu pelilistaus  
(lataa QR-koodin lukusovellus  
ensin mobiililaitteeseen)

Seuraavassa on kuvattu hyvin erilaisia pelejä, joita voi hyödyntää tai 
soveltaa työssään tai joista voi yhdessä nuorten kanssa muokata uu-
den pelin. Pelilistaus Päivi Timonen 2015 ja listan päivitys Nuorten 
tieto- ja neuvontatyön pelityöryhmä 2015. 

Digitaaliset pelit

Galactor the Codebreakers www.galactor.org/fi/, kuluttajataitojen  
oppiminen, yli 16-vuotiaille. Verkkopeli on  
toteutettu pohjoismaisena yhteistyönä.

Getalife - tulevaisuussimulaatio www.getalife.fi/

Habbo Hotel -pelimaailma www.habbo.fi/ Netarin verkkonuorisotalo.

Ingress www.ingress.com, It’s time to move

Ilmasto muuttuu - muutu sinäkin! www4.lahti.fi/ilmastopeli/, Lahti

Lykkylä-virtuaalikuntapeli www.virtuaalikunta.net, Suomen Kuntaliitto 2012. 

Minecraft Tampereen seurakunnat bittileirit, Vamos (Vamos 
goes Minecraft Facebookissa) ja Nuorten Pelitalo.

mm. Sitähän sää kysyit www.yle.fi/seksinabc/

Saarella  http://saarella.fi/ Yhteistyötaitojen  
kehittäminen. Eduplus Oy.

StarMade-peli Tampereen seurakuntien bittileirit.

Steam

Sim City Edu

Talousaapinen http://bit.ly/talousaapinen. Suomen kuluttajaliitto, 
Opetushallitus, Finanssialan keskusliitto.

Koodaaminen ja pelien luominen

Code http://code.org/, koodaustunti, Code studio

Gamemaker www.yoyogames.com/studio, Gamemaker-profes-
sional (maksullinen) ja www.gamemaker.fi,  
yhteisö

Kahoot https://getkahoot.com/ ja https://kahoot.it

Kodu http://bit.ly/kodu_fi, Microsoft (maksuton)

MinecraftEdu http://minecraftedu.com/

Mission Maker http://bit.ly/MissionMaker

Scratch http://scratch.mit.edu/

Lattiapelit

Etuoikeuskävely http://bit.ly/AlaOletaNormitnurin, Astu eteenpäin 
(1-33 väittämää ja ohjeet s. 66-67).  Älä Oleta. 
Normit nurin. Normikriittinen käsikirja yhdenver-
taisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja vapau-
desta olla oma itsensä. 2013. Suomen Ammattiin 
Opiskelevien Liitto - SAKKI ry, Seta ry, Suomen 
Lukiolaisten Liitto SLL ry, Finlands Sveska  
Skolungdomsförbunds FSS rf. 

Lautapelit

Act Now -yhteiskuntapeli http://bit.ly/opinkirjo-oppimispelit. Norden. Oh-
jeet ja peli tulostettavissa 

Hyvän mielen lautapeli Yees! www.yeesi.fi/ammattilaisille/tyovalineet/ 

Pelaa itsesi mediakasvattajaksi http://bit.ly/pelikasvataja2  
Lastensuojelun keskusliitto 

http://www4.lahti.fi/ilmastopeli/
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Planeetta Terra -oppimispeli Tilattavissa osoitteessa http://bit.ly/opinkirjo- 
oppimispelit (maksuton)

Päihdepullonpyöritys Päihdevalistus, Po1nt-verkoston laatima  
peli 2011.

Mobiilipelit, mobiili pelillisyys

Kahoot.it http://getkahoot.com, teeman voi päättää itse

Pelimesta  www.pelimesta.fi: Eepeli, Mobihubu, Retropelit, 
Ite-pelit, Minipelit, Oppiapaja. EHYT ry:n pelit  
nuorisotyön ja tiedotuksen välineenä.

Oppimispelit, pelillisyys

Lykkylä – virtuaalikuntapeli http://bit.ly/lykkyla2 Kuntaliitto. 

Pelimesta www.pelimesta.fi, EHYT ry

Taloustieto ja -taito www.zaldo.fi, Finanssialan keskusliitto 2011

Roolipelit

Aspasome http://aspasome.wikispaces.com, Omnia. 
Kasvatuksellinen roolipeli: asiakaspalvelu,  
myynti, markkinointi, yhteiskuntavastuu,  
kestävä kehitys.

Bengalia http://bit.ly/bengalia ja http://bit.ly/bengalia_
opelle. Roolipeli lapsityön epäoikeudenmukai-
suudesta. Peli on vuodelta 2003, joten faktat ovat 
osin vanhentuneet. Aihe on edelleen ajankohtai-
nen ja lapsityövoiman hyväksikäyttö toimii mo-
nelta osin samalla logiikalla, joten itse roolipeliä 
voi hyvin pelata, mutta oppaassa esiteltyihin lap-
sityön yleisyydestä kertoviin tilastotietoihin on 
syytä suhtautua suurella varauksella. (Taksvärkki)

Tietopelit

Kuukautiset http://bit.ly/tamponeja, Nuorten koodaama peli.

Pienet suuret valinnat http://bit.ly/pienetsuuretvalinnat. Peli ammatin-
valinnasta - Koulutusvalinnat kuntoon.  
Koukku-hanke: Turun yliopiston tulevaisuuden 
tutkimuskeskus.

Talouden ja työelämän bingo http://bit.ly/taloudentyoelamanbingo.  
Perustietoa omasta taloudesta, työelämästä ja  
talouselämästä. SAK.  

Toiminnalliset pelit: ryhmä

Dream Game www.verke.org/material/hyva-kaytanto-dream-
game-2/. Lahden nuorisopalveluiden Nuorisotie-
dotus Hurina on kehittänyt pelikasvatuksellisen 
menetelmän nuorisotyöhön, yli 12-vuotiaiden 
pienryhmätoimintaan. 

Ingress www.ingress.com (Android-laitteilla toimiva).  
Ingress-pelin kuvausta pedagogisessa toiminnassa. 
http://bit.ly/ingress-peda (Rapo 2015). 

Kesäduuniblues http://bit.ly/kesaduuniblues. Lahden nuorisopal-
veluiden kesätöiden hakemista sparraava peli.

Koukkuun http://bit.ly/Koukku-rastirata. Toiminnallinen ras-
tirata, jossa pohditaan mitä erilaisten taitojen 
hallitseminen voisi työelämän kannalta tarkoit-
taa. Koulutusvalinnat kuntoon Koukku-hanke:  
Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus.

http://www.taksvarkki.fi/tv/opettajille/maailmankansalaisen/roolipelaamalla-kiinni-lapsityon-epaoikeudenmukaisuuteen
http://www.taksvarkki.fi/tv/opettajille/maailmankansalaisen/roolipelaamalla-kiinni-lapsityon-epaoikeudenmukaisuuteen
https://www.verke.org/material/hyva-kaytanto-dream-game-2/
https://www.verke.org/material/hyva-kaytanto-dream-game-2/


Nelinurkkaharjoitus 
Naistenkartano ry:n toteuttama Bella-Suomi -projekti on kehittänyt 
toiminnallisen pelin Nelinurkkaharjoitus. Sen lähtökohtana on kysy-
mys tai ongelma, josta osallistujat esittävät mielipiteensä roolinimil-
lään. Pelin ohjaaja on järjestänyt huoneen kolmeen nurkkaan eri vas-
taukset. Neljäs nurkka on aina avoin osallistujien omille ehdotuksil-
le. Osallistujat voivat pienryhmissä keskustella nurkissa olevista väit-
tämistä. Mikäli joku on nurkassa yksin mielipiteineen, ohjaaja siirtyy 
vetämään peliä sieltä. Purkuvaiheessa kussakin nurkassa olevat esit-
televät perusteltuja mielipiteitään toisilleen. Pelissä on tärkeää tois-
ten osallistujien mielipiteiden kuuntelu ja arvostaminen.

Pelin kulku on ohjeistettu oppaassa: Naisjärjestöjen alkoholi- ja huu-
measioita käsittelevä yhteistyöelin KSAN ja Katrin Byréus 2001. Suo-
mennos: Amesto Translations, KSAN/Naistenkartano ry:n toimesta 
2012 Bella Suomi -projektille. 

Rahakramppi
Itsenäisen rahankäytön menetelmä Rahakramppi. Lahden nuoriso-
palvelut jakaa sisällön google.drivessa. http://bit.ly/rahakramppi.

Talouden ja työelämän bingo
Bingo välittää perustietoa omasta taloudesta, työelämästä ja talous-
elämästä. Sen voi toteuttaa perustietoa omasta taloudesta, työelä-
mästä ja talouselämästä. Bingon voi toteuttaa ryhmässä yksilöittäin 
tai pienryhmissä. Joku nuorista voi olla bingoemäntä tai -isäntä. Bin-
goalustaksi SAK on tuottanut valmiin mallin. Siitä voi myös muoka-
ta haluamansa version nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. http://bit.
ly/taloudentyoelamanbingo.

Ohjeet ja oppaat
Nyt pelittää! Opas strategisen joukkueroolipelin rakentamiseen 
2012. Oppaan on toteuttanut Sometu (Sosiaalinen media oppimi-
sen tukena) -verkosto: “Opas kertoo, kuinka ainutlaatuinen, elämyk-
sellinen ja pedagoginen joukkueroolipeli toteutetaan. Opas tarjoaa 
tietoa, jota voi vapaasti hyödyntää ja soveltaa joukkueroolipelitilan-
teen mukaisesti.” http://bit.ly/Nytpelittaa.
Pelitieto, pelien peruskurssi 2009 http://pelitieto.net/  

Vinkkinurkka

Settinetti > pelit  
http://settinetti.fi/fi/vapaa-aika/pelit

Yleistä peleistä  
http://bit.ly/konnevesipelit

Verke.org Nuorisotyö pelaa!  
www.verke.org/images/pdf/Peliopas.pdf

Pelikasvattajan käsikirja  
www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf

Peluuri  
http://peluuri.fi/

Pelitaito, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
Pelitaito-projekti http://pelitaito.fi/

Pelipäiväkirja, Pelitaito EHYT ry 
http://pelipaivakirja.fi/ 

Mediakasvatusseura ry 
http://mediakasvatus.fi >materiaalipankki

Kritiikkisimulaattori (Ben Furman)  
http://bit.ly/kritiikkisimulaattori

!
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UTMANINGAR I NÄTBASERAD RÅDGIVNING
Liselott Nyström, Jenny Hjulfors & Susanna Sund

INLEDNING

Finländska ungdomsinformations- och rådgivningstjänster följer 
ERYICA:s (European Youth Information and Counselling Agency) 
principer för ungdomsinformation och -rådgivning. Principerna 
ger riktlinjer för arbetet och de används även när det som har 
förverkligats evalueras och utvecklas (Fedotoff & Pietilä 2011a, 
61; Fedotoff & Pietilä 2011b, 118). Denna artikel om utmaningar i 
nätbaserad rådgivning baserar sig på ERYICA:s principer, som även 
Decibel följer. Decibel.fi är en tvåspråkig ungdomsinformations- 
och rådgivningstjänst på webben för 13–25-åringar som riktar sig 
till de 11 medlemskommunerna i Österbotten. Vi tar också hänsyn 
Koordinaattis Rumstavla för webbsvarande och presenterar våra 
egna genom utvecklingen och erfarenheterna framarbetade goda 
arbetsmetoder.

I samband med vår diskussion om utmaningar i nätbaserad 
rådgivning resonerar vi även kring olika slags etiska frågor, som 
man stöter på inom ungdomsarbete dagligen. För att individen 
skall kunna handla etiskt rätt måste hen kunna väga mellan olika 
alternativ och ge empati. Etisk ”känslighet”, dvs. att känna igen en 
etisk spänning eller fråga, är situationsbunden och varierar mellan 
personer. Den etiska känsligheten blir ändå mera djupgående med 
yrkesskickligheten. (Rauas 2014, 13.) Viktiga gemensamma etiska 

värden inom ungdomsarbete är jämlikhet, pålitlighet, respekt för 
anonymitet och att bemöta unga som individer (Fedotoff & Pietilä 
2011b, 118). 

Att bemöta ungdomar på webben skiljer sig i princip inte så 
mycket från att bemöta ungdomarna ansikte mot ansikte. 
Ungdomsarbetaren har tystnadsplikt enligt de förordningar som 
verksamheten följer. När man arbetar med minderåriga (under 18 
år) skall man ta hänsyn till barnskyddslagens skyldigheter. Likadant 
som i traditionellt ungdomsarbete, är anmälningsplikten av större 
vikt än tystnadsplikten i nätbaserad rådgivning. (Jokinen 2011, 112.) 

UNGDOMSARBETET GÅR I UNGDOMARNAS TAKT

Enligt Nieminen (2007) måste ungdomsarbete anpassas till de 
förändringar som sker i ungdomskulturer och samhällets levnads-
förhållanden. Internet, som har blivit en central kommunikationskanal 
bland ungdomarna, har ändrat ungdoms-arbetet så pass mycket att 
även ungdomsarbetarna har hittat sin väg till webben. (Huttunen & 
Merikivi 2011, 42.) 

Enligt de yrkesetiska anvisningarna för ungdomsarbete skall en 
ungdomsarbetare vara en vuxen som är trygg, pålitlig och lätt 
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att bemöta. Till ungdomsarbetets uppgifter hör att stärka den 
ungas delaktighet i närgemenskapen, i kulturer och i samhället. 
(Finlands Ungdomssamarbete Allianssi rf 2010.) En webbtjänst har 
förutsättningen att till exempel ändras i takt med ungdomarnas 
behov och med tiden, men det kräver regional kännedom samt 
kännedom i ungdomskulturer så man vet hur det bör förverkligas. 
Enligt Fedotoff och Pietilä (61, 2011a) är ungdomsarbetarnas 
kännedom om ungdomarnas liv och pedagogiska kunnande i 
nyckelposition vid nätbaserat ungdomsarbete. 

Det sägs att om man verkligen vill hjälpa någon, så ska man göra 
det där personen finns och inte utgå från att den behövande 
själv ska söka upp hjälpen. Idag rör sig de flesta unga dagligen 
på nätet, så då är det också där som hjälpinsatserna borde börja 
(Huttunen & Merikivi 2011, 42). Det här är extra nödvändigt om 
de hjälpbehövande finns utspridda över ett större geografiskt 
område, som exempelvis Österbotten. Däremot skall inte tjänsten 
vara anonym och svårtillgänglig, utan genomskinlighet och 
lättillgänglighet är ledord. Man vänder sig lättare till någon som 
man åtminstone har ett namn eller ett ansikte på. 

UTMANINGARNA MED AT T BESVARA FRÅGOR I TEXTFORM

Ungdomars frågor är inte alltid enkla, för en fråga kan handla om 
en hel livssituation. Det är inte alltid heller så att ungdomen själv 
riktigt vet vad problemet är eller vilken typ av hjälp som behövs. 
Vilket visserligen kan vara fallet oavsett ålder, men speciellt för unga 
som i regel inte har så mycket livserfarenhet, referensram eller insikt. 
Ungdomsinformatörernas och experternas uppgift är att hitta själva 
frågan ur texten, eller ibland bara att bekräfta och ”lyssna”. Ibland 
skriver ungdomarna själva att ”de bara vill skriva av sig” och även då 
är det viktigt att ge ett svar. 

När en fråga ska besvaras är det viktigt att ta hänsyn till möjliga 
bakgrundsuppgifter för att kunna ge ett professionellt svar där 
man anpassat språknivån, informationens karaktär och hela tonen 
i svaret till mottagaren. Man kan exempelvis anta att en 13-åring 
inte har samma ordförråd och språkliga förståelse som en 21-åring, 
inte har hunnit få samma grundkunskaper till exempel via skolans 
sexualundervisning och inte har samma förutsättningar att 
självständigt ta sig till andra hjälpande tjänster. 

Att känna till frågeställarens boningsort spelar naturligtvis roll 
för möjligheterna att kunna dirigera personen vidare till rätt 
hjälp, här är viktigt att anonymiteten bibehålls, men också här är 
lokalkännedomen hos den som svarar viktig. Det ska inte direkt 
synas i svaret att exempelvis ungdomsinformatören som svarar 
vet om att frågeställarens hemkommun har en stor andel religiös 
befolkning eller fler tonårsmammor än genomsnittet i landet, men 
man bör ändå ta den lokala kulturen i beaktande. Till och med 
klockslaget när frågan har skickats kan berätta lite om situationen 
som den unga har varit i då hen har skrivit till rådgivningstjänsten! 
Bakgrundsuppgifter är en förutsättning för ett professionellt och 
kvalitativt svar. 

När man lägger märke till bakgrundsuppgifterna kan man också 
bättre skriva ett personligt svar, vilket är väldigt viktigt för många 
som tar kontakt. Den som frågar vill känna att det är just hen som 
svaret är ägnat åt. Svaret är individuellt och man har gett av sin tid 
till just den personen. Den unga kan känna sig viktig, som hen också 
är. Den första kontakten är oförglömlig och kan ha en stor betydelse 
till hur den unga hanterar sitt problem och hur hen går vidare med 
ärendet. 
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Rumstavlan för webbsvarande fungerar som stöd för 
ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna. 
Rumstavlan ger instruktioner för webbsvararen för 
att garantera kvaliteten på svaret.

Ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna 
efterföljer de Europeiska ungdomsinformations- 
och rådgivningsprinciperna (ERYICA 2004) och 
principerna för webbaserade ungdomsinformations- 
och rådgivningstjänster (ERYICA 2009). Enligt 
principerna ska ungdomsinformations- och 
rådgivningstjänsterna göra det möjligt för unga 
att få information samt stöda deras förmåga att 
behandla och utnyttja den information de får.

Arbetsformens principer är centrala även i webb-
svarandet. Svaret ska basera sig på de informations- 
behov som uttrycks i den ungas meddelande. Den 
unga ges ett individuellt, pålitligt svar och vid 
behov hänvisas han eller hon vidare. Svaret bör 
stöda den ungas självstyre och delaktighet samt 
den sociala bekräftelsen.

Rumstavla för webbsvarande:

www.koordinaatti.fi/ 
verkkovastaamisenhuoneentaulu

Läs den ungas meddelande och analysera  
 vad som frågas

1

4

5

6

7

8

Fundera över vad som är huvudbudskapet  
i ditt svar och vad du strävar efter med ditt svar

Beakta frågarens ålder i ditt svar 

Erbjud den unga alternativ att välja  
mellan i ditt svar

Utnyttja ditt nätverk i arbetet

Använd ett gott och begripligt språk i ditt svar

Gör inom er enhet upp instruktioner för  
utmanande frågor

129

• Har du svarat på alla väsentliga frågor  
den unga ställer?

• Har svaret en klar inledning och  
avslutning och framkommer det i svaret 
vem som svarat på frågorna?

• Funkar länkarna du lagt till i svaret och är 
de alla nödvändiga?

• Är de fakta du framställer korrekta och är 
kontaktuppgifterna uppdaterade?

• Är svarets ton positiv, logisk och fungerar 
helheten?

• Inkluderar svaret möjliga kontaktuppgifter 
till tjänster där den unga kan få mer  
information angående sin fråga?

Innan du skickar svaret läs igenom  
meddelandet, ditt svar och granska:

Om tjänsten gör det möjligt för andra unga 
att kommentera bör man se till att tjänsten är 
säker, pålitlig och saklig. De övriga ungdomarnas 
kommentarer bör gås igenom och det är bra att 
utnyttja dem i svaret på frågan. 

En öppen kommenteringsmöjlighet ger de unga 
en god möjlighet att delta och dela med sig av 
sina egna erfarenheter av likadana situationer.

Bild 1. Rumstavla för webbsvarande (Koordinaatti 2014).

http://www.koordinaatti.fi/fi/verkkovastaamisenhuoneentaulu
http://www.koordinaatti.fi/fi/verkkovastaamisenhuoneentaulu


130

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

VAD HANDLAR FRÅGAN EGENTLIGEN OM

En fråga kan innehålla flera problem eller flera lager. En fråga som 
handlar om till exempel att man är deprimerad och inte orkar studera, 
handlar inte nödvändigtvis enbart om depression och skoltrötthet. 
Dessa kan vara symptom på något bakomliggande. Därför är det 
viktigt att förutom att man svarar på frågan, även funderar lite kring 
den också. Man kan ge lite exempel på allmänna tänkbara orsaker till 
skoltrötthet och gärna även några självhjälpstips. Ungdomen som 
frågat förväntar sig någon form av hjälp direkt ur svaret också, så 
att bara hänvisa dem vidare till andra stödtjänster kan kännas som 
ett torftigt svar för dem – i värsta fall avvisande eller nedlåtande. 
Även om en ungdomsinformations- och rådgivningstjänst gärna ska 
fungera som en första hjälpinsats så har den naturligtvis till uppgift 
att försöka slussa ungdomen till fysiska stödtjänster för att få mera 
hjälp och uppföljning. Då är det också bra att ge exempel på vem det 
kan vara, utan att avslöja bakgrundsuppgifter, till exempel kommun, 
om inte personen själv har nämnt den i frågan. 

Enligt rumstavlan för webbsvarande (Koordinaatti 2014), ska man 
söka huvudbudskapet i den ungas fråga och sedan fundera på 
hurdant svar man ger; räcker det till exempel med fakta eller ska 
svaret även ge tröst och uppmuntra personen. Av vår erfarenhet 
vet vi att man skall lita på sin egen expertis, men man bör även 
veta när den egna kunskapen och yrkesskickligheten inte räcker till, 
så att man kan slussa frågan vidare till någon yrkesmänniska, som 
känner till just det i fråga varande området. Man bör även minnas 
att ungdomarna som frågar är människor, som förtjänar att mötas 
med värme, inte av kalla, faktasprutande maskiner. Man får gärna 
vara personlig, men inte privat eller intim! Berätta inte detaljer från 
ditt privatliv eller dina personliga erfarenheter eller åsikter, utan håll 
det mera allmänt. 

En nackdel med ungdomsinformations- och rådgivningstjänster 
utan exempelvis chatt-funktion eller fysisk mottagning är att det 

lätt blir envägskommunikation, fråga och svar. Någon form av 
möjlighet till fortsättning är därför bra, exempelvis möjligheten 
att skriva följdfrågor som kommentar på sin egen fråga. 
Överhuvudtaget behöver man hålla i minnet att text är väldigt platt 
som kommunikationskanal. Den är lätt att misstolka eller missförstå 
när man bland annat inte har kroppsspråk eller tonläge att ta till 
hjälp vid tolkningen. Arbetet har lärt oss att alla också tolkar ord 
utgående från sina egna referensramar, så det vi säger blir inte alltid 
det mottagaren hör. 

SPRÅKET I SVAREN

Det är viktigt att skriva ett svar på ett sådant språk som är lätt 
att förstå, inte för svåra ord eller obegripliga facktermer. Om en 
hälsovårdare svarar på en fråga med ett språk som används inom 
den medicinska världen, är det inte sagt att en ungdom, som inte 
lever i den världen, kan förstå sådana begrepp som används där. 
Om man använder sådana ord, skall man öppna upp begreppen 
och förklara innebörden noggrant. Utgångspunkten borde vara 
att den som läser inte har kunskap om ämnet från förr och då blir 
svarstexten lättare att begripa. Korrekt språk i svaret, minskar även 
risk för misstolkning (Koordinaatti 2014). 

EN WEBBTJÄNST KAN VARA DET FÖRSTA STEGET

Ungdomarna skall vägledas så att de har möjlighet att få sådan hjälp 
som de behöver. Eftersom webbtjänsternas ungdomsinformatörer 
ofta är de första som blir informerade om ett problem på grund av 
att tröskeln att kontakta dem är låg och man får göra det anonymt, 
ska ungdomsinformatörerna vara försiktiga med att inte skrämma 
bort hen som tog kontakt. Istället bör de försöka göra det ännu 
lättare för personen att ta ett steg till för att prata om saken ansikte 
mot ansikte med någon som hen kan lita på, förklara varför det är 
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viktigt, samt förklara hur vuxna vill hjälpa och hur experters jobb är 
att hjälpa. Med ett brett samarbetsnätverk är det lättare att kunna 
göra det. 

Samarbete ger också möjlighet att ingripa i större problem, sådant 
som förekommer i hela området där webbtjänsten fungerar. 
Decibel har under skolåret 2014-2015 besökt skolor för att berätta 
om ett temapaket ”Inte-okej-sex” eftersom webbtjänsten fick flera 
frågor kring det och för att skolorna ansåg sig ha behov av sådan 
information. Genom att hålla koll på vad som är aktuellt bland 
ungdomar, kan man påverka i ett större perspektiv.

UTBILDNING GER KVALITET

Utbildningar för ungdomsinformatörer är viktiga för att de ska 
kunna göra sitt jobb med bra kvalitet. Ungdomskulturen och dess 
problemtyper är dock föränderliga och det gäller att hänga med i 
tiden för att kunna hjälpa dem. Vem känner då bäst till ungdomars 
åsikter och behov? Naturligtvis är det ungdomarna själva och 
därför är det viktigt att få feedback av dem, ta den i beaktande och 
engagera dem i utformandet och utvecklandet av tjänsten. 

En av de grundläggande principerna för ungdomsinformation och 
-rådgivningstjänster på europeisk nivå är att ge ungdomar den 
typ av information som de själva anser att de behöver och vill ha 
(ERYICA 2004). Då kan statistik över frågetyper och innehåll, åldrar 
och kön ge bra vinkar om vilken information man behöver skapa och 
förstärka för att svara på ungdomarnas behov. Exempelvis kan man 
genom utförligare besöksstatistik se vilka sidor som besöks mest 
och då förbättra eller utöka informationen om de ämnen de berör. 

Utbildning stärker inte endast en ungdomsarbetares yrkeskompetens, 
utan även ungdomsarbetets betydelse och det är också en av de 
yrkesetiska anvisningarna för ungdomsarbetare; att med sin egen 

kunskap, yrkesidentitet och kompetens bidra till helheten (Finlands 
Ungdomssamarbete Allianssi rf 2010).

DECIBELS RÅDGIVNINGSTJÄNST VÅGA FRÅGA!  
– KYSY POIS!

I texten ovan har vi tagit upp viktiga saker som berör nätbaserad 
rådgivning och här presenterar vi dem från den österbottniska 
ungdomsportalen Decibels synvinkel. 

De ungdomar som hör till Decibels område bor i huvudsak i 
glesbygden, i skärgården eller i småstäder längs den 230 kilometer 
långa kuststräckan. De har oftast inte möjlighet att söka sig till olika 
tjänster på samma sätt som en ungdom på en större ort har. Alla 
små kommuner kan inte heller själva erbjuda alla sorters tjänster 
som behövs, dessutom blir det allt färre i de sämre ekonomiska 
tiderna, och redan bara för att kunna dirigera en behövande till rätt 
sorts hjälp behövs gedigen lokal- och regionalkännedom och ett 
utvecklat kontaktnätverk. 

Österbotten har även andra utmaningar, som vikten av att få förbli 
anonym när man ber om hjälp. Forskning har visat (Westerback 
2014) att unga inte bara gärna använder Internet för att få svar på 
sina frågor och hjälp med sina problem, utan att de också lättare 
vågar be om hjälp om de inte behöver uppge namn och inte behöver 
göra det ansikte mot ansikte. Det här gäller framförallt den typen av 
bekymmer som ungdomen upplever som pinsamma eller känsliga. 
Framförallt bland ungdomarna i Österbotten är det här speciellt 
viktigt, då ”alla känner alla” och risken för skvaller och igenkännande 
är stor. En nätbaserad stödtjänst där anonymiteten garanteras är 
därför vital i det här området. 

För att bli bekant för områdets ungdomar åker Decibels 
ungdomsinformatörer årligen ut till alla högstadierna inom området 
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och presenterar både sig själva och portalen grundligt. Det är också 
viktigt att rådgivningstjänsten presenteras utförligt på portalen, så 
att alla kan gå och läsa om hur den fungerar och vem som erbjuder 
tjänsten samt vem den är avsedd för. På Decibel finns exempelvis en 
egen sida som presenterar ungdomsinformatörerna och experterna 
både med information om personen och med fotografi, så att det 
ska kännas tryggare för ungdomarna att ta kontakt. 

CASE

Ibland får vi till Decibel en sådan fråga, som är lite klurig och vi 
måste fundera på svarets innehåll närmare; från vilken synvinkel är 
det bäst att ge svaret. Enligt Juujärvi, Myyry och Pesso (2007) finns 
det fyra olika slags etiska synvinklar att utgå ifrån: Omsorgsetik, 
Dygdetik, Skyldighetsetik och Nyttoetik (Rauas 2014, 14). Vi kan alla 
ha olika slags tankar om hur vi skulle närma oss och då gäller det 
förutom att definiera vad som är rätt och fel även att kunna tillämpa 
varandras perspektiv i svaret. Vid sådana situationer, svarar vi på 
Decibel gärna på frågan tillsammans, frågor koordineras även till 
olika ämnens experter dagligen.  

Ungdomsinformations- och rådgivningstjänster på nätet bör ta 
hänsyn till ungdomarnas åsikter och beteendesätt och fungerar 
bäst om arbetet förverkligas utan fördomar enligt ungdomars 
önskemål på ett professionellt sätt (Huttunen & Merikivi 2011; 50-
51). Det är viktigt att man stannar upp för att tänka på sitt arbetes 
etiska principer ibland eftersom de stödet arbetet på flera olika sätt. 
(Fedotoff & Pietilä 2011b, 118.) 

INFORMATIONS- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTEN DECIBEL 

Decibel.fi är en tvåspråkig ungdomsinformations- och rådgivnings-
tjänst på webben för 13–25-åringar som riktar sig till de 11 medlems-
kommunerna i Österbotten. Portalens tre främsta delar är Information 
- Tietoa med hundratals faktasidor, rådgivningsdelen Våga fråga! – 
Kysy pois! med över 10 000 frågor i arkivet och Påverka – Vaikuta, 
som är ungdomarnas kanal till beslutsfattarna. Portalen är helt 
kommunalt finansierad och ingår i de 11 kommunernas ordinarie 
ungdomsverksamhet. 
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KATSAUS NUORTEN TIEDONHANKINNASTA  
TEHTYYN TUTKIMUKSEEN
Maria Siivonen

Usein oletetaan, että sosiaalisessa mediassa ja tietoverkoissa suju-
vasti liikkuvat nuoret ovat taitavia tiedonhankintataidoiltaan. Pitää-
kö tämä käsitys paikkaansa? Tarkoittaako luonteva liikkuminen säh-
köisessä mediassa välttämättä hyviä tiedonhankinnan taitoja? Oman 
tiedontarpeen käsitteellistäminen, lähdemaiseman hahmottaminen, 
hakukyselyn muotoilu ja hakutulosten kriittinen arviointi ovat vaa-
tivia taitoja, eikä niiden hallitsemista tulisi pitää itsestäänselvyytenä. 
Artikkelissa pyrin tuomaan kootusti esille sen, mitä nuorten tiedon-
hankinnasta pääasiassa informaatiotutkimuksen alalla tehdyn tutki-
muksen valossa tiedetään. Esitys ei ole systemaattinen kirjallisuus-
katsaus aiheesta, mutta auttaa luomaan käsitystä nuorten tiedon-
hankinnan tavoista ja haasteista.   

Ihmisen ja tiedon välistä suhdetta voidaan tutkia monilla aloilla ja hy-
vin monenlaisista tutkimusnäkökulmista. Silloin, kun tutkitaan yksilön 
tai ryhmän tiedonhankintaa, tiedonhankintakäyttäytymistä tai vielä 
laajemmin informaatiokäyttäytymistä ollaan yhdellä informaatiotutki-
muksen keskeisistä tutkimusalueista. Tiedonhankinnalla tarkoitetaan 
yleisesti toimintaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja saavuttaa tar-
koituksenmukaisia tiedonlähteitä tiedontarpeen tyydyttämiseksi. Tie-
donhankintatutkimuksessa ei perinteisesti mennä syvälle tiedon käyt-
töön, vaan ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea siitä, millä kriteereillä 
yksilöt tai ryhmät valitsevat ja hyödyntävät erilaisia tiedonlähteitä tai 
tiedonhankinnan kanavia (Savolainen 2010, 76). 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisten on hyvä olla tietoisia 
keskeisistä ilmiöistä, jotka nousevat toistuvasti esiin nuorten tiedon-
hankintaa tarkastelevissa tutkimuksissa. Tämä tietämys auttaa tuke-
maan nuorta hänen tiedonhankinnassaan sekä tunnistamaan ne es-
teet ja ongelmat, joihin nuori on mahdollisesti törmännyt. Oman 
ammattitaidon näkökulmasta on hyödyllistä hahmottaa tiedonhan-
kinnan prosessi kokonaisuudessaan sekä siihen kuuluvat vaiheet. Tä-
mä auttaa arvioimaan ja kehittämään omia tiedonhankinnan tapoja. 
Omien, kenties kaavamaisten toimintamallien tiedostaminen ja rik-
kominen on tärkeää. Vain silloin voi kehittyä tiedonhakijana. Tieto-
varantojen ja hakukoneiden jatkuvassa kehityksessä mukana pysy-
minen edellyttää myös taitojen säännöllistä päivittämistä.   

Tiedonhankinnalla tarkoitetaan yleisesti toimintaa, 
jonka tarkoituksena on tunnistaa ja saavuttaa 
tarkoituksenmukaisia tiedonlähteitä tiedontarpeen 
tyydyttämiseksi. (Savolainen 2010, 76).

134
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Kuva 1. Tiedonhankintaprosessi (Savolainen 2010, 92.)

TIEDONHANKINNAN PROSESSI

Tiedonhankintaa kuvaillaan usein prosessin lailla etenevänä toimin-
tana (mm. Wilson 1997a, 47; Kulthau 2005, 231). Savolaisen (2010, 
92) esittämässä mallissa (kuva 1) on selkeästi nähtävissä prosessin 
keskeiset vaiheet. Tiedonhankinnan lähtökohtana on jonkin ongel-
man tai tehtävän aiheuttaman tiedontarpeen tunnistaminen. Seuraa-
vana vaiheena on aiempiin käyttökokemuksiin pohjautuva tiedon-
lähteiden ja kanavien valinta sekä niille hakeutuminen. Käsiin saadun 
aineiston relevanssin punnitseminen ja relevantiksi arvioidun aineis-
ton omaksuminen kuuluvat jo tiedonkäytön alueelle. Tiedonkäyttö 

voi tuottaa uusia tiedontarpeita ja motivoida hakeutumaan uusille 
lähteille, joten tiedonhankinnan sykli jatkuu. (emt. 92–93.)  

Todellisuudessa tiedonhankinta ei etene suoraviivaisesti tiedontar-
peesta tiedonkäyttöön, vaan onnistunut tiedonhankinta edellyttää 
monien esteiden ylittämistä. Tiedontarpeen tunnistaminen ei tar-
koita, että yksilö automaattisesti ryhtyisi tiedonhankintaan. Päätök-
seen tiedonhankinnan aloittamisesta vaikuttavat yksilön arvio saa-
vutettavan hyödyn suhteesta edessä oleviin ponnituksiin, sekä ar-
vio omista kyvyistä suorittaa tehtävä. Tiedonhankinta tapahtuu ai-
na sosiaalisesti rakentuneessa ympäristössä, joten se on arvojen ja 
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yhteisöllisten normien määrittämää toimintaa. (Wilson 1997a, 41–
46; Haasio & Savolainen 2004, 71–72.) Tiedonhankintaan vaikutta-
vat myös tilannetekijät, kuten aika ja saavutettavissa oleva välineistö. 
Esteiksi voivat muodostua myös tiedonlähteestä johtuvat seikat, ku-
ten relevanttius, luotettavuus, kieli ja formaatti. Tiedonlähteen han-
kala saatavuus puolestaan tekee tiedonhankinnasta turhauttavaa ja 
voi johtaa koko prosessin keskeytymiseen. (Wilson 1997a, 45; Haa-
sio ja Savolainen 2004, 76). 

Aktiivisesta tiedonhankinnasta voidaan puhua silloin, kun yksilö 
suunnitelmallisesti hakeutuu eri tiedonlähteille ja hyödyntää niitä. 
Aktiivinen tiedonhankinta ei kuitenkaan ole ainoa tiedonhankinnan 
muoto, vaan tiedonhankinnaksi voidaan kutsua myös passiivisempia 
toimintamuotoja. Passiivisessa tarkkailussa on kyse tiedon vastaan-
ottamisesta tilanteissa, joissa sitä on sattumalta tarjolla, kuten leh-
teä tai internet-sivuja selaillessa. Passiivinen haku on kyseessä silloin, 
kun etsiessään tietoa jostakin aiheesta löytääkin kiinnostavaa tietoa 
toisesta aiheesta. Jatkuvalla haulla tarkoitetaan tilannetta, jossa ak-
tiivisen haun jälkeen jatkaa aiheen seuraamista. (Wilson 1997b, 562.)

Nuorten tiedonhankintaa koskevaa tutkimusta on tehty eri tavoin 
ja erilaisin menetelmin, mutta yhteistä niille kaikille on kiinnittymi-
nen tiedonhankintaprosessin johonkin vaiheeseen. Tuon seuraavak-
si esille nuorten tiedonhankintaa käsitteleviä tutkimustuloksia lä-
hinnä Yhdysvalloista ja Euroopasta. Aihetta on tutkittu Suomessa 
vain vähän, joten mukana katsauksessa on vain muutama suoma-
lainen tutkimus. Siihen, voiko kaikkia esitettyjä tuloksia yleistää kos-
kemaan suomalaisia nuoria, tulee suhtautua kriittisesti. Tutkimustu-
lokset nuorten tiedonhankinnasta ovat yhteneväisiä silloin, kun ne 
on tehty kulttuurisesti samantyyppisissä ympäristöissä (Shenton & 
Dixon 2004, 194; Agosto & Hughes-Hassell 2005, 160). Länsimai-
sia nuoria yhdistää samankaltainen kulttuuritausta, saatavilla ole-
va teknologia sekä koulutuksen taso. Näin ollen yhdysvaltalaiset ja 
eurooppalaiset tutkimukset saattavat hyvinkin kertoa meille jotain 
myös suomalaisten nuorten tiedonhankinnasta. Artikkelissa esitetyt 

? !
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tutkimukset käsittelevät pääasiassa 13–18-vuotiaiden nuorten tie-
donhankintaa. 

NUORTEN SUOSIMAT T IEDONLÄHTEET  
JA T IEDONHANKINTAKANAVAT   

Tiedonlähteellä tarkoitetaan tiedon kantajaa, eli dokumenttia kuten 
kirjaa, lehteä, videota tai verkkosivua, josta haluttu informaatio löy-
tyy. Myös ihmiset voivat toimia tiedonlähteinä. Tiedonhankintakana-
valla puolestaan tarkoitetaan käytäntöä tai mekanismia, jonka avulla 
voidaan päästä varsinaisen lähteen äärelle. Esimerkiksi kirjasto ja in-
ternet ovat kanavia: ne tarjoavat pääsyn eri lähteisiin, mutta eivät it-
se ole lähteitä. (Haasio 2015, 13.) Myös ihminen voi toimia kanava-
na, mutta silloin käytetään useimmiten ilmaisua tiedonvälittäjä. Tie-
donlähteen ja kanavan selkeä erottaminen toisistaan voi olla vaike-
aa silloin, kun informaatio on tarjolla tietoverkossa. (Haasio & Savo-
lainen 2004, 19–20.) 

Nuoret aloittavat tiedonhankinnan usein ilman sen kummempaa 
suunnitelmaa (Foss, Druin, Yip, Ford & Golub 2013, 179; Kiili 2012, 44; 
Shenton & Dixon 2004, 184). Tiedontarpeen määrittely ja käsitteel-
listäminen ovat kuitenkin tärkeitä lähtökohtia onnistuneelle tiedon-
hankinnalle. Tärkeää on myös luoda käsitys lähdemaisemasta eli sii-
tä, mitä lähteitä ja kanavia on käytettävissä ja mitkä niistä soveltuvat 
parhaiten käsillä olevan ongelman ratkaisemiseen. Nuoren tiedon-
hankintaa ohjaa herkästi vähimmän vaivan periaate sekä kaavamai-
set toimintatavat (Shenton & Dixon 2004, 186). Tieto pyritään hank-
kimaan sieltä, mistä se on helpoiten saatavilla. Samantyyppisissä tie-
dontarpeissa toistetaan myös herkästi samankaltaisia toimintatapoja. 

Suomalaisille nuorille internet on tärkeä tiedonhankintakanava. Tä-
mä selvisi nuorten internetissä tapahtuvaa tiedonhankintaa selvit-
täneestä kyselystä, joka toteutettiin Suomen lisäksi viidessä muus-
sa Euroopan maassa. Kyselyyn vastanneista suomalaisista nuorista 

(n=569) suurin osa (72 %) oli kyselyä edeltäneellä viikolla tehnyt tie-
donhakua internetissä koulutehtävää varten ja lähes kaikki (94 %) 
muuta tarkoitusta varten. Nuorista lähes kolmannes (28 %) oli esit-
tänyt verkossa kysymyksen kyselyä edeltäneellä viikolla. (Di Antonio 
2011, 19–20.) Nuorille tiedonhankinta tarkoittaakin pääsääntöisesti 
internetissä tapahtuvaa hakua ja vielä suppeammin ”googlettamis-
ta”. Kiilin (2012, 43–44) tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että nuoril-
la on vain vähän ymmärrystä siitä, miten hakukoneet teknisesti toimi-
vat. Fossin ym. (2013, 179) tutkimukseen osallistuneista nuorista noin 
neljäsosalla oli ymmärrystä siitä, miten hakukoneet toimivat ja mi-
ten niiden ominaisuuksia voi hyödyntää tiedonhaun tehostamiseksi.  

Googlettamisesta on Haasion (2009) mukaan tullut tiedonhaun sy-
nonyymi. Minkään yksittäisen hakukoneen avulla ei kuitenkaan saa-
vuteta kaikkea verkossa olevaa informaatiota. Hakukoneiden haut 
kohdistuvat niin kutsuttuun pintawebiin, eivät koko verkkoon. Iso 
osa verkossa olevasta informaatiosta on syvässä webissä, hakuko-
neiden ulottumattomissa. Esimerkiksi monet tutkimustietoa sisältä-
vät tietokannat ovat sisältöjä, joita ei kyetä löytämään hakukoneiden 
avulla. (emt.). Pelkästään hakukoneiden saavuttamaan, internetissä 
vapaasti ja ilmaiseksi tarjolla olevaan informaatioon kohdistuva ha-
ku saattaa rajata hyviä ja laadukkaita tiedonlähteitä tiedonhankin-
nan ulkopuolelle. Tämä on syytä tiedostaa, kun kartoitetaan saata-
villa olevaa lähdemaisemaa.    

IHMINEN ON YL IVERTAINEN T IEDONLÄHDE NUORILLE 

Nuorten tiedonhankinnasta tehdystä tutkimuksesta nousee esiin in-
ternetin lisäksi myös toinen suosittu tiedonlähde: ihminen. Tiedon-
hankinnasta tehdyt tutkimukset osoittavat, että ihmiset eivät suo-
si ystäviä, sukulaisia, kollegoja ja tuttavia tiedonlähteinä pelkästään 
helppouden vuoksi, vaan myös heiltä saatavan laadukkaan tiedon 
vuoksi. Ihmisen kyvyt antaa neuvoja ja suosituksia, tehdä erilaisiin 
tilanteisiin liittyviä arvioita sekä suodattaa tietoa tarvittaessa ovat 
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87–89 %

81 %

68 %

47 %

37 %

36 %

31 %

Informaali lähde

Internet, kaverit, perhe ja sukulaiset

Formaali lähde

Oppilaitokset

Tiedotusvälineet

Työnantaja

TE-toimisto

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Työpajat

muihin tiedonlähteisiin nähden ylivertaisia. (Laplante 2014, 70; Ju-
lien & Michaels 2000, 9–10.) Pääsy ihmisen tietovarantoon ei rajoi-
tu hakusanojen onnistuneeseen käyttöön, vaan ihmiselle voi esit-
tää monimutkaisia kysymyksiä luonnollisella kielellä. Tämä on enem-
män kuin mihin hakukoneet taipuvat. (Shenton & Dixon 2004, 181.)   

Agoston ja Hughes-Hasselin (2005) tutkimuksessa selvisi, että suo-
situimmat ihmiset, joita nuoret käyttivät tiedonlähteinä, löytyivät 
omasta perheestä ja ystäväpiiristä. Seuraavaksi suosituimpia olivat 
koulun henkilökunta sekä nuoren näkökulmasta mentorin asemas-
sa olevat henkilöt. Tutkimukseen osallistuvat nuoret korostivat kui-
tenkin tiedonhankinnan kontekstuaalisuutta. Sopiva tiedonlähde ja 
kanava päätetään aina riippuen käsillä olevasta ongelmasta. (emt. 
158–161.) Sitä, minkälaista tiedonlähdettä ja kanavaa nuoret suosi-
vat missäkin aihealueessa, on selvitetty useissa tutkimuksissa.   

Di Antonion (2011, 19–20) tutkimuksen mukaan enemmistö suoma-
laisista nuorista etsii tietoa alkoholiin, seksiin, päihteisiin ja terveyteen 
liittyvissä asioissa internetistä. Ihmissuhdeasioissa suurin osa kään-
tyy ystävien puoleen ja talouskysymyksissä vanhempien ja opettajien 
puoleen. Tuusan ym. (2014, 47) kyselyssä pyrittiin puolestaan selvittä-
mään tiedonlähteitä, joita suomalaiset 15–29-vuotiaat nuoret käyttä-
vät tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämiseen. Tukea saatiin ylei-
simmin informaaleista lähteistä, kuten internetistä, kavereilta, perheel-
tä ja sukulaisilta (87–89 %). Formaaleista tiedonlähteistä nuoret koki-
vat saavansa tukea seuraavasti: oppilaitokset 81 %, tiedotusvälineet 
68 %, työnantajat 47 %, TE-toimisto 37 %, sosiaali- ja terveyspalvelut 
36 % ja työpajat 31 %. Internet ja tiedotusvälineet olivat apuna eten-
kin ylioppilaille ja korkeakoulutuksen suorittaneille. Korkeakoulutetut 
kokivat saavansa tukea myös työnantajilta. Peruskoulun ja ammatilli-
sen koulutuksen suorittaneet puolestaan saivat mielestään tukea työ-
pajoilta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. TE-toimistosta eniten tukea 
kokivat saavansa ammatillisen koulutuksen suorittaneet. (emt., 47.)  

Kuva 2. Tiedonlähteet, joita suomalaiset 15–29-vuotiaat nuoret käyttävät tulevai-
suuden suunnitelmien selkeyttämiseen (Tuus ym. 2014, 47).
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Whitfield, Jomeen, Hayter & Gardiner (2013) selvittivät tutkimukses-
saan, mitkä tiedonlähteet nuoret kokevat hyödyllisiksi ja helpoiten 
lähestyttäviksi seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Nuoret suosi-
vat informaaleja tiedonlähteitä (läheiset ihmiset, televisio, internet) 
enemmin kuin formaaleja tiedonlähteitä (koulu, asiantuntijat). Hyö-
dyllisimmäksi ja helpoiten lähestyttävimmiksi tiedonlähteiksi nuoret 
kokivat informaalit henkilölähteet. Ykkössijalla olivat ystävät, toisel-
la sijalla tyttö- tai poikaystävä ja kolmantena vanhemmat. Sukupuoli 
ja ikä vaikuttivat tuloksiin selvästi. Tytöille ystävät tiedonlähteinä oli-
vat suositumpia kuin pojille. Pojat taas suosivat internetiä. Iän kas-
vaessa myös formaalit tiedonlähteet nähtiin yhä hyödyllisempänä ja 
helpommin lähestyttävänä. Formaaleista tiedonlähteistä opettajat 
ja kouluterveydenhoitajat olivat ensisijaisia. Tuloksista kävi ilmi, että 
vain 10 % nuorista koki nuorisotyöntekijöiden olevan hyödyllinen tie-
donlähde seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. (emt. 3259–3264.) 

TIEDONHANKINNAN SOSIAALISUUS

Tiedonhankinnan sosiaalista luonnetta on korostettu viime vuosina 
yhä enemmän. McKenzie (2003, 19) on todennut, että ihmisen so-
siaaliset suhteet ja sosiaalinen konteksti voivat vaikuttaa tiedonha-
kuun ja lähteiden valintaan jopa enemmän kuin kognitiiviset tekijät. 
Edellä on tullut selkeästi esille, että ihmiset ovat nuorille tärkeitä ja 
joissakin tapauksissa ensisijaisia tiedonlähteitä. Mahdollisuudet saa-
vuttaa henkilölähteitä tiedonhankinnassa ovat internetin ja sosiaali-
sen median myötä helpottuneet. 

Sosiaalisten verkostojen merkitystä tiedonhankinnassa voidaan jä-
sentää ihmisten välisten ns. vahvojen ja heikkojen siteiden kautta. 
Vahvat siteet yhdistävät sukulaisia, ystäviä ja kollegoita. Läheiset ih-
miset ovatkin usein niitä, joiden puoleen tiedonhankinnassa ensim-
mäisenä käännytään. Kun tietoa ei ole mahdollista saavuttaa vah-
vojen siteiden kautta, voidaan kääntyä heikkojen siteiden puoleen. 
Heikoin sitein yhdistettyjä ihmisiä ei sido toisiinsa emotionaalinen 

läheisyys, yhteinen historia tai keskinäinen yhteistyö. Heikkojen si-
teiden kautta on kuitenkin mahdollista lisätä sosiaalista pääomaa 
ja saavuttaa hyödyllistä tietoa. Heikot siteet toimivat siltoina, jotka 
yhdistävät ihmisiä erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa. (Granovetter 
1973, 1360, 1377–1378; Savolainen 2008, 184–185.) 

Jokainen kontakti yksilön sosiaalisessa verkostossa edustaa poten-
tiaalista tiedonlähdettä. Sosiaalisen median avulla yksilön on mah-
dollista laajentaa ja monipuolistaa sosiaalista verkostoaan. Sosiaali-
nen media tarjoaa myös erinomaisia välineitä ylläpitää heikkoja si-
teitä, jotka muutoin katkeaisivat (Laplante 2014, 73). Tutkimustie-
toa nuorten sosiaalisen median käytöstä on tuotettu viime vuosi-
na paljon eri tieteenaloilla. Sitä, miten nuoret hyödyntävät sosiaalis-
ta mediaa nimenomaan tiedonhankinnassa ei ole vielä tutkittu pal-
jon. Saamme varmasti tietää asiasta lähivuosina enemmän. Joitakin 
tutkimuksia aiheesta kuitenkin on jo julkaistu (mm. Laplante 2014; 
Kim, Sin & Tsai 2014). 

Laplante (2014) on tutkinut, miten nuoret hyödyntävät sosiaalista 
verkostoaan opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Suurimmalla 
osalla nuorista oli vakaa sosiaalinen verkosto, joka koostui useam-
masta vahvasta siteestä. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan olleet näin 
onnekkaita. Tutkimuksessa nousi esille myös pieni joukko nuoria, 
joilla oli vain muutama tai ei ollenkaan vahvoja siteitä. Laplanten 
(2014, 95) mukaan nuoret eivät täysin käyttäneet hyväksi sosiaalisen 
verkostonsa resursseja. Tutkimukseen osallistujat tukeutuivat pää-
asiassa vahvoihin siteisiin ja erityisesti opiskelukavereihinsa opintoi-
hin liittyvissä asioissa. Saavutettavuus oli nuorille tärkein kriteeri, kun 
he tekivät päätöksen ketä lähestyä. Verkostosivustot kuten Facebook 
olivat paljon käytetty väline, mutta puhelimessa puhumista ja kasvo-
tusten tapaamista pidettiin jossain tapauksissa tehokkaampana ta-
pana hankkia tietoa. (emt. 80–95.) 

Verkostosivustot madaltavat kynnystä ottaa yhteyttä kaverei-
hin. Asialla on hyvät ja huonot puolensa. Toisaalta se helpottaa 
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tiedonhankintaa, mutta toisaalta on heitä, jotka käyttävät tätä mah-
dollisuutta hyväkseen turhankin helposti. Laplanten (2014, 97–98) 
tutkimuksessa selvisi, että osa nuorista tukeutui kavereihin sosiaali-
sessa mediassa välittömästi tiedontarpeen havaittuaan. Jopa ennen 
kuin olivat yrittäneet etsiä tietoa omin avuin.  

Kimin ym. (2014, 175) tutkimuksessa selvisi, että opiskelijat hyö-
dyntävät erilaisia sosiaalisen median kanavia osana tiedonhankin-
taa varsin paljon. Wikeistä etsittiin taustatietoa, ja jakelusivustoil-
ta (esim. YouTube) sekä kysy ja vastaa –palveluista (esim. Ask.com) 
puolestaan  ohjeita ja ratkaisuja käsillä olevaan ongelmaan. Verkos-
tosivustoja sekä mikroblogeja (esim. Twitter) käytettiin puolestaan 
uutistiedon saavuttamiseen. Samaan tiedontarpeeseen hyödynnet-
tiin usein useampaa sosiaalisen median kanavaa. (emt., 175.)

TIEDONHANKINNAN ONGELMAT JA ESTEET

Keskeiseksi tiedonhankinnan ongelmaksi ja esteeksi nuoria koske-
vissa tutkimuksissa nousee tiedonhakutaitojen puutteellisuus. Shen-
ton ja Dixon (2004, 182) toteavat, että nuorilla on vaikeuksia käsit-
teellistää tiedontarvettaan hakusanoiksi. Käytetty hakusana ei vält-
tämättä liity aiheeseen lainkaan tai on liian epämääräinen. Kiilin 
(2012, 44) tutkimukseen osallistuneista nuorista osa kirjoitti tehtä-
vänannon sellaisenaan hakukoneeseen, mikä kertoo siitä, ettei ha-
kukoneen toiminnasta ymmärretä paljoakaan. Vain kolmannes tutki-
mukseen osallistuneista nuorista käytti kahden hakusanan yhdistel-
mää. Suurin osa tyytyi yhteen hakusanaan. Kiili (emt. 43–44.) toteaa-
kin, että nuoret arvioivat helposti omat kykynsä käyttää hakukonei-
ta sujuviksi, vaikka osalla heistä on huomattavia vaikeuksia hakuko-
neiden toiminnan ymmärtämisessä ja hakukyselyiden muotoilussa. 

Nuorilla on ongelmia myös hakutuloksen kriittisessä arvioinnissa. 
Kiilin (emt. 44) tutkimuksessa selvisi, että nuoret kiinnittivät vain vä-
hän huomiota siihen, kuka tiedon on tuottanut. Löytyneen tiedon 

? ?
?

? ?
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relevanssi oli heille tärkeämpää kuin sen luotettavuus. ”Enemmän 
on parempi” –asenne  korostui Shentonin ja Dixonin tutkimuksessa 
(2004, 195). Nuoret olivat tyytyväisiä, jos haku tuotti paljon osumia. 
Niiden laatuun ei kuitenkaan kiinnitetty huomiota ja vain harvoin 
pyrittiin tarkastamaan löydetyn tiedon paikkansapitävyys. 

Taitojen lisäksi myös asenteissa on puutteita. Tutkimuksissa nousee 
esille viitteitä nuorten alisuorittamisesta suhteessa tiedonhankin-
taan. Nuoret aloittavat tiedonhankinnan hyvin spontaanisti, eivätkä 
etukäteen mieti hakutermejä tai suunnittele hakuja. Monet käyttä-
vät vain minimimäärän vaivaa tiedon löytämiseen ja tyytyvät pariin 
helposti saatavilla olevaan lähteeseen. Lisäksi omalaatuisten, ei-tar-
koituksenmukaisten metodien käyttö on tavallista. (emt. 183–184.) 

Tiedonhankinnan prosessin onnistumiseen vaikuttavat myös tun-
teet ja niiden hallinta. Tutkimustulosten mukaan nuoret kokevat 

turhautumista etsiessään tietoa. Sen voi aiheuttaa tiedon etsiminen 
vaikeasta aiheesta tai tilanne, jossa hakutulokset eivät vastaa haku-
kyselyä. Turhautumista herättää lisäksi tilanne, jossa löydetty tieto 
on nuorelle liian vaikeaa ymmärtää. Myös informaation ylikuormi-
tus ja lukuisten hakuosumien läpikäyminen herättävät turhautumi-
sen tunteita. Sen tosiasian hyväksyminen, että tieto on usein hajal-
laan useissa eri lähteessä, voi olla nuorille vaikeaa. (emt. 182; Foss 
ym. 2013, 183.) 

Nuoret ovat tiedonhankintataidoiltaan luonnollisesti hyvin hetero-
geeninen joukko. Havainnoidessaan nuorten tiedonhakua Foss ym. 
(2013, 178–181) identifioivat yhteensä seitsemän erilaista tiedonha-
kijan tyyppiä. Kategoria, johon nuori kuuluu voi vaihtua hakutehtä-
vän vaihtuessa. Nuori voi myös kuulua useampaan kategoriaan sa-
man hakutehtävän yhteydessä. Kategoriat ja niihin liittyvät keskeiset 
luonnehdinnat on esitetty kuvassa 3.  

 Tiedonhakijan tyyppi   Luonnehdinta 

 Tehokas Ymmärtää internetin tietoresursseja ja omaa taitoja käyttää  
hakukoneiden erilaisia ominaisuuksia.

 Kehittyvä Rajoittuneempi tietämys hakutoiminnoista, vaikeuksia monivaiheisen  
tehtävän suorittamisessa verrattuna tehokkaaseen tiedonhakijaan. 

 Sääntöjä noudattava Noudattaa tiettyä tiedonhankinnan kaavaa, jonka vaiheet toistaa  
kaikissa hauissa.

 Visuaalinen Suosii visuaalista informaatiota ja kuvahakua.

 Aihekohtainen Taitava hakemaan tietoa tietystä aiheesta, mutta ei osaa soveltaa  
taitoja muihin aiheisiin. 

 Ei-motivoitunut Ei ole kiinnostunut internetin tietovarannoista tai tiedonhausta. 

 Sosiaalinen Hyödyntää internetin tarjoamia sosiaalisia mahdollisuuksia tiedonhaussa.

Kuva 3. Tiedonhakijan tyypit. (Foss ym. 2013, 178–181.)
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LOPUKSI

Tutkimustulokset nuorten tiedonhankinnasta vahvistavat näkemys-
tä, jonka mukaan meidän tulee luopua ajatuksesta, että tiedonhan-
kinta olisi nuorille helppoa ja vaivatonta. Vaikka nuoret omaksuvat 
nopeasti käyttöönsä informaatioteknologian uusimmat innovaatiot, 
se ei tarkoita, että oikean ja relevantin tiedon paikantaminen tarjolla 
olevasta valtavasta informaatiomäärästä olisi heille helppoa. CIBER 
(2008, 22) kartoitti nuorten tiedonhankinnasta tehtyjä tutkimuksia 
25 vuoden ajalta ja raportista käy ilmi, että nuorten tiedonhankinta-
taidot eivät ole parantuneet kyseisenä ajanjaksona. Abbas ja Agos-
to (2013, 86) toteavatkin, että nykynuoret kompastelevat aikuisek-
si kasvamisen prosessissa samalla tavalla kuin nuoret ovat kautta ai-
kojen tehneet. Heillä vain on käytössään enemmän tiedonlähteitä ja 
tiedonhankintakanavia kuin ennen on ollut. Taidoissa hyödyntää nii-
tä on kuitenkin parantamisen varaa. 

Tiedonhankinnan taidot kytkeytyvät erottamattomaksi osaksi in-
formaatiolukutaitoa. Informaatiolukutaidon käsitteellä on kuvat-
tu taitojen kokonaisuutta, joka meidän kaikkien tulisi ottaa hal-
tuun suhteessa tietoon. Informaatiolukutaito on laaja ja monitahoi-
nen käsite, johon eri määrittelyissä on nähty kuuluvaksi mm. tiedon 

hankkiminen, kriittinen arviointi, tehokas käyttö sekä tietoon liitty-
vien eettisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten kytkösten ymmär-
täminen (Kynäslahti, Vesterinen & Tella 2007, 72). Myös teknologia-
taidot kuuluvat keskeisesti informaatiolukutaitoon, samoin kuin vii-
me vuosina esiin nostetut tiedon tuottamiseen liittyvät taidot. (Bow-
ler & Nesset 2013, 59.) Kyse on jo lapsena alkavasta ja läpi nuoruus-
vuosien jatkuvasta oppimisprosessista, joka ei pääty vielä aikuisena-
kaan. Informaatiolukutaitoa ja tiedonhankintataitoja osana sitä tu-
lee kehittää jatkuvasti. 

Nuorten tiedonhankinnasta tuotettua tutkimustietoa vasten nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluiden merkitys korostuu. Nuoret tarvit-
sevat tukea tiedonhankintaan, liittyipä se merkittäviin elämän suun-
taa luotsaaviin päätöksiin tai pienempiin osakokonaisuuksiin. Nuo-
ret ottavat tiedon mielellään vastaan toiselta ihmiseltä, jonka kyky 
tehdä tilanteesta arvioita ja suodattaa tietoa on hakukoneisiin näh-
den ylivertainen. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun ammattilainen 
on neutraali aikuinen, joka voi tukea nuoren tiedonhankintaa ja tar-
jota asianmukaista tietoa käsillä olevaan tilanteeseen. 
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NUORTEN KOKEMUKSIA PALVELUISTA – EUROOPPALAINEN KYSELY 
Jaana Fedotoff & Heidi Leppäkari (toim.)

ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) kar-
toitti vuonna 2013 nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden käyttöta-
poja ja merkitystä nuorille kyselytutkimuksella, johon kerättiin vas-
tauksia palveluiden eurooppalaisen verkoston kautta 14 eri maas-
ta. Tutkimuksessa määriteltiin kymmenen aihealuetta, jotka ovat 
olennaisen tärkeitä nuorten elämänlaadulle, omien mahdollisuuksi-
en hyödyntämiselle täysimääräisesti sekä osallisuudelle omaan elä-
mään ja koko yhteiskunnan toimintaan. Taustatietona hyödynnettiin 
ERYICAn jäsenistön vuosina 2010 ja 2011 tekemiä selvityksiä nuor-
ten tiedontarpeista.

Aihealueet:
 ● Koulutus
 ● Työllisyys, työharjoittelu, oppisopimuskoulutus
 ● Terveys ja hyvinvointi
 ● Asuminen
 ● Vapaa-aika
 ● Kansainvälinen liikkuvuus
 ● Vapaaehtoistyö
 ● Seksuaalisuus ja intiimisuhteet
 ● Perhe- ja ystävyyssuhteet
 ● Väkivalta

Aihealueita tarkasteltiin tiedon saatavuuden, avun saamisen se-
kä tiedon hyödyllisyyden ja luotettavuuden näkökulmasta. Näiden 
pohjalta tutkimuksessa määriteltiin viisi väittämää, joilla testattiin 
nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vaikutusta nuorten elämään:

 ● Käyttäessään nuorten tieto- ja neuvontapalveluita nuori voi  
 ratkaista omaan elämäänsä liittyviä erilaisia ongelmia.

 ● Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottamaa tietoa  
 pidetään useammin luotettavampana kuin muiden lähteiden  
 tarjoamaa tietoa.

 ● Nuorten tieto- ja neuvontapalveluita usein käyttävät uskovat  
 muita enemmän siihen, että tietoa on helposti saatavilla.

 ● Kasvokkain toteutettava nuorten tieto- ja neuvontapalvelu   
 on toivotuin palvelumuoto.

 ● Nuorten tieto- ja neuvontatyö tukee työttömiä ja  
 NEET-nuoria (Not in Employment, Education or Training).



146

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

Vastaajista saatiin seuraavat perustiedot, joita tarkasteltiin suhtees-
sa edellä mainittuihin väittämiin:

1. Kyselyn toteuttavan nuorten tieto- ja neuvontapalvelun   
 muoto

2. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun käyttö vuosissa

3. Asiointikertojen ja yhteydenottojen määrä nuorten  
 tieto- ja neuvontapalvelussa

4. Vastaajien sukupuoli

5. Vastaajien ikä

6. Vastaajien asuinpaikka

7. Vastaajien koulutustausta
8. Vastaajien elämäntilanne 

Vaikka vastaajien määrä oli suhteellisen pieni (438), se antaa kuvaa 
palveluiden nykytilasta Euroopan eri maissa sekä niiden vaikutuk-
sesta nuorten elämään ja hyvinvointiin.

Lisätietoja:
Tutkimuksen toteutusta ja vastaajien kuvausta esitellään tarkemmin 
ERYICAn julkaisussa Compendium on National Youth Information 
and Counselling Structures (Ivanovskis ym. 2014, 51–77). Julkaisu 
osoitteessa www.eryica.org -> Publications.

PALVELUT TUKENA NUORTEN ELÄMÄSSÄ
– KYSELYN TULOKSIA

Kyselyn tulosten mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
käyttäjät kokivat useimmiten, että palveluilla on ollut myöntei-
nen vaikutus heidän elämäänsä. Nuoret olivat lähes aina tyytyväi-
siä saatuun tietoon ja suosittelisivat palveluiden käyttämistä myös 

ystävilleen. Nuoret ilmoittivat useita aihealueita, joissa nuorten tie-
to- ja neuvontapalvelut olivat auttaneet heitä. Kyselyssä nousi kui-
tenkin esiin myös aiheita, joihin nuoret eivät olleet juurikaan saaneet 
apua. On epäselvää, johtuuko tämä siitä, että vastaajat eivät etsineet 
tukea näissä kysymyksissä. Vai siitä, etteivät vastaajat ajatelleet saa-
vansa tietoa tiettyihin aiheisiin liittyen, jolloin kysymys jätettiin mah-
dollisesti esittämättä.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tavoittivat tehokkaimmin kaik-
kein nuorimmat ikäryhmät (13–18-vuotiaat). Seuraavaksi suurin ryh-
mä olivat 19–24-vuotiaat. Kyselyn perusteella nuorimmat ikäryhmät 
käyttivät palveluita eniten ja palvelut tavoittivat heidät tehokkaim-
min. He pitivät tietoa vanhempia ikäryhmiä useammin luotettavana 
ja ilmoittivat saavansa palveluista eniten apua silloinkin, kun eivät ol-
leet käyttäneet palveluita ajallisesti yhtä kauan tai olleet palveluihin 
yhteydessä yhtä useasti kuin muut ikäryhmät. Nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluiden tarjonta ei kiinnostanut yhtälailla iältään vanhem-
pia (25–29-vuotiaat) ja korkeammin koulutettuja nuoria. Näihin ryh-
miin kuuluvat nuoret uskoivat harvemmin saavansa tukea esimerkik-
si työnhaussa ja pitivät saamaansa tietoa vähemmän luotettavana.

On huomioitava, että kysely on toteutettu Euroopan eri maissa, jois-
sa nuorten tilanne on hyvin vaihteleva. Nuorten tieto- ja neuvon-
tapalveluissa tuleekin tarkastella, missä määrin iältään vanhemmat 
nuoret ovat palveluiden kannalta merkittävä kohderyhmä ja miten 
heidät tavoitettaisiin. Kyselyn tulokset osoittivat, että ikä on juuri 
se tekijä, jonka perusteella vastaajien mielipiteet eroavat esimerkik-
si tiedon saatavuutta tai tiedonsaantimuotoa koskevissa kysymyk-
sissä. Kysymys kuuluukin, tulisiko tarkemmin selvittää 25–29-vuoti-
aiden nuorten odotuksia saada tietoa, neuvontaa ja ohjausta nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluista ja mitä tämä tuki heille mahdolli-
sesti voisi olla. Osittain tätä kohderyhmää Suomessa palvelevat ma-
talan kynnyksen palvelupaikat, kuten Ohjaamot, joiden palvelukoko-
naisuuteen nuorten tieto- ja neuvontapalveluita kuuluu.
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Kyselyn perusteella nuorten tieto- ja neuvontapalvelut onnistuivat tie-
don tarjoamisessa muita nuorille suunnattuja palveluita paremmin. 
Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden käyttäjät olivat tyytyväisem-
piä saamaansa tietoon ja luottivat muita useammin siihen, että palve-
lu pystyy tarvittaessa antamaan apua esimerkiksi työnhakutilantees-
sa. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta saatua tietoa pidettiin use-
ammin luotettavampana kuin muista lähteistä peräisin olevaa tietoa.

Tulokset osoittivat myös, että nuoret eivät käyttäneet palveluita vain 
kertaluontoisesti. Vaikuttaa siltä, että kerran palvelua käyttänyt nuo-
ri jatkaa sen käyttämistä ja pysyy palvelun asiakkaana. Palveluita pi-
dempään käyttäneet nuoret olivat niihin myös tyytyväisempiä. On 
erityisten tärkeää varmistaa, että myös uudet nuoret löytävät nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluihin ja saavat niistä tarvitsemansa avun. 
Laadukkaalla palvelulla taataan, että nuori asioi siellä myös uudel-
leen tarpeen vaatiessa.

HENKILÖKOHTAINEN PALVELU KOET TI IN LUOTET TAVAKSI

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että yli 70 % nuorista vastaanotti tietoa, 
neuvontaa ja ohjausta mieluiten kasvokkain. Siitä huolimatta, että 
netti oli nuorten useimmiten käyttämä tietolähde, kyselyyn osal-
listuneet nuoret pitivät tiedonhankinnassa parhaana menetelmä-
nä henkilökohtaista kasvotusten kohtaamista. Netti tiedonlähteenä 
oli toiseksi paras vaihtoehto. Kysely paljasti, että henkilökohtainen 
kohtaaminen koettiin luotettavaksi. Nuoret pitivät nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluista, nuorisotyöntekijöiltä tai jopa vanhemmiltaan ja 
vertaisiltaan saatua tietoa luotettavampana kuin eri medioista saa-
tua. Netti mukaan lukien. 

Mielenkiintoista on, että vaikka nettiä ei pidetty luotettavana tieto-
lähteenä ja kyselyyn vastanneista nuorista puolet katsoi, että netis-
sä saatavilla olevan tiedon luotettavuutta on vaikea arvioida, pidet-
tiin nettiä siitä huolimatta toiseksi parhaana tiedonlähteenä. Tämä 

osoittaa sen, miten tärkeää on kehittää nuorten kykyä arvioida ver-
kosta hankitun tiedon paikkansapitävyyttä, luotettavuutta ja tark-
kuutta. Jo se, että nuorilla on ymmärrys siitä, ettei tieto välttämättä 
ole luotettavaa, on hyvä askel opettelussa nettilähteiden hyödyntä-
miseen.  Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tulisi tarjota nuoril-
le ohjausta verkon hyödyntämisessä tiedonlähteenä.

NUORTEN MONET LÄHTÖKOHDAT PALVELUIDEN KÄYTÖLLE

Nuorten tieto- ja neuvontatyön merkitys osoittautui suureksi erityi-
sesti maaseudulla asuville nuorille. He olivat muita useammin sitä 
mieltä, että palvelut parantavat heidän elämänlaatuaan ja luovat var-
muutta siitä, että tarvittava tieto on löydettävissä. Toisaalta pienem-
pien kaupunkien ja maaseudun nuorten osuus kyselyn vastaajista oli 
pienempi kuin muualla asuvien nuorten. Tämä saattaa tarkoittaa si-
tä, että nämä nuoret käyttävät nuorten tieto- ja neuvontapalvelui-
ta harvemmin. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että palveluiden pe-
rustamiseen ja markkinointiin panostetaan myös suurten kaupun-
kien ulkopuolella. Henkilökohtainen kohtaaminen nuorten tieto- ja 
neuvontatyön ammattilaisen kanssa voidaan toteuttaa maaseudun 
nuorille eri viestintävälineiden avulla. Tästä syystä pienistä kaupun-
geista kotoisin olevat nuoret pitivät muita ryhmiä useammin tärkeä-
nä yhteydenottomahdollisuutta puhelimitse. Paikkakunnilla, joilla ei 
esimerkiksi ole nuorisotaloa, nuorten tavoittamisessa voitaisiin käyt-
tää myös muunlaisia ratkaisuja, kuten chatteja. Näin nuoret voisi-
vat tavata nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöitä henkilökohtaises-
ti asuinpaikasta riippumatta.

Nuoret saavat nuorten tieto- ja neuvontapalveluista apua monipuo-
lisesti eri aiheista. Työllisyys ja asuminen, kansainvälinen liikkuvuus, 
väkivalta sekä perhe- ja kaverisuhteet olivat aihepiirejä, joita koske-
van tiedon nuoret katsoivat olevan vaikeasti saatavilla. Jälleen tu-
lee huomioida, että kysely on toteutettu useassa Euroopan maas-
sa. Suomessa vuonna 2014 nuorten kysytyimpiä aihealueita nuorten 
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tieto- ja neuvontapalveluissa olivat työ ja yrittäjyys, vapaa-aika, hy-
vinvointi ja terveys, koulutus ja opiskelu, oma talous sekä ihmissuh-
teet ja seurustelu (Koordinaatti 2015.) Vaikka koulutusta koskevaa 
tietoa katsotaan olevan saatavilla suhteellisen helposti, kaikenikäi-
set ja eri yhteiskunnallisissa asemissa olevat nuoret korostivat tar-
vetta saada lisää koulutusta koskevaa tietoa. Lisäksi työttömät nuo-
ret määrittelivät koulutuksen kaikkein tärkeimmäksi aihepiiriksi. Seu-
raavaksi tärkein aihealue heille olivat työllisyyteen liittyvät asiat.

Euroopassa on yleisesti nähtävissä, että työtä hakevista nuorista on 
muodostumassa tärkeä kohderyhmä nuorten tieto- ja neuvontapal-
veluille, sillä nuorisotyöttömyys on vakava ongelma monissa mais-
sa. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut voivat olla virallisten työvoi-
mapalveluiden ohella tukipalveluita nuorille, joille työnsaanti on vai-
keaa. 

NUORTEN OIKEUS T IETOON

Palvelut eivät tarjoa tukea vain työllistymisessä, vaan myös nuoren 
elämän muilla osa-alueilla. Nuoret, jotka eivät ole töissä, työnha-
kijoita tai opiskelemassa, ovat ryhmä, joka vaikuttaisi tarvitsevan 
enemmän palveluiden kohdentamista juuri heille. Palveluiden tulee 
olla nuoria kiinnostavia heidän näkökulmastaan. Nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluiden kokonaisvaltainen, yksilöllinen lähestymistapa 
voi olla yksi keino saada nämä nuoret kiinnittymään yhteiskuntaan.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että nuorten tieto- ja neuvonta-
palveluilla on tärkeä rooli räätälöidyn, luotettavan ja useita eri ai-
healueita kattavan tiedon tarjoajana jokaiselle nuorelle. Palvelut ovat 
tärkeässä roolissa myös kehittämässä nuorten tiedonarviointitaitoja. 
Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden keskeinen tehtävä on tarjota 
nuorille tietoa. Samalla ne vahvistavat nuorten luottamusta siihen, 
että tarvittava tieto on aina saatavilla. Laadukkaan tiedonsaannin 

mahdollisuudella on merkitystä nuorille, sillä oikean tiedon valitse-
minen kaikesta tietomäärästä oman elämänsä ratkaisujen pohjak-
si ei ole helppoa.

Jotta nuorille voidaan tarjota tarkoituksenmukaisia nuorten tieto- 
ja neuvontapalveluita, tulee palveluntuottajien koota nuorten koke-
muksia palveluista ja hyödynnettävä saadut palautteet ja ehdotuk-
set niiden kehittämiseksi. Kehittämiseen tulee ottaa mukaan myös 
nuoret. Vain siten voidaan vastata nuorten tiedon, neuvonnan ja oh-
jauksen tarpeisiin.

Teksti pohjautuu julkaisuun Compendium on National Youth  
Information and Counselling Structures (2014, s. 76–77), joka on t 
oteutettu Euroopan neuvoston ja ERYICAn (European Youth  
Information and Counselling Agency) yhteistyön puitteissa.  
Mukana on ollut myös BIJ - Bureau Information Jeunesse (Belgia).

Koordinaatilla on kaikki oikeudet julkaisun kääntämiseen ja  
muokkaamiseen. Käännöstekstien toimitus ja tekstit: Jaana Fedotoff  
ja Heidi Leppäkari, Koordinaatti 2015.
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LAATU NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖSSÄ
Jaana Fedotoff (toim.)

Artikkelin teksti on käännetty ja toimitettu julkaisusta Quality Man-
agement in Youth Information and Counselling. A Competency De-
velopment Framework (s. 6 & 9‒20). Koordinaatilla on kaikki oikeu-
det julkaisun kääntämiseen ja muokkaamiseen. Julkaisu on tuotettu 
Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYI-
CAn Youth on the Move - InfoMobility -hankkeen osahankkeessa 
EURYICA. Materiaalia julkaisuun hankkeen aikana ovat tuottaneet 
EURYICA-työryhmän jäsenet: Markus Albrecht, Julie Mensík Čákiova, 
Claire Conlon, Jaana Fedotoff, Kerstin Giebel, James O’Donovan, 
Rūta Labalaukytė, Hannes Sildnik, Miriam Teuma, Kristiina Ling & 
Imre Simon (Evaldas Rupkus toim.).

LAADUNHALLINTA NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖSSÄ 

Foreword (s. 6) julkaisussa Quality Management in Youth Informa-
tion and Counselling

Nuorille tarjolla olevien tiedonlähteiden ja oppimista tukevien työ-
kalujen kirjo sekä taso ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Tästä huoli-
matta nuoret ovat kykeneviä tunnistamaan luotettavia tiedonlähtei-
tä erityisesti siellä, missä tiedontarjoaja on nuorille suunnattujen pal-
veluiden ammattilainen. Palvelu niissä on käyttäjäystävällistä ja nuo-
ren tiedon tarpeisiin ratkaisuja etsivä. Tietoa on tarjolla kattavasti ja 

nuoria osallistavassa ympäristössä. Ympäristössä, joka tunnistaa jo-
kaisen nuoren erityisyyden ja arvon. Nuoret kokevat myös tarvetta 
olla osallisena palveluissa, jotka on tarkoitettu tukemaan heitä. Eivät 
vain osallisina palvelun käyttäjinä vaan myös aktiivisina toimijoina.

Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöinä meidän tulee pyrkiä jatku-
vasti kehittämään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden laatua se-
kä niissä annettavaa tukea nuorille.

Nuorisotyössä on meneillään muutoksen aika. Palveluntarjoajat seu-
raavat tarkasti millaisia palveluita rahoitetaan ja olisiko sama rahoi-
tuslähde hyödynnettävissä oman palvelun pysyvyyden varmistami-
seksi. Vaatimukset palveluille kasvavat, resurssien kuitenkin vähen-
tyessä. On yhä tärkeämpää todentaa nuorille suunnattujen palvelui-
den vaikutus ja tehokkuus sekä tuoda näkyväksi eri tahojen myön-
tämien resurssien arvo ja merkitys palveluissa.

ERYICA toivoo, että englanninkielinen ja osin muille kielille käännetty 
Quality Management in Youth Information and Counselling -julkaisu 
toimii tukena sekä inspiraation ja motivaation lähteenä nuorten tie-
to- ja neuvontatyöntekijöille sekä resurssityökaluna laadun varmista-
miseen.

Sanja Vuković-Čović
ERYICAn presidentti
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MIKSI LAATUA TARVITAAN?

Vastaus on yksinkertainen: laatu ohjaa yksilön päätöksiä ja valintoja. 
Haluamme olla tyytyväisiä

 ● tuotteeseen tai
 ● rakenteeseen, jossa olemme osallisena tai
 ● palveluun, jota meille tarjotaan.

Teemme päivittäin arvioita ympärillämme olevien asioiden laadus-
ta. Päätökset voivat olla tiedostamattomia, jolloin mielessämme on 
enemmän tai vähemmän selkeä kuva siitä, millainen jonkin asian pi-
täisi olla, jotta sen katsottaisiin olevan hyvä tai paras. Vaihtoehtoi-
sesti tietyn tuotteen, rakenteen tai palvelun laatua koskevat odo-
tukset voi olla kirjattu sitä koskevaan laatuasiakirjaan. Laatuodotuk-
set toimivat työkaluna, jolle on käyttöä lähes kaikilla elämänaloilla – 
esimerkiksi opinnoissa, työssä, vapaa-ajalla, tutkimuksessa, kaupan-
käynnissä ja myös nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

MILLAIS IA TYÖKALUJA LAATUTYÖSSÄ TARVITAAN?

Laadun varmistamiseksi on tärkeää, että palvelun tuottajat toteutta-
vat suunnitelmallisesti tarkoituksenmukaisen laadunarviointityöka-
lun. Laadun varmistamiseen ja arviointiin tarvitaan kaikkien palvelun 
tuottamisessa mukana olevien yhteisesti sovittu prosessi, jossa mää-
ritellään, miten arviointi toteutetaan. Tähän prosessiin tulee käyttää 
riittävästi resursseja, jotta arvioinnilla saadaan tarvittavaa tietoa ja 
tulokset ovat siten hyödynnettävissä parhaalla mahdollisella tavalla. 
Laatutyökalu voi olla muun muassa dokumentti, johon on määritel-
ty palvelun keskeiset laatuvaatimukset. Laatutyökalun malli ja muo-
to voivat vaihdella. Se voi olla myös palvelun eri osa-alueisiin toteu-
tettu jäsennelty tarkistuslista, joka sisältää joukon laadun mittaami-
seen soveltuvia kriteereitä ja mittareita. Työkalut auttavat palvelun 
suunnan määrittelemisessä ja tukevat palvelun tai tuotteen laatua 
edistäviä päätöksiä.

MITÄ LAATU TARKOIT TAA?

Laadun määritelmiä on lukuisia. Seuraava määritelmä perustuu laa-
dunhallinnan teoriaan, ja sitä voidaan käyttää kaikilla elämänaloilla:

Laatu on kokonaisuus sellaisista välttämättömistä ominaisuuksista, 
joita tarvitaan tuotetta tai palvelua koskevien odotusten saavuttami-
seksi. (Lähde: Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ), Frankfurt am 
Main, DIN 55350, osa 11.)

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa laatu on palvelua läpileikkaa-
va näkökulma. Laadun varmistaminen vaatii pohdintaa siitä, miten 
laatua voidaan palveluissa ylipäätään mitata tai määritellä. Esimerk-
kinä tilanne, jossa nuoren kysymyksiin vastaavat useat työntekijät 
kasvokkain tai verkossa. Esimerkissä nuoren kysymyksiin vastaavil-
la työntekijöillä ei ole yhteisiä laatuperiaatteita vastaamiselle, tai ne 
ovat olemassa, mutta niitä ei noudateta. Tämän johdosta nuori voi 
saada hyvin erilaisia ja eri näkökulmista annettuja vastauksia, mikä 
voi lisätä hänen epävarmuuttaan asiasta. Vastaukset eivät perustu 
yhteiselle näkemykselle siitä, miten laatu vastauksissa varmistetaan. 
Tämän vuoksi laatu kyseisessä nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa 
vaihtelee tapauskohtaisesti.

Laadun merkittävyyden havainnollistamiseksi tarkastellaan vielä 
toista esimerkkiä: nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tiimistä yksi 
työntekijä arvioi, että apua pyytävälle nuorelle riittää vastauksek-
si verkkosivun osoite ilman lisätietoja. Saman palvelun toinen työn-
tekijä hakee nuorelle tietoa useista eri lähteistä, tarkistaa lähteiden 
luotettavuuden, ajantasaisuuden ja kokoaa tietojen pohjalta luotet-
tavan ja kattavan vastauksen nuoren kysymykseen. Tarvittaessa hän 
ohjaa nuoren asiantuntijan luokse. Kun palvelulla on määritelty ja 
yhteisesti sovittu laatutyökalu käytössään, on selvää, että esimerkin 
kaltaisessa tilanteessa vastauksen laatu ei ole enää riippuvainen sii-
tä, kuka työntekijöistä nuorta ohjaa. Nuori saa yhtä laadukasta pal-
velua kaikilta työntekijöiltä.
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Useissa nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa eri puolilla Eurooppaa 
on jo käytössä omia menetelmiä ja työkaluja, joilla palveluiden laa-
tua varmistetaan. Laatua ei arvioida vain omalta organisaatiolta (tai 
muilta paikallisilta, kansallisilta, eurooppalaisilta tai jopa kansainvä-
lisiltä viranomaisilta) saadun ohjeistuksen pohjalta palvelun sisäises-
ti. Myös nuorten palveluiden käyttäjien tulee arvioida laatua. Laadun 
tarkastelussa on tärkeää kysyä, saako nuori kaiken tarvitsemansa tie-
don ja osaako häntä palveleva nuorten tieto- ja neuvontatyönteki-
jä antaa tietoa myös silloin, kun nuori ei itse osaa tarkasti määritellä 
kysymystään tai tiedon tarvettaan.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteena on nuorten kasvatuk-
sellinen ohjaus ja sosiaalinen vahvistaminen. Laatua voidaan siis mi-
tata myös sillä, miten nuorelle annettu neuvonta ja ohjaus tukevat 
näitä päämääriä.

Laadukkaan nuorten tieto- ja neuvontatyön määrittelyssä on muka-
na useita eri tekijöitä, kuten 

1. työntekijöiden ammatillinen osaaminen ja ajantasainen ymmär-
rys nuorten elämään liittyvistä asioista, 

2. pedagogiset taidot, kuten vuorovaikutustaidot ja sitoutuminen 
nuorten voimaannuttamiseen ja kykyjen vahvistamiseen, sekä 

3. valmius verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. 

Kaikilla näillä tekijöillä on keskeinen tehtävä nuorten tieto- ja neu-
vontatyössä ja sen laatua tarkastellessa. Niin verkossa kuin kasvok-
kain tehtävän ohjauksen ja neuvonnan tulee lisäksi perustua nuor-
ten tieto- ja neuvontatyölle sekä laajemmin nuorisotyölle asetettui-
hin kasvatuksellisiin tavoitteisiin nuorten tukemiseksi ja yhdenver-
taisten mahdollisuuksien takaamiseksi.

Laadun tulee läpileikata kaikki edellä mainitut tekijät, lähtökohtana 
muun muassa

 ● nuorten tieto- ja neuvontapalvelun kaikki tuotteet ja palvelut, 
kuten eri teemoista tarjolla oleva tieto, mahdollinen verkkopal-
velu ja sosiaalisessa mediassa olevat palvelut, painettu tietoma-
teriaali, teemalliset tapahtumat, infoiskut, koulutukset jne.

 ● työntekijöiden ammatillinen osaaminen ja pätevyys sekä mää-
räaika (palvelulupaus), jonka kuluessa nuorten kysymyksiin vas-
tataan

 ● nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa tehtävän työn rakenne ja 
puitteet, joihin kuuluvat muun muassa palvelukuvaus, työn eri-
laiset toimintamuodot ja -ympäristöt sekä työntekijöiden vas-
tuualueet.

Yllämainitut lähtökohdat ovat tärkeitä laadukkaan palvelun perus-
tamisessa, toteuttamisessa ja sen jatkon kehittämisen kannalta niin 
kasvokkain kuin verkkoperustaisesti tapahtuvassa nuorten tieto- ja 
neuvontatyössä.

KUKA MÄÄRIT TÄÄ LAADUN?

Laatua arvioivat monet eri henkilöt, ryhmät ja tahot: nuoret itse, 
nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijät, vapaaehtoiset sekä kumppa-
niorganisaatiot tai -verkostot paikallisella, kansallisella, eurooppa-
laisella tai kansainvälisellä tasolla. Lisäksi sitä arvioivat rahoittajata-
hot ja mahdolliset sponsorit. Ammatillisia ja nuorten omia vertai-
sia sekä vertaisryhmiä ei pidä unohtaa. Lisäksi vanhemmilla ja muil-
la kasvattajilla voi olla mielipiteensä nuorisotyöstä sekä nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluista. Myös siitä näkökulmasta, miten nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelun laatua voitaisiin edistää. Tätä tulee heil-
tä myös kysyä.
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MIKSI TUOTET TUJEN PALVELUIDEN LAADUN  
TARKASTELEMINEN ON TÄRKEÄÄ?

a. Laatu ilmaisee nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tarjoajien ja   
 palvelussa työskentelevien ammatillista asennetta palvelun   
 käyttäjille, kuten nuorille, vanhemmille ja sidosryhmille.

Useimmat nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toteuttajat ovat 
kehittäneet organisaatiotaan ja toimintaansa omien toimintasuun-
nitelmien ja tavoiteasettelujen pohjalta. He ovat kehittäneet toimin-
nan suunnittelun ja toteutuksen tueksi erilaisia tavoite- ja työsken-
telymalleja hyödyntäen myös olemassa olevia laatutyökaluja. Pohja-
na ovat toimineet organisaation yhteiset ohjeistukset, käytössä ole-
vat työskentelymallit tai jopa säännöt. Työskentely perustuu yhtei-
seen sisäiseen reflektioprosessiin, johon osallistuvat kaikki nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluun liittyvät asianosaiset. Prosessissa poh-
ditaan, miten työtä tulee tehdä yksittäisinä työntekijöinä, työyhtei-
sönä ja organisaationa sekä mitkä tavoitteet ja periaatteet työtä yli-
päätään ohjaavat. Tarkoituksenmukainen laatutyökalu vahvistaa yh-
teistä ymmärrystä siitä, mitä laadukas työ kaikille asianosaisille tar-
koittaa. Laatu on asenne ja organisaation sisäinen tahtotila ja tavoi-
te. Se on omalla tavallaan sopimus, jossa osallisena ovat kaikki nuor-
ten tieto- ja neuvontapalvelun toimijat, mukaan lukien työntekijät, 
vapaaehtoiset ja johto, päättäjät sekä rahoittajat. Laatua saavat ai-
kaan motivoituneet työntekijät ja työyhteisöt, joiden työn ytimessä 
on ammatillinen sekä tarkoituksenmukainen ylhäältä alas ja alhaal-
ta ylös toimiva viestinnän ja reflektoinnin kulttuuri.

b. Lainsäädännön, strategioiden ja suuntaviivojen seuraaminen.

Laatua nuorten tieto- ja neuvontatyössä on tarkasteltava myös pal-
velun ulkopuolelta asetettujen odotusten pohjalta. Muun muassa 
nuorisotyötä koskevalla kansallisella lainsäädännöllä ja strategi-
oilla pyritään edistämään laatua ja laatuajattelua. Samaan pyrkivät 
erilaiset eurooppalaiset suositukset koskien muun muassa nuorten 

oikeutta tietoon ja nuorten mahdollisuuksia saada tietoa heitä kos-
kevista oikeuksista.

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä seurataan työmuotoa koskevia eu-
rooppalaisia suuntaviivoja, joista tärkeimmät ovat Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn vuonna 1993 
hyväksymät nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset 
periaatteet. Periaatteet on päivitetty vuonna 2004. Lisäksi ERYICA 
hyväksyi vuonna 2009 verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvon-
tapalvelun periaatteet. Periaatteiden pohjana on yhteinen ajatus sii-
tä, että tiedonsaannin yhdenvertaisuus on taattava kaikille nuorille 
heidän elämäntilanteestaan, etnisestä taustastaan, sukupuolestaan 
tai yhteiskunnallisesta taustastaan riippumatta. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin se-
kä nuoriin, joilla on erityistarpeita. Lisäksi palveluiden tulee olla hel-
posti käytettävissä ilman ajanvarausta ja tiedon tulee perustua ensi-
sijaisesti nuorten tiedontarpeisiin. Jokaista nuorta tulee kohdella ja 
arvostaa yksilönä, ja kysymykseen annettavan vastauksen on oltava 
yksilöllinen. On myös tärkeää, että palvelut ovat maksuttomia ja tie-
toa annetaan nuoren yksityisyyttä kunnioittaen.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toiminnan lähtökohtana on 
eurooppalaisten periaatteiden lisäksi lapsen ja nuoren oikeus tie-
donsaantiin, joka ilmaistaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa ju-
listuksessa, lapsen oikeuksien julistuksessa ja Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksessa.

Euroopassa toimivat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat huo-
mioineet työssään myös Euroopan unionin nuorisostrategian 2010–
2018, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa nuoria koskevan tiedon 
saatavuutta ja mahdollistaa nuorille tietoa kaikkia mahdollisia kana-
via käyttäen paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Kaikkien nuor-
ten tieto- ja neuvontatyötä tekevien on tärkeää olla tietoisia myös 
elinikäisen ohjauksen periaatteista ja niiden kehityksestä saadak-
seen laajan kuvan ja ymmärryksen nuorten tieto- ja neuvontatyöhön 
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keskeisesti liittyvistä ohjausalan tavoitteista ja toimenpiteistä. Am-
matillista näkökulmaa tulisi laajentaa myös muiden alojen raja- ja 
kosketuspinnoille.

MITEN LAATUA VOIDAAN HALLITA ORGANISAATIOSSA  
TAI YKSIT TÄISESSÄ HANKKEESSA?

”Laatutyö on päättymätön prosessi.” Tohtori William Edwards Deming 
(1900–1993) kehitti ns. laatuympyrän, joka toimii ongelmaratkaisumal-
lina ja kehittämismenetelmänä. PDCA-sykli tunnetaan myös Demingin 
laatuympyränä ja PDCA-kehityssyklinä, jota hyödynnetään laadun ke-
hittämisessä ja johtamisessa sekä prosessinkehittämisessä. Nimi tulee 
englanninkielisistä sanoista Plan (Suunnittele), Do (Tee), Check (Tarkis-
ta) ja Act (Kehitä).

Jokainen projekti ajatellaan sykliksi, jossa on neljä vaihetta:

1. Suunnittele (Plan): Projekti alkaa ideasta. Ensin pohditaan   
projektin tavoitteita ja sen mahdollisuuksia. Sen jälkeen  
siirrytään työstämään konkreettista suunnitelmaa ja  
laaditaan toimintasuunnitelma.

2. Tee (Do): Ryhdytään tekemään suunnitelmasta totta.  
Seurataan toteutuksessa toimintasuunnitelmaa.

3. Tarkista (Check): Työn edetessä arvioidaan ja vertaillaan  
toteutusta alkuperäiseen suunnitelmaan. Selvitetään,  
mikä toimii ja onko jotain, jota tulee muuttaa.

4. Kehitä (Act): Arvioinnista saatujen tietojen pohjalta  
ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin ja muutetaan,  
korjataan ja linjataan asioita tarvittaessa uudelleen.

Kuva 1. PDCA-syklin toiminnalliset tehtävät Demingin ja Seghezzin (1996) 
mukaan. Teoksessa ”Forum Jugendarbeit International, Qualität zeigt  
Wirkung – Entwicklungen und Perspektiven”, 2006/2007, julkaisija IJAB – 
Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland, 
Bonn, Saksa, s. 334. Kuva julkaisusta Quality Management in Youth  
Information and Counselling. A Competency Development Framework (s.11).
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Sykli toimii aikajärjestyksessä ja jokainen vaihe rakentuu edellisel-
le vaiheelle. Syklin suuntaa ei voi muuttaa tai järjestelmää kääntää 
päinvastaiseksi. PDCA-syklin mukaan laatu liittyy kaikkiin neljään 
vaiheeseen. Tästä syystä laadun seuraamisessa ei ole kysymys aino-
astaan laadun määrittelemisestä, vaan kysymys on kokonaisvaltai-
sesta palvelun prosessin kehittämisestä, jossa tulee ottaa huomioon:

 ● laatua tuottavien (nuorten tieto- ja neuvontapalvelu) ja laatua 
vastaanottavien (nuoret) tahojen välinen oppimisprosessi 

 ● koko prosessi, jonka päätteeksi saavutetaan laatua erilaisissa 
muodoissa (palvelulle asetetuissa tuloksissa, tuotteissa jne.) ja

 ● kaikki työn kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet.

PDCA-SYKLI NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖSSÄ

1. Suunnittele:

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämistä koskevien ideoi-
den ja suunnitelmien arvioinnissa on pohdittava, tukevatko ne pal-
velun päätavoitetta ja ydintehtävää sekä kohderyhmän tarpeita. Jos 
kehittämisideat toteutetaan, millaista lisäarvoa ja hyötyä tästä saa-
daan palvelun käyttäjille ja itse palvelulle?

Vuosisuunnitelman laadintaa varten on tarpeen kerätä ideoita ja toi-
veita työntekijöiltä, sidosryhmiltä ja ennen kaikkea nuorilta. Palau-
tetta ja ideoita voidaan kerätä useilla eri menetelmillä ja työkaluilla, 
kuten työpajoissa, haastatteluilla ja verkkokyselyillä. Saadut ehdo-
tukset tulee laittaa tärkeysjärjestykseen, minkä jälkeen ne voidaan 
ottaa osaksi vuosittaista tai pitkän tähtäimen työsuunnitelmaa re-
surssien puitteissa.

2. Tee:

Vuosisuunnitelma on hyvä työkalu työn suunnitteluun. Suunnitel-
massa kaikki sovitut toiminnat ja tehtävät voidaan ajoittaa ja resur-
soida mahdollisimman tarkasti. Resursseja määriteltäessä samalla 
huomioidaan myös toimenpiteiden vastuut. Lisäksi tulee ottaa huo-
mioon nuorten rooli suunnittelussa. Vuosisuunnitelman lisäksi voi-
daan tehdä lyhyen aikavälin yksityiskohtaisempia suunnitelmia esi-
merkiksi neljännesvuosiksi. Vuosikello työkaluna tukee myös työn 
suunnitelmallisuutta.

3. Tarkista:

Toimintaa tulee seurata ja arvioida koko toteutuksen ajan, ei aino-
astaan työskentelyjakson päätyttyä. Tehtyä työtä voidaan analysoi-
da vuoden kuluessa muun muassa henkilökunnan palavereissa sekä 
yhdessä nuorten ja johdon tai rahoittajan kanssa. Nuorten näkökul-
mia ja käyttäjäkokemuksia saadaan esimerkiksi perustamalla palve-
luita arvioiva nuorten käyttäjäryhmä tai tekemällä haastatteluja tai 
kyselyitä. Ei riitä, että ainoastaan työntekijät arvioivat ja tarkastele-
vat miten onnistuttiin ja täyttääkö palveluntarjonta kaikki nuorten 
tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarpeet. Nuorten tulee olla muka-
na, jotta saadaan laaja käsitys toteutuneesta ja heidän kokemuksis-
taan, ja tarvittavat parannukset sekä muutokset voidaan tehdä nuor-
ten tarpeiden ehdoilla.

4. Kehitä:    

Kun muutoksia ryhdytään toteuttamaan saadun palautteen pohjal-
ta, tulee muutostarpeita ja -ehdotuksia tarkastella kriittisesti. Pelkkä 
toive muutoksesta ei ole vielä riittävä peruste muutokselle. On poh-
dittava, miten palvelun muutos tulee vaikuttamaan koko palveluko-
konaisuuteen ja mitä se edellyttää työntekijöiltä ja rahoittajalta. Tar-
vitaanko lisäresursseja tai jopa uutta osaamista? Tarvittavat muutok-
set voidaan suunnitella ja toteuttaa lyhyen tai pitkän ajan kuluessa. 
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Muutosten on oltava perusteltuja ja niiden on pohjauduttava suun-
nitteluun, toteuttamiseen, tarkistamiseen/arviointiin ja kehittämi-
seen. Laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet muodostavat 
kehän, jonka jokainen osa-alue on merkittävä ja tarpeellinen.

MITEN TOTEUT TAA SOPIVA TYÖKALU LAADUN  
ARVIOINTI IN NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖSSÄ?

Nuorten tieto- tai neuvontapalvelun muodosta ja toimintaympäris-
töstä riippumatta laatuperustaisen järjestelmän käyttöönotto sekä 
varsinaisen laatutyökalun toteuttaminen ja jatkuva laadun kehittä-
minen vaativat useita eri vaiheita.

Vaihe I - Toimintaympäristöanalyysi

Ensimmäinen askel on hankkia kaikki työmuotoon, palveluun ja toi-
mintaympäristöön liittyvä ajankohtainen tieto. Tiedon kokoamises-
sa voivat olla mukana työntekijät, mahdolliset vapaaehtoiset, nuo-
ret sekä päättäjät. Tiedon keräämisen malleja ja menetelmiä voidaan 
pohtia yhdessä ja tietoa voidaan myös hankkia yhdessä.

Työn pohjaksi asetettavia kysymyksiä:   

 ● Mikä on nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tavoite tai visio? 
(Esimerkki: yhteisössä tehtävään nuorisotyöhön vaikuttaminen, 
nuorten kykyjen vahvistaminen, kasvatus)

 ● Mitkä ovat työmme tavoitteet? (Esimerkki: tuemme ja  
opastamme nuoria ammattimaisesti kaikissa heidän  
elämänvaiheissaan)

 ● Mitkä ovat työmme keskeiset sidosryhmät? Mitkä tahot ovat 
mukana nuorten tieto- ja neuvontapalvelun toteuttamisessa? 
(Nuoret, työntekijät, vertaiset, kumppanitahot, yritykset, rahoit-
tajat, päättäjät jne.)

 ● Mitkä tahot tuottavat tarvitsemaamme tietoa, materiaalia 
yms.? (Muut nuorten tieto- ja neuvontapisteet tai -verkostot, 
tutkijat, oppilaitokset, järjestöt, ohjelmistot, tietokannat,  
taustaorganisaatiomme jne.)

 ● Kenelle muille tarjoamme palveluita kuin nuorille ja nuorten 
parissa toimijoille, kasvattajille? Palvelemmeko tahoja, jotka 
voivat edistää asiaamme ja vaikuttaa palveluihin?  
(Tiedotusvälineet, yhteisöpalvelut, päättäjät jne.)

 ● Millaisia muita asioita työmme järjestämiseen liittyy ja millä 
tavoin? (Tilat, rahoitus, hankinnat, turvallisuus yms.)

 ● Mitä tuotteita työstämme muodostuu? (Verkkosivusto ja  
verkkosivustolla olevat tiedot ja linkit, painotuotteet kuten  
esitteet ja muu mainosmateriaali, koulutukset,  
infotilaisuudet jne.)

 ● Mitä palveluita tarjoamme? (Yksilö- ja ryhmäohjausta, tietoa, 
neuvontaa ja ohjausta kasvokkain ja verkossa, koottua tietoa, 
koulutuksia nuorten parissa toimiville, kyselytutkimukset,  
harjoittelupaikat, opinnäytetyöaiheet ja siihen liittyvä ohjaus 
jne.)

On tärkeää etsiä vastaukset näihin kysymyksiin, sillä ne hyödyttävät 
palvelun kokonaiskuvan hahmottamista koko työyhteisölle ja samal-
la saadaan arvokasta tietoa laadun kehittämiseen sekä palveluiden 
kohdentamiseen ja rajaamiseen. Yhteisen työskentelyn myötä jae-
taan myös yhteistä käsitystä siitä, mitä työmme on sekä millaisessa 
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toimintaympäristössä ja kenen kanssa sitä tehdään. Toimintaympä-
ristökartta tai käsitekaavio auttaa myös työn esittelyssä muun mu-
assa rahoittajille ja uusille työntekijöille.

Laatu nuorten tieto- ja neuvontatyössä ei ole vain osa nuoren ja 
työntekijän välistä vuorovaikutusta ja toimintaa. Työn arjessa unoh-
damme toisinaan yhteistyökumppanit, sidosryhmät ja muut kans-
samme yhteistyötä tekevät tahot. Näiden toimijoiden rooli saattaa 
olla tärkeämpi kuin ajattelemmekaan. Hyvät verkostot ja kumppa-
nuudet auttavat meitä monella tapaa. Voimme yhdistää resursseja ja 
jakaa tietotaitoa toisillemme aina tarvittaessa. Aktiivinen yhteyden-
pito muihin toimijoihin vahvistaa myös vertaistukea ja tuo tarvitta-
vaa ammatillista peilauspintaa työllemme.

Toinen syy, minkä vuoksi meidän tulee ymmärtää ja olla perillä työ-
hömme liittyvästä kokonaiskuvasta on se, että laadunhallinnassa on 
kyse myös resurssien kohdentamisesta juuri oikeisiin ja tarvittaviin 
kohtiin. Mitkä ovat todelliset kustannukset ja hyöty pitkällä tähtäi-
mellä? Ovatko suunnitelmamme sellaisia, että niihin kannattaa pa-
nostaa ja ovatko ne kestäviä ratkaisuja?

Toimintaympäristöanalyysin lisäksi on laatua pohdittava työyhtei-
sössä. Tähän keskusteluun ja yhteiseen laatuprosessiin on tärkeä ot-
taa mukaan nuoria. Kun koossa on tarpeeksi laaja yleiskuva ja koko-
naiskäsitys eli yleiset puitteet palveluun monin eri tavoin liittyvistä 
asioista, voidaan ne sen jälkeen helpommin jakaa pienempiin koko-
naisuuksiin. Tällöin keskustelua rajatummista aiheista voidaan jatkaa 
ja analyysiä syventää. Ryhmä nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöitä 
voi esimerkiksi arvioida laatua suhteessa palvelun sisäisiin prosessei-
hin, kun taas muut voivat arvioida palvelun ulkoista viestintää nuor-
ten ja yhteistyökumppanien kanssa. Kannattaa hyödyntää erilaisia 
vuorovaikutustilanteita ja -tilaisuuksia nuorten tieto- ja neuvonta-
palvelun sisällä työntekijöiden tai palvelua käyttävien nuorten, van-
hempien, oppilaitosten ja muiden vastaavien kesken.

Vaihe II – Luodaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä laatu nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelussa merkitsee

Seuraavassa vaiheessa tehtävänä on saavuttaa yhteinen ymmärrys 
siitä, mitä laatu nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa merkitsee kai-
kille asianosaisille, myös nuorille. On hyvä ottaa huomioon, että pro-
sessi vie aikaa (kauemmin kuin 1–2 palaverin verran), sillä meillä kai-
killa voi olla hyvinkin erilaisia käsityksiä siitä, miten ymmärrämme 
mitä tarjottava palvelu on. Meillä voi olla myös toisistaan poikkeavia 
odotuksia siitä, mikä palvelussa on hyödyllistä ja laadukasta. On to-
dennäköistä, että perustelemme samoissa kysymyksissä näkemyk-
siämme subjektiivisesti eri tavoin johtuen kokemuksestamme, elä-
mäntilanteestamme tai kulttuurisesta taustastamme. Siksi ulkopuo-
lisen asiantuntijan osallistumisesta keskusteluun tai prosessin vetä-
miseen voi joskus olla hyötyä.

Laadusta on tärkeää keskustella kaikilla rakenteiden tasoilla hierarki-
oista riippumatta. Alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin. Yhteisen kä-
sityksen muodostaminen siitä, mitä laatu nuorten tieto- ja neuvon-
tatyössä on, tulisi nähdä demokraattisena ja yhdenvertaisena pro-
sessina. Prosessina, jossa kaikki, myös nuoret, osallistetaan tuotetun 
palvelun toteuttamiseen ja arviointiin.

Laadun kehittämisprosessin sisäisten tekijöiden ohella olisi muistet-
tava myös ulkoiset tekijät. On huomioitava muun muassa sidosryh-
mät, joilla on mahdollisesti omat käsityksensä palvelun laatuun liit-
tyvistä näkökulmista (ks. vaihe I). Kaikkien yhteistyökumppaneiden 
ja kohderyhmien tuominen mukaan keskusteluun voi olla haastavaa, 
mutta hyvin toteutettuna se vahvistaa mukana olevien sitoutumista 
laatuprosessiin. Tällöin tehdyt ratkaisut voidaan nähdä kaikkien toi-
mijoiden yhteisen sopimisen tuloksena eikä ylhäältä alaspäin tulevi-
na vaatimuksina. Viestintä ja vuorovaikutus ovat tässäkin onnis-
tumisen avain!   
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Laatuun liittyviä kysymyksiä keskusteltavaksi sidosryhmien kanssa:

 ● Mitä laatu (yleisellä tasolla) merkitsee sidosryhmän  
toimijoille, palvelua tuottavalle taholle,  
työntekijöille/vapaaehtoisille, työyhteisölle ja nuorille?

 ● Mitä laatu merkitsee kohderyhmällemme tai -ryhmillemme?

 ● Mitä odotamme kohderyhmillemme suunnattujen palveluiden, 
tuotteiden ja prosessien laadulta (laadun pohdinta palvelun ja 
prosessien eri vaiheissa, tuotteen osissa jne.)?

 ● Millaisia odotuksia ulkopuolisilla sidosryhmillämme  
esimerkiksi yhteistyökumppaneilla, päättäjillä ja rahoittajilla  
on palvelun laadusta?

 ● Onko olemassa palvelun laadun kuvaamiseen sopivia yhteisiä  
kriteerejä tai normeja, ja jos on, ovatko ne käyttökelpoisia?

 ● Miten kriteerejä ja normeja käytetään työn laadun  
kehittämisessä?

Näillä kysymyksillä ja erityisesti niistä saatujen vastauksien perus-
teella voidaan hahmottaa laatutyökalun (laatujärjestelmän) tarvetta.

Vaihe III – Laadun arviointi työssä

Kun tarvittava laatutyökalu on valittu ja se otetaan käyttöön, sen toi-
mivuutta tulee seurata ja arvioida. PDCA-syklin mukaan myös laatu-
työkalun käyttäminen on jatkuva prosessi ja siten myös käytettävän 
työkalun toimivuutta on tarkistettava aika ajoin.

MITÄ HYÖTYÄ ARVIOINNISTA ON NUORTEN T IETO- JA 
NEUVONTATYÖSSÄ? 

Arvioinnissa... 

 ● pohditaan omaa työtä ja saadaan tietoa työntekijöiden  
toimintatavoista, osaamisesta sekä palvelun vahvuuksista ja 
heikkouksista

 ● saadaan vertailutietoa ja ymmärrystä omasta palvelusta  
suhteessa muihin saman alan toimijoihin

 ● tuotetaan tiedon kautta lisää motivaatiota omaan toimintaan 
sekä sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille motivaatiota  
palveluiden laadun parantamiseen. Samalla voidaan  
tarvittaessa toteuttaa muutoksia (muutoksenhallinta)

 ● opitaan suunnitelmallisuutta ja oman työn hallintaa

 ● tarkastellaan saavutettuja tuloksia

 ● tarkistetaan, onko palvelu rahoittajien ja päättäjien asettamien 
tavoitteiden mukaista

 ● tarkistetaan, onko toiminta nuorten edun mukaista ja vastaako 
se heidän tarpeitaan. Opitaan saadun tiedon perusteella  
vastaamaan laadukkaammin nuorten tiedon tarpeisiin

 ● tarkastellaan tuotteiden ja palveluiden saatavuutta sekä  
saavutettavuutta muita heikommassa asemassa olevien  
nuorten keskuudessa
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Arviointia ei koskaan toteuta vain yksi henkilö, vaikka yksittäisellä 
henkilöllä voi olla arvioinnista päävastuu. Laadun arviointi on ryh-
mätyötä. Kuten edellä on mainittu, jokaisen nuorten tieto- ja neu-
vontatyöhön ja sen käytäntöihin osallistuvan tulisi olla mukana ar-
vioinnissa. Myös arvioinnin tuloksista sekä arvioinnin vaikutuksista 
palveluun on tiedotettava kaikkia asianosaisia.

Arvioinnista hyötyvät mm.

 ● nuoret: nuorten tieto- ja neuvontapalvelun käyttäjät ja sen  
toiminnan erilaiset nuorten ryhmät

 ● ammattilaiset ja vapaaehtoiset: nuorten tieto- ja  
neuvontapalveluiden toteuttajat (yksilöinä tai tiimin jäseninä) 
sekä palveluista ja toiminnasta vastaavat henkilöt

 ● kumppanit, sidosryhmät (verkostot): palveluiden ja toiminnan 
tukijat ja yhteistyötahot

 ● rahoittajat ja sponsorit: rahallista tai muuta tukea antavat  
toimijat

 ● päättäjät, esimerkiksi poliittisesti valitut toimielimet:  
vastaavat arvioinnin tulosten huomioimisesta tulevissa  
päätöksentekoprosesseissa esimerkiksi rahoitusta jaettaessa

 ● nuorisotyön ja nuorisopolitiikan kansalliset vastuutahot ja  
rahoittajat, kuten ministeriöt. 

Kaikilla luetelluilla toimijoilla on arvioinnissa omat näkökulmansa, 
vastuunsa ja tehtävänsä. Siksi heidän osallistaminen arviointiin on 
tärkeää. Arvioinnin tulisi olla demokraattinen ja avoin prosessi, joka 
on kaikkia asianosaisia osallistava ja kaikilla on mahdollisuus saada 
tietoa sen tuloksista.

Arvioinnissa aloitteentekijöinä voivat toimia muun muassa 
työntekijät, esimiehet, johto, kuntapäättäjät, nuoret tai muut palve-
lun kohderyhmät. Lisäksi ulkopuoliset toimijat, esimerkiksi rahoitta-
jat tai asiasta vastaava ministeriö sekä tutkijat tai oppilaitosten edus-
tajat voivat tehdä aloitteen jonkin palvelun arvioinnista.

Tärkeää on pitää kaikki sidosryhmät, nuoret mukaan lukien, ajan ta-
salla prosessin etenemisestä ja keskeisistä kysymyksistä sekä aika-
tauluista. Myös arvioinnin tuloksista sekä suunnitelluista parannuk-
sista ja niiden toteutusaikataulusta tulee tiedottaa.

Laadun kehittäminen on jatkuva prosessi, sama pätee myös arvioin-
tiin. Siksi onkin tärkeää tunnistaa arvioinnin kannalta sopivin hetki ja 
toteutustapa esimerkiksi palvelun vuosikellon tai muun vuosisuunni-
telman mukaan. Projektissa arviointia voi toteuttaa sen eri vaiheissa, 
kuten alussa, projektin keskivaiheilla ja lopussa.

Ennen kuin arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa ryhdytään laati-
maan, on kartoitettava arviointiin käytettävät ja tarvittavat resurs-
sit (työntekijät, rahoitus, aika). Nuorten tieto- ja neuvontapalve-
lun vuosisuunnitelmaan kannattaa varata riittävästi aikaa henkilös-
tön omaan sisäiseen arviointiin esimerkiksi talousarvion ja toiminta-
suunnitelman laadinnan yhteyteen. Ulkoista arviointia voivat tehdä 
eri arviointityökaluin nuoret, sidosryhmät tai ulkopuolinen arvioitsi-
ja, kuten kollega toisesta nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta. Use-
at nuorten tieto- ja neuvontatyön kansalliset tahot tarjoavat palve-
luiden käyttöön erilaisia laatutyökaluja ja järjestävät laadun arvioin-
tiin liittyvää koulutusta.    
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ARVIOINTI NUORTEN TIETO-  JA NEUVONTATYÖSSÄ
Mika Pietilä

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lähtökohtana on työmuodon eu-
rooppalaisten periaatteiden lisäksi lapsen ja nuoren oikeus tiedon-
saantiin. Tämä ilmaistaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julis-
tuksessa, lapsen oikeuksien julistuksessa ja Euroopan ihmisoikeus- 
ja perusvapaussopimuksessa. Euroopan unionin nuorisostrategian 
2010–2018 mukaan ”nuorisoa koskevan tiedon saatavuutta on pa-
rannettava kaikkia mahdollisia kanavia käyttäen paikallisesti, alueelli-
sesti ja kansallisesti”. (EUR-Lex 2009; Fedotoff & Pietilä 2011, 61–62.)  
Nuorten tieto- ja neuvontatyö on nuorisolain mukainen kunnallinen 
palvelu ja sen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymis-
tä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistu-
mista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja (Nuorisolaki 2006).

ARVIOITAVAT TAVOIT TEET

Antavatko nuorisolaki, eurooppalaiset periaatteet ja kansainväliset 
asiakirjat nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnille riittävän konk-
reettiset tavoitteet, joiden toteutumista voidaan arvioinnissa tarkas-
tella? Laajempien ja suuntaa antavien työn tavoitteiden sekä raami-
en rinnalle on syytä nostaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluja tuot-
tavan organisaation palvelulle asettamat tavoitteet. Näin arvioinnin 
kohteena olevien tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella ko-
konaisvaltaisemmin.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatissa 
tehtiin keväällä 2014 esiselvitys nuorten tieto- ja neuvontatyön vai-
kutusten arvioinnista. Esiselvitykseen haastateltiin nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluissa eri puolilla Suomea työskenteleviä henkilöitä. 
Esiselvityksen tuloksissa nousi esille, että nuorten tieto- ja neuvon-
tapalveluiden toimijat sanoittavat työmuodon ja palveluiden tavoit-
teita käytännönläheisemmin kuin esimerkiksi nuorisolaissa, työn eu-
rooppalaisissa periaatteissa tai muissa työmuotoa koskevissa kan-
sainvälisissä asiakirjoissa. Konkreettisten tavoitteiden toteutuminen 
ja niiden vaikutus, kuten nuorten ohjaaminen ja neuvominen vai-
keissa tilanteissa tai nuoren tukeminen ja kannustaminen itsenäises-
sä päätöksenteossa, ovat helpommin arvioitavissa kuin esimerkik-
si nuorisolain tavoitteista nuorten sosiaalinen vahvistaminen. (Pie-
tilä 2014, 26–28.) 

Jotta arviointia voitaisiin tehdä, täytyy olla määritellyt tavoitteet, joi-
hin tuloksia verrataan. Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalai-
siin periaatteisiin on kirjattu, että palveluiden tulee perustua nuor-
ten tarpeisiin (ERYICA 2004). Nuorten tarpeet ja odotukset palvelun 
suhteen tulee selvittää palvelua perustettaessa. Nuorten tiedontar-
vetta voidaan kartoittaa eri ikäryhmissä. Tähän tulee kiinnittää huo-
miota myös yksittäisen nuoren ottaessa yhteyttä ja käyttäessä palve-
lua. Nuoren tarpeiden ja toiveiden toteutumista palvelussa voidaan 
seurata muun muassa palaute- ja käyttäjäkyselyillä. On tärkeää, että 
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erilaiset nuorten ilmaisemat tiedontarpeet ja odotukset kirjataan 
konkreettisiksi tavoitteiksi nuorisolain, politiikkaohjelmien, strategi-
oiden ja eri asiakirjojen sisältämiin tavoitteisiin.

ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA

Browne ja Wildansky (1984) tiivistävät arvioinnin lähtökohdat viiteen 
kysymykseen, joihin arvioinnin tekijän tulee hakea vastauksia arvi-
ointia suunniteltaessa. Ensimmäinen kysymys on, milloin arviointi on 
tarkoituksenmukaista toteuttaa: ennen varsinaisen arvioitavan toi-
minnan alkamista, arvioitavan toiminnan aikana vai arvioitavan toi-
minnan päätyttyä. Arviointia ei siis tehdä ainoastaan silloin, kun ar-
vioinnin kohteena oleva toiminta on päättynyt. (Browne & Wildans-
ky 1984, tässä Virtanen 2007, 22–23.)

Toinen lähtökohtainen peruskysymys on, missä arviointi pitää tehdä 
ja miten arviointi kannattaa kohdistaa. Tämä kysymys liittyy muun 
muassa arviointiasetelmaan, jonka perusteella ratkaistaan esimer-
kiksi millaista aineistoa kerätään ja kenen mielipiteistä arvioinnissa 
ollaan kiinnostuneita. (emt. 23.) Arviointiasetelma on osa kokonai-
suuden hahmottamista. Arviointiasetelma sisältää muun muassa ar-
vioinnin menetelmien valinnan, arviointikysymykset, arvioinnin tar-
koituksen määrittelyn, kuvauksen käytettävistä menetelmistä ja ai-
neiston hankintaan liittyvän suunnitelman. (SOSTE.)

Kolmantena arvioinnin tekijän on löydettävä vastaus kysymykseen, 
kenelle arviointia tehdään. Arvioinnilla voi olla useita eri hyödyntä-
jiä, joita kiinnostaa millaista tietoa arviointi tuottaa. Arvioinnin tar-
velähtöisyyden ymmärtäminen ja tulosten hyödyntäminen ovat ar-
vioinnin olennaisia motiiveja. (Virtanen 2007, 23.) On siis mietittävä, 
mitä tarpeita arviointitiedolle eri tahoilla ja henkilöillä on, sekä mi-
hin he sitä tarvitsevat ja käyttävät. 

164
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Neljäntenä pitää ratkaista, mitä täsmälleen ollaan arvioimassa. Sil-
lä, arvioidaanko esimerkiksi toiminnan merkitystä, pysyvyyttä, tulok-
sellisuutta, tehokkuutta, vaikutuksia vai vaikuttavuutta, on toiminnan 
kehittämisen kannalta suuri merkitys. (emt. 23.)

Viimeisenä selvitettävänä kysymyksenä on pohtia kaikkia arviointiin 
liittyviä motiiveja. Ne vaihtelevat yleensä sen mukaan, kenen näkö-
kulmasta arviointia ja itse arvioinnin kohdetta tarkastellaan. (emt. 24.)

ARVIOINTI ON PROSESSI  

Arviointi on aina prosessi, jossa on useita vaiheita ja siinä on muka-
na monia eri toimijoita sekä henkilöitä. Miksi ja mitä arvioida, ovat 
käytännön arvioinnin lähtökohtia. Syitä miksi arvioidaan voi olla mo-
nia. Käytännön arviointia voidaan tarkastella arvostettavien tavoit-
teiden kautta, mutta myös vähemmän arvostettujen verukkeiden 
kautta. Arvostettuja tavoitteita ovat esimerkiksi palveluiden paran-
taminen tai jonkin mallin käyttöönotto laajemmin, kuten hyväksi to-
detun nuorille suunnatun toimintamallin käyttöönotto koko maa-
kunnassa. Vähemmän arvostettuja voivat olla palveluiden lopetta-
miseen liittyvät tavoitteet, esimerkiksi päätetään lopettaa nuorille 
suunnattu palvelu, koska arvioinnin tulokset eivät osoita palvelun 
päässeen sille osoitettuihin tavoitteisiin tai sillä ei ole ollut odotet-
tuja vaikutuksia. (Robson 2001, 21–23.) 

Arviointia suunniteltaessa tulee ensin vastata arvioinnin viiteen pe-
ruskysymykseen ja sen jälkeen voidaan aloittaa arvioinnin hahmot-
taminen prosessina. Prosessi on toisiinsa loogisesti liittyvien toimin-
tojen sarja. (Virtanen 2007, 143.)

Virtanen (2007) hahmottaa arviointiprosessin seitsemäksi eri vai-
heeksi, joista kukin jakautuu vielä useampaan tehtävään ja osateh-
tävään. Tästä syntyy toisiinsa loogisesti liittyvien toimintojen sarja 
riippumatta siitä millaisesta arvioinnista on kyse. ”Osaprosessit ovat 

1) arvioinnin tarpeen kartoittaminen, 2) arviointitehtävän muotoile-
minen, 3) arviointikäsitteiden valinta ja arviointikriteerien rakentami-
nen, 4) arvioinnin suunnittelu ja käynnistäminen, 5) arviointiaineis-
tojen kerääminen ja analysointi, 6) arvioinnin tulosten, johtopäätös-
ten ja kehittämissuositusten raportointi sekä 7) arviointitiedon hyö-
dyntäminen.” (Virtanen 2007, 143.) 

Arvioinnin tekemiseen liittyy lukuisa määrä erilaisia käsitteitä. Arvi-
oinnin tekijän tulee hallita arvioinnin kohteeseen liittyvät käsitteet ja 
arviointinäkökulmiin liittyvät erityiskäsitteet. Arvioinnin kohteeseen 
liittyviä käsitteitä ovat muun muassa toiminnan tarve, tavoitteet, tu-
lokset ja vaikutukset. Arviointinäkökulmiin liittyviä käsitteitä voidaan 
kutsua arviointikriteereiksi, joita ovat esimerkiksi tehokkuus, hyödyl-
lisyys ja kustannusvaikuttavuus. (Virtanen 2007, 87–89.) 

Arviointia suunnitellessa on siis tärkeää löytää vastaus siihen, mik-
si ja mitä arvioidaan. Mikä on arvioinnin tarkoitus ja tavoite? Ta-
voite toiminnan kehittämisestä tai parantamisesta on hyvin yleinen 
arvioinnin syy. On tärkeää, että arviointia suunniteltaessa palvelun 
tavoitteet ovat selkeästi määriteltynä. Ilman selkeitä tavoitteita on 
haasteellista määritellä, mitä ylipäätään arvioidaan. Lisäksi arvioin-
tiin liittyvän selkeän tavoitteen toivotaan motivoivan arviointiin osal-
listuvia. Arviointiprosessin pohjalta kannattaa laatia suunnitelma, jo-
hon on koottu kaikki arviointiprosessin eri vaiheet.

ARVIOINNIN TAVOIT TEET JA PÄÄMÄÄRÄT   

On tärkeää määritellä arviointia suunnitellessa se, arvioidaanko ole-
massa olevaa vai suunnitteilla olevaa palvelua. Uutta palvelua suun-
nitellessa arviointi voi tarjota tietoa siihen, mitä uuden palvelun pi-
täisi sisältää tai millainen uuden palvelun tulisi olla. Toisaalta voi-
daan ajatella, että palvelun järjestäjä tai tuottaja tarvitsee tietoa siitä, 
mihin asiakkaiden tarpeisiin nykyinen palvelu ei vielä vastaa ja mi-
tä ovat asiakkaiden mahdolliset tarpeet. Mikäli arvioidaan nykyistä 
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toimintaa tai palvelua, keskeinen kysymys voi olla vastaako palvelu 
asiakkaiden tarpeisiin. Toiminnan edistyessä arviointi voi muuttua 
yleispätevämmäksi. (Robson 2001, 26–29.)

Arvioinnin toteuttamiseksi on paljon erilaisia mahdollisuuksia. Sen li-
säksi, että arviointiprosessin alussa on selvitettävä mitä tietoa arvioin-
nilla ajatellaan saavutettavan, on syytä myös pohtia, mikä olisi hyödyl-
listä selvittää, vaikkei sitä vielä ole ajateltu arvioitavan. Kun arvioinnin 
toteuttamisen mahdollisuuksien suuri määrä tiedostetaan, voi se par-
haassa tapauksessa auttaa tarkentamaan arvioinnin kohdetta. Arvi-
oinnin sisältöä kannattaa rajata. Ennen varsinaisen arviointisuunnitel-
man lukkoon lyömistä on varmistettava käytettävissä olevat resurssit 
ja niiden riittävyys suunnitelman toteuttamiseksi. (emt. 72–74.) 

YHTEISTYÖ JA -TOIMINTA ARVIOINNISSA 

Mikäli aiotaan saada korkeatasoinen ja laadukas arviointi, se vaatii 
kaikkien osallisten aktiivista sitoutumista. Näin varmistetaan, että ar-
viointi on hyödyllinen ja käyttökelpoinen. Tyypillisiä avainhenkilöitä 
ovat: poliitikot ja päätöksentekijät, rahoittajat ja tukijat, johto, hen-
kilöstö tai käytännön toteuttajat, asiakkaat tai osallistujat, arvioijat 
sekä muut kiinnostuneet. (Robson 2001, 32–33.)

Todennäköistä on, että rahoittajat, johto ja henkilöstö ovat niitä ar-
viointiin liittyviä osallisia, joilla on suurin kiinnostus arviointiin ja sen 
tuloksiin. Rahoittajat siksi, että ovat rahoittaneet arvioinnin ja mah-
dollisesti arvioinnin kohdetta, johto ja henkilöstö siksi, että arvioin-
titulokset todennäköisimmin koskevat heidän työtään ja sen kehit-
tämistä eniten. Nämä keskeiset osalliset tulee saada aktiivisesti mu-
kaan arvioinnin määrittelyyn ja kohdentamiseen. Arvioinnissa huo-
mioidaan heidän kiinnostuksensa ja huolenaiheet arvioitavan asian 
tai palvelun kehittämiseen tai kohdentamiseen. Tätä mallia kutsu-
taan asianosaisarvioinniksi. Tutkimusnäytön mukaan ihmiset hyväk-
syvät ja käyttävät todennäköisemmin tietoa ja muuttavat toimintaa 

tiedon perusteella, kun heillä itsellä on henkilökohtainen osuus pää-
töksentekoprosessissa. Avainhenkilöiden ja -tahojen yhteen saatta-
misessa saattaa olla myös arviointihanketta pidemmälle ulottuvia 
hyötyjä. Jos kokemus arviointiprosessista on ollut positiivinen, on 
todennäköistä, että tulevaisuudessa näitä arviointiin liittyviä yhteyk-
siä hyödynnetään. (emt. 32–36.)

ARVIOINNIN TYYPIT 

Arviointeja voidaan luokitella eri tavoin. Yksinkertainen tyypittely 
perustuu tarpeisiin, prosesseihin, vaikutuksiin ja tehokkuuteen. Tar-
veanalyysiksi kutsutaan sellaista arviointia, jota käytetään uuden toi-
mintaohjelman, palvelun tai esimerkiksi intervention suunnittelussa. 
Se ei itsessään ole toiminnan arviointia. (Robson 2001, 77.) 

Prosessin arvioinnissa on kyse selvityksestä siitä, mitä tapahtuu, kun 
projektia, palvelua tai toimintoa todellisuudessa toteutetaan. Arvi-
oinnin avainkysymyksiä ovat miten arviointi toteutetaan, toimiiko se 
niin kuin oli suunniteltu ja ketkä osallistuvat sen toimintaan. Mikä-
li käy ilmi, että palvelu toteutuu, kuten on suunniteltu, on järkevää 
kysyä millaisia vaikutuksia tai seurauksia sillä on niille, jotka arvioin-
tiin osallistuvat. Tätä kutsutaan vaikutusten arvioinniksi. (emt. 77.) 

Mikäli on näyttöä sille, että projektilla tai palvelulla on hyödyllisiä 
vaikutuksia osallistujille, on tarkoituksenmukaista jatkaa ja tarkas-
tella missä suhteessa syntyneet hyödyt ovat toiminnasta aiheutuviin 
kustannuksiin. Tätä kutsutaan tehokkuuden arvioinniksi. (emt. 78.)

Arvioinnin tyypeillä on looginen järjestys. Ilman tarpeen mittaamista 
suunnittelu ei voi olla rationaalista, ilman tehokasta toteutusta ei voi 
odottaa hyviä tuloksia ja ilman vaikuttavuutta ei ole syytä olla huo-
lissaan tehokkuudesta. Tämä tähdentää sitä, että keskittyminen jär-
jestyksessä myöhäisempiin kysymyksiin voi olla ennenaikaista, mi-
käli aikaisemmista vaiheista ei ole pidetty riittävästi huolta. (emt. 78.) 
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Vaikutusten arviointi pyrkii selvittämään sitä, onko jokin muuttunut 
palvelun tuloksena. Vaikutusten arviointiin liittyviä monia haasteita 
kohdataan niin arvioinnin suunnitteluvaiheessa kuin toteutuksessa. 
Yleisimmät haasteet liittyvät seuranta-aineistoon, eri ilmiöiden vä-
listen suhteiden hahmottamiseen, arvioinnin kohteen ymmärtämi-
seen ja tahattomien vaikutusten huomioimiseen. Arvioinnin tekijän 
on tärkeää tutustua arvioinnin kohteeseen, sen toiminnan logiikkaan 
ja siihen läheisesti liittyviin ilmiöihin ja näiden syy-vaikutussuhteisiin. 
Arvioinnin jälkeen saattaa käydä ilmi, että aineiston keruuvaiheessa 
on esimerkiksi unohdettu kysyä nuorilta muutokseen vaikuttaneita 
syitä. Muutoksen on voinut aiheuttaa jokin muu kuin arvioinnin koh-
teena ollut toiminto, esimerkiksi nuorten keskuudessa suosittu tele-
visiosarja. (Virtanen 2007, 109–110.)

Yleensä vaikutusten arviointi on kvantitatiivista eli määrällistä. Mo-
net pitävät hyväksyttävämpänä numeerisessa muodossa olevaa vai-
kutuksien todentamista. Ei ole kovin vaikeaa löytää mitattavaa, jota 
voidaan pitää palvelun mahdollisena vaikutuksena. Tämä yksinker-
taistuu mikäli palvelun päämäärä tai tavoitteet on yksilöity. Palvelulla 
voi kuitenkin olla tarkoittamattomia vaikutuksia tai vaikutuksia, joita 
ei ole tultu ajatelleeksi. Esimerkiksi prosessin arviointi voi tarjota nä-
kemyksiä siitä, mitä odottamattomat vaikutukset voivat olla. Toden-
näköisten vaikutusten selvittämiseksi ei ole kuitenkaan välttämätön-
tä tehdä prosessin arviointia. (Robson 2001, 86.) 

Havainnointia, keskusteluja ja haastatteluja voidaan käyttää tuotta-
maan viitteitä vaikutuksista. Arvioinnissa tarvittavan vaikutusmitta-
rin valinta on suhteellisen helppoa, mutta todennäköisesti kohda-
taan kuitenkin käytännöllisiä ja teoreettisia ongelmia. Ongelmak-
si saattaa muodostua, että arviointi osoittaa epämääräisiä vaiku-
tuksia. Teoreettiset ja metodologiset ongelmat alkavat, kun siirry-
tään muutoksen toteamisesta sen osoittamiseen, että voidaan kat-
soa muutosten johtuvan itse palvelusta eikä jostain muusta syystä. 

Esimerkiksi nuorten tieto- ja neuvontapalvelun kohdalla ei voida 
välttämättä osoittaa muutoksen tapahtuneen juuri kyseisen palve-
lun vaikutuksesta. Muutos on saattanut tapahtua palvelussa, jonne 
nuori on ohjattu eteenpäin. Monien huumeiden vastaisten yhteis-
kunnallisten toimintaohjelmien arvioinnit (mm. Gorman 1998, Jo-
nes ym. 1997) osoittavat tuloksia, joiden mukaan näyttäisi siltä, et-
tä interventiolla eli puuttumisella on ollut vähän vaikutuksia siihen 
osallistuneille. Selityksiä on monia, muun muassa palvelut ja inter-
ventiot ovat usein monitahoisia asioita, jotka ovat tekemisissä usein 
vaikeiden ja joskus vaikeasti käsiteltävien asioiden kanssa. Asiayh-
teydet, joihin palvelut on istutettu, vaihtelevat laajasti, mikä voi vai-
kuttaa tuloksiin. Henkilöstö itsessään voi olla vaihtelevan tehokasta, 
vaikka he toteuttavat palvelua uskollisesti. Osa ongelmista voi joh-
tua arvioinnista tai arvioijasta, esimerkiksi vaikuttavuusmittari ei ole 
ehkä tarkoituksenmukainen. (Robson 2001, 86–87.)

Tämä on mahdollinen tilanne myös nuorten tieto- ja neuvontapal-
velun vaikutusten arvioinnin kohdalla, koska se on usein yksi monia-
laisen kentän toimijoista, ja on yhtenä toimijana tukemassa nuorta. 
Osaako nuori myöskään katsoa elämässään taaksepäin arviointiti-
lanteessa tai viiveellä arvioida jonkin palvelun vaikutusta elämään-
sä? On myös syytä tiedostaa, ettei nuori välttämättä osaa vastata vä-
littömästi palvelutilanteen jälkeen vaikutusta arvioiviin kysymyksiin, 
koska hän ei välttämättä ole vielä lainkaan päässyt toteuttamaan oh-
jaustilanteessa suunniteltuja toimenpiteitä tai nuori ei ole päättänyt 
miten aikoo toimia. (Pietilä 2014, 26–28.)

Kun keväällä 2014 tehdyn nuorten tieto- ja neuvontatyön vaikutus-
ten arvioinnin esiselvityksen aikana kysyttiin, miten nuorten tieto- 
ja neuvontatyön vaikuttavuutta tulisi arvioida, nousi selkeästi esil-
le se, että on arvioitava sitä, mitä mieltä nuoret ovat palvelun vaiku-
tuksista. Vaikka useimmissa palveluissa selkeästi tilastoidaan asioin-
tikontaktit ja niiden luonne, sekä muutamissa palvelutyytyväisyyttä, 
ei palvelun vaikutus nuoreen ole riittävän hyvin selvillä. Haastatte-
luissa viitattiin siihen, että työn luonteen takia on haastavaa saada 
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yleisesti palautetta nuorilta asiakkailta. Voi olla, että asiakas käy pal-
velussa vain kerran ja palvelun periaatteiden mukaisesti asiakkaan 
pitää voida asioida siellä anonyymisti. (emt. 26–28.)

Nuorten tieto- ja neuvontatyön vaikutusten arvioinnin esiselvityk-
sessä haastatellut työntekijät näkivät, että vaikutusten arvioinnissa 
on selvitettävä useita eri asioita, kuten kuinka palvelu vastaa tarpei-
siin, mikä on palvelun saavutettavuus, miten nuori kokee palvelu-
prosessin, ollaanko palveluun tyytyväisiä ja millaisia määriä nuoria 
palvelulla tavoitetaan. Lisäksi nousi esille se, kuinka palvelun hen-
kilökunta kokee palvelun, sen tavoitteet sekä tulokset, ja miten ne 
heidän näkemyksensä mukaan vastaavat asetettuihin tavoitteisiin. 
(emt. 26–28.)

NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖSSÄ  
KÄYTÖSSÄ OLEVIA ARVIOINTIMENETELMIÄ

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä käytetään erilaisia menetelmiä 
työn arviointiin. Tässä kappaleessa tarkemmin esitellyt menetelmät 
ovat kansallisesti kaikkien käytettävissä eivätkä sisällä yksittäisten 
palveluiden omia arviointimalleja.

Arviointi painottuu asiointikontaktien tilastointiin ja niiden pohjalta 
tehtävään analysointiin. Tilastoinnin rinnalla palvelut toteuttavat pa-
lautekyselyjä, joiden lisäksi arvioidaan palvelun tarvetta sekä kartoi-
tetaan nuorten parissa toimijoita palveluja perustettaessa. Nuorten 
tiedontarpeen arviointi tapahtuu pääasiassa silloin, kun nuori kohda-
taan palvelussa sekä satunnaisesti laajempana kyselynä kehitettäes-
sä palvelun toimintoja tai palvelua perustettaessa. (Pietilä 2014, 24.)

NUORTEN ASIOINTIKONTAKTIEN T ILASTOINTI 

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut keräävät tietoa nuorten asiointi-
tilanteista eri tavoin. Joillakin palveluilla on käytössään perinteinen 
tukkimiehen kirjanpito, toiset käyttävät Nuorten tieto- ja neuvonta-
työn kehittämiskeskus Koordinaatin Nutitilastot.fi-ohjelmaa. Ohjel-
massa asiointikontaktien tilastoinnissa kerätään tietoa nuorten iäs-
tä, asiointitavasta, asioinnin kestosta, asioinnin aiheesta sekä mistä 
aiheesta esimerkiksi yksittäinen nuori on palvelussa kysynyt. Ryhmi-
en kohdalla kerätään tietoa siitä, millainen ryhmä on ollut kyseessä 
ja millaisesta aktiviteetista ryhmän kohdalla on ollut kyse. Ohjelmal-
la saadaan myös koottua yhteen verkkopalveluiden käyttäjätilastoja. 
Tilastoinnin tarkoituksena on tarkentaa nuorten tieto- ja neuvonta-
työn seurantaa ja suuntaamista. Esimerkiksi Nutitilastot.fi-ohjelmal-
la voidaan tuottaa vertailukelpoista tietoa nuorten kysymyksistä ja 
asiointitilanteista. (Koordinaatti 2014, 29–30.)

Paikalliset palvelut hyödyntävät koottua tai tilastoitua tietoa pää-
asiassa raportoidessaan toiminnastaan eri tahoille. Ohjelman ra-
porttitoimintoa tehokkaasti hyödyntäen palvelujen on mahdollis-
ta seurata tarkemmin tai yksityiskohtaisesti asiointimäärien kehit-
tymistä, mitkä ovat käytetyimpiä asiointitapoja ja mistä aihealueis-
ta nuoret esittävät eniten kysymyksiä. Valtakunnallisena nuorten tie-
to- ja neuvontatyön vastuutahona Koordinaatti hyödyntää ja välit-
tää Nutitilastot.fi-ohjelmasta saatuja tietoja raportoidessaan ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle ja ERYICAlle (European Youth Informa-
tion and Counselling Agency) nuorten tieto- ja neuvontatyön tilan-
teesta Suomessa. Valtakunnallisesti raportoinnille haasteita asettaa 
se, etteivät kaikki nuorten tieto- ja neuvontapalvelut käytä Nutitilas-
tot.fi-ohjelmaa tilastoinnissaan, vaan toimittavat asiointitietoja vaih-
televilla tavoilla. Tästä johtuen ohjelman aineistoja ei voida käyttää 
arviointiaineistona koko Suomea koskien. 
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VERTAIS- JA ITSEARVIOINTIMALLIT

Vertais- ja itsearviointimallit toimivat nuorten tieto- ja neuvonta-
työssä menetelmänä kuvata ja avata työn sisältöjä. Mallit on otet-
tu käyttöön keväällä 2015. Saadun arviointitiedon on tarkoitus toi-
mia palveluiden kehittämisen perustana. Arviointikriteeristöjen ja ta-
sokuvausten avulla luodaan ymmärrys ja merkitys laadukkaasta toi-
minnasta. Vertais- ja itsearviointimallien kriteeristöissä ja tasokuva-
uksissa on hyödynnetty esimerkkinä muun muassa Kanuuna-ver-
kostossa luotua Nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimallia, nuor-
ten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita sekä vuon-
na 2015 käyttöönotettavaa nuorten tieto- ja neuvontatyön osaa-
miskarttaa. (Koordinaatti 2014, 24–25.) Nuorten tieto- ja neuvonta-
työn vertais- ja itsearviointimalleissa arviointimatriisissa arvioidaan 
1) työyhteisön toimintatapoja ja menetelmiä, 2) resursseja ja 3) verk-
koperustaisia palveluja (Ahola 2014). Koordinaatti oli mukana vuo-
sina 2013–2014 ERYICAn hankkeessa, jossa tuotettiin nuorten tieto- 
ja neuvontatyön laadun kehittämiseen keskittyvä englanninkielinen 
julkaisu "Quality Management in Youth Information and Counsel-
ling”. Julkaisussa avattiin laajasti, miksi laadun tarkistaminen ja laa-
tukysymykset yleisesti ovat tärkeitä myös nuorten tieto- ja neuvon-
tatyössä. (Koordinaatti 2015, 27.) 

LOPUKSI    

Nuorten tieto- ja neuvontatyön toteutustavat ovat erilaisia paikalli-
sesti tai alueellisesti, riippuen myös siitä, toteutuvatko ne esimerkik-
si fyysisissä palvelupisteissä vai verkkoperustaisissa toimintaympä-
ristöissä. Erilaisuuteen vaikuttavat palvelun tarpeet ja resurssit, mut-
ta myös osaaminen palvelujen laadukkaasta tuottamisesta. Palvelui-
den järjestämistapaan vaikuttaa myös se, kuinka työmuodon ja eri 
välineiden kehityksessä on pysytty mukana. Arviointi auttaa osaltaan 
pysymään kehityksessä mukana. Laadukkaalla arviointiprosessilla ja 
arvioinnista saatujen tulosten tarkoituksenmukaisella hyödyntämi-
sellä saadaan nuorten tieto- ja neuvontatyötä ja sen tuloksia näky-
väksi. Arviointi tulee ymmärtää prosessina, joka on osa muun muas-
sa vuosittaista palvelun toimintasuunnitelmaa. Arvioinnin tulee olla 
osa työsuunnitelmaa ja sitä tulee toteuttaa säännöllisesti eikä vain 
kertaluonteisesti. Erityisen tärkeää on analysoida tuloksia ja suunni-
tella jatkotoimenpiteet sille, miten arvioinnista esille nousevat tulok-
set huomioidaan osana kehittämistä.
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TYÖKALUJA LAADUN ARVIOINTIIN
Mervi Ahola

Nuorisotyössä, kuten muillakin toimialoilla, tarvitaan monipuolisia 
työn arvioinnin ja kehittämisen välineitä. Yhdellä mallilla tai mene-
telmällä ei ole mahdollista kuvata toimintojen määrää ja laatua, hen-
kilöstön osaamisen vaatimuksia, menetelmien tarkoituksenmukai-
suutta eikä työn vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Tarvitsemme hel-
posti tilastoitavaa numerotietoa esimerkiksi kohtaamiemme nuor-
ten määrästä. Määrä ja laatu eivät ole toisilleen vastakkaisia näkö-
kulmia, vaan kumpaakin tarvitaan. Ilman nuoria – siis määrää – laa-
tukaan ei voi toteutua. (Hovi, Luukkonen, Mäkelä, Pakka, Taponen & 
Westman 2009, 6.)

Kävijämääriä on laskettu vuosikymmenien ajan ja mittaamisen yh-
tenä tavoitteena on ollut kuvata nuorisotyön merkitystä tai vaiku-
tusta. Määrällisiä mittareita on tästä syystä kehitetty vuosien myötä. 
Niiden lisäksi tarvitsemme kuitenkin myös nuorisotyön laatuun koh-
dennettavia arvioinnin välineitä. (Hovi ym. 2009, 6.)

Nuorten tieto- ja neuvontatyön vertais- ja itsearviointimallit on ke-
hitetty nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ja toimintojen laadun 
arvioimiseksi. Mallin taustalla ja innoittajana on vuonna 2007 pää-
kaupunkiseudulla kehitetty nuorisotyön avointen nuorten iltojen 

auditointi- ja itsearviointimalli, joka otettiin Kaupunkimaisen nuo-
risotyön verkostoon (Kanuuna-verkosto) kuuluvien kaupunkien 
käyttöön vuonna 2009. Samaan aikaan syntyi tarve kehittää työka-
lu myös nuorten tieto- ja neuvontatyön laadun arviointiin. Nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluiden laadunarviointikriteeristön työs-
täminen aloitettiin vuonna 2011 Vaasan kaupungin nuoriso-osas-
tolla. Työstämistä jatkettiin 2013 Vaasassa työskentelevän nuorten 
tieto- ja neuvontatyön aluekoordinaattorin johdolla. Nuorten tieto- 
ja neuvontatyön vertais- ja itsearviointimallien suunnittelua varten 
koottiin työryhmä eri puolilla Suomea vaikuttavista nuorten tieto- ja 
neuvontatyön ammattilaisista.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön vertais- ja itsearviointimallien esiku-
vana on käytetty nuorisotyön avoimen toiminnan auditointi- ja itse-
arviointimallin lisäksi nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia 
periaatteita (ERYICA 2004), verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neu-
vontapalvelun periaatteita (ERYICA 2009) sekä julkisten verkkopalve-
luiden laatukriteeristöä (Valtiovarainministeriö 2004). Läpileikkaava-
na teemana nuorten tieto- ja neuvontatyön vertais- ja itsearviointi-
malleissa on nuorten osallisuus sekä kestävä kehitys.
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NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖN VERTAIS- JA  
ITSEARVIOINTIMALLIT

Arvioinnin avulla saadaan esiin vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Ar-
viointi ei kuitenkaan itsessään riitä, vaan arviointitiedon tulee toimia 
varsinaisen kehittämistyön perustana ja tukena. Tärkein tavoite kui-
tenkin on, että vertaisarvioinneista ja itsearvioinneista syntyy hyö-
tyä nuorille (Hovi ym. 2009).

Arvioinnin käyttötapoina mallissa ovat vertaisarviointi ja itsearvioin-
ti. Vertaisarvioinnissa menetelmänä käytetään auditointia. Sillä tar-
koitetaan järjestelmällistä, riippumatonta ja dokumentoitua proses-
sia, jossa objektiivisesti arvioidaan määriteltyjen kriteerien avulla, 
onko palvelulle asetetut vaatimukset saavutettu. Käytännössä audi-
toinnilla pyritään selvittämään mitkä palvelun ja toiminnan osa-alu-
eet toimivat ja mitkä eivät.  Auditoijiksi kutsutaan koulutetut ulkoiset 
asiantuntijat, kollegat, arvioimaan toimintojen ja palveluiden laatua. 
Auditoinnin onnistumisen edellytyksenä on auditoijan oikeanlainen 
rooli. Hyvä auditoija tarkastelee asioita ammatillisesti, muistaa oman 
roolinsa ja pysyttelee tarkkailijana. (Hovi ym. 2009, 32.) Auditoinnis-
sa on kuitenkin muistettava, että kyse on toiminnan kehittämisestä, 
ei pelkästä ulkopuolisesta tarkastuksesta (Nöjd 2015, 10).

Itsearvioinnissa työntekijät itse arvioivat omaa toimipaikkaansa. It-
searviointi perustuu kokemustietoon, josta voidaan oppia, kun se 
nostetaan systemaattisen tarkastelun kohteeksi. Koska arvioinnin te-
kijä ja kohde ovat samat, itsearviointi on harvoin neutraalia tai ar-
vovapaata. (Nöjd 2015, 7-8.) Itsearviointi auttaa työyhteisöä tutki-
maan omia ammatillisia käytäntöjään ja arvioimaan työn laatua sekä 
pohtimaan yksilöiden ja työyhteisön oppimista. Parhaimmillaan sii-
tä muodostuu yhteisöllisen oppimisen prosessi. (Hovi ym. 2009, 41.)

Vertais- ja itsearviointimallit ovat välineitä työn sisällön ja merkityksen 
kuvaamiseen, mutta myös työn suunnitteluun sekä painopistealueiden 

valitsemiseen. Systemaattisesti käytettynä vertais- ja itsearvioinneilla 
pystytään varmistamaan palveluiden ja toimintojen laadukkuus.

VERTAIS- JA ITSEARVIOINTIMALLIEN RAKENNE

Nuorten tieto- ja neuvontatyön vertais- ja itsearviointimallit on jaet-
tu kolmeen arviointialueeseen: työyhteisön toimintatavat ja mene-
telmät, resurssit sekä verkkopalvelut. Jaottelut auttavat hahmotta-
maan paitsi kriteeristöjä, myös sitä, mihin arviointi toiminnassa kul-
loinkin kohdistuu. (Nöjd 2015, 15.)  

Hovin ym. (2009) mukaan työyhteisön toimintatavat ja menetelmät 
on keskeinen arviointialue. Ilman hyvin toimivaa työyhteisöä ja työn-
tekijöiden sopivia toimintatapoja ja menetelmiä ei voida puhua laa-
dukkaasta työstä tai palvelusta.

Myös resurssit ovat olennainen osa laadukasta palvelua. Resurssit-
arviointialueessa henkilöstö- ja taloudelliset resurssit sekä tilat ovat 
keskiössä. Osa nuorten tieto- ja neuvontapalveluista on tuotettu jo-
ko kokonaan tai osittain hankerahoituksella. Nostamalla erityises-
ti taloudelliset resurssit kriteereihin, on haluttu herättää palveluiden 
tarjoajia miettimään palveluiden pysyvyyden turvaamista.

Kolmantena arviointialueena ovat verkkopalvelut. Ne ovat olennai-
nen osa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kokonaisuutta. Jois-
sakin nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa kokonaisuus muodostuu 
palvelupisteestä ja verkkopalvelusta. Osa palveluista toimii yksistään 
verkkopalveluna. Näistä lähtökohdista on ollut tarkoituksenmukaista 
määritellä verkkopalvelut omaksi arviointialueekseen. Verkkopalve-
luita arvioitaessa arvioidaan myös työyhteisön toimintatavat ja me-
netelmät sekä resurssit-osiot.
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Työyhteisön toimintatavat ja  
menetelmät Resurssit Verkkopalvelut

18.   Tilojen sijainti

19.   Tilojen aukioloajat

20.   Tilojen esteettömyys

21.   Tilojen käyttö ja toimivuus

22.   Tilan yleisilme

23.   Turvallisuus

24.   Työntekijäresurssit

25.   Taloudelliset resurssit

26.   Tiedonhankintavälineet

27.   Verkkopalvelun sisältö

28.   Verkkopalvelun käytettävyys

29.   Verkkopalvelun saavutettavuus

30.   Yhdenvertaisuus verkkopalveluissa

31.   Verkkopalvelun kysymyspalsta

32.   Verkkopalvelusta annetun tiedon  
        avoimuus

33.   Verkkopalvelun tuottaminen

173

1. Vuorovaikutuksen aktiivisuus

2. Nuorten kohtaaminen yksilöinä

3. Yhdenvertaisuus

4. Nuorten tieto- ja neuvontatyön  
 menetelmät ja välineet

5. Mediakasvatus

6. Työntekijöiden välinen vuorovaikutus

7. Työntekijöiden vastuujaot

8. Työntekijöiden ammattitaidon ja  
 osaamisen hyödyntäminen

9. Toiminnan suunnitelmallisuus 

10. Tiedon hyödyntäminen toiminnan  
 suunnittelussa 

11. Paikalliset ja alueelliset  
 moniammatilliset verkostot

12. Nuorten tieto- ja neuvontatyön  
 verkostot 

13. Sisäinen tiedottaminen

14. Ulkoinen tiedottaminen

15. Vertaistiedottaminen

16. Markkinointi ja viestintä

17. Nuorille suunnattu tietomateriaali

ARVIOINTIALUEET

Kuva 1. Vertais- ja itsearviointimallien rakenne. Vertais- ja itsearviointimallien työryhmä 2014. 
Mukaillen Hovi ym. 2009.
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KRITEERIT JA TASOKUVAUKSET

Hovi ym. (2009) kuvaavat auditointi- ja itsearviointimallia työkaluna, 
jonka yksi keskeinen näkökulma on työn laatu. Kriteerien ja tasoku-
vausten avulla luodaan yhteinen merkitys ja ymmärrys laadukkaan 
toiminnan ja palvelun sisällöstä. 

Kriteereillä tarkoitetaan niitä palvelun ja toiminnan kohteita, joita ar-
vioidaan. Tasokuvaukset ovat kuvauksia siitä, mitä mikäkin arvioin-
titaso tarkoittaa. Kuvausten tekstit hahmottavat niitä tekijöitä, jotka 
ovat todennettavissa tai puuttuvat toiminnasta (Hovi ym. 2009, 17).

Vertais- ja itsearviointimallissa on 33 kriteeriä, jotka on jaettu koko-
naisuuksiin arviointialueiden mukaan. Kriteereihin on nostettu nuor-
ten tieto- ja neuvontatyölle ominaisia asioita, jotka kuvaavat työ-
muodon ja palveluiden sisältöä. 

Toiminnan ja palvelun laatu määritellään jokaisen osa-alueen arvioin-
nissa neljän tasokuvauksen avulla. Tasolta toiselle nousemisen raja on 
kuitenkin niin selkeä, että se vaatii konkreettisia toimenpiteitä. Taso-
kuvauksiin liittyy periaate, jonka mukaan ylempi taso pitää sisällään 

4     Erinomainen 3     Hyvä 2     Tyydyttävä 1     Heikko/Puutteellinen

ARVIOINTIKRITEERI 4: NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖN MENETELMÄT JA VÄLINEET

Menetelmät ja välineet ovat  
tarkoituksenmukaisia ja  
niiden valintaa ja merkitystä 
pohditaan työyhteisössä  
suunnitelmallisesti ja arvioiden.

Erilaisten menetelmien ja  
välineiden käyttö tukee  
palveluiden tavoitteita,  
erityisesti nuorten aktiivista  
toimijuutta.

Nuorilla on mahdollisuus  
vaikuttaa suunnitelmallisesti 
käytettyihin menetelmiin ja  
välineisiin.

Menetelmät ja välineet ovat  
monipuolisia ja työntekijät  
hyödyntävät niitä  
ammattitaitoisesti.

Nuorten mielipidettä on  
kysytty välineitä ja menetelmiä 
valittaessa.

Käytössä on eri kohderyhmille 
sopivia menetelmiä ja välineitä.

Menetelmien ja välineiden  
käytön tarpeellisuus on  
tiedostettu.

Kuva 2. Esimerkki kriteeristä Nuorten tieto- ja neuvontatyön menetelmät ja välineet. Vertais- ja itsearviointimallien työryhmä 2014.  
Mukaillen Hovi ym. 2009.

174



175

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

alemmalla tai alemmilla tasoilla kuvatut vaatimukset. Heikko/Puut-
teellinen -tasollakin edellytetään joitain tekoja. (Hovi ym. 2009, 17.)

Saavuttaakseen erinomaisen tason koko työyhteisön toiminnan pi-
tää täyttää tasokuvauksen vaatimukset. Yksittäisen työntekijän vah-
va panostus ei yksin riitä, vaan arviointi kohdentuu koko työyhteisön 
toimintaan. (Hovi ym. 2009, 18.) Suuri osa nuorten tieto- ja neuvon-
tatyötä tekevistä on kuntien nuoriso-ohjaajia, joiden työaika jakaan-
tuu nuorisotyön eri työtehtävien kesken. Työtä tehdään usein yk-
sin, varsinkin pienissä kunnissa. Tässä tapauksessa työyhteisöä voikin 
tarkastella laajemmin esimerkiksi yhteistyön näkökulmasta.

”Kaikissa kriteereissä ei voi olla erinomainen  
tai edes hyvä. Työyhteisössä tulee valita painopisteitä  
kriteerien joukosta.”

                                                      (Nöjd 2015, 20.)           

Nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintatapojen ja menetelmien 
muuttuessa nuorten tiedontarpeiden ja ajan myötä, kriteeristöjä ja 
tasokuvauksia tullaan tarkastelemaan ja päivittämään tarpeen mu-
kaan. Päivittämällä vertais- ja itsearviointimalleja on mahdollista vai-
kuttaa tehtävän työn painotuksiin. Kun joku työmuoto otetaan arvi-
oinnin kohteeksi, se antaa signaalin siitä, mitä käytännön työltä odo-
tetaan. (Hovi ym. 2009, 13.) Tämä varmistaa sen, että yhteinen ym-
märrys laadukkaasta nuorten tieto- ja neuvontatyöstä ja sen merki-
tyksestä säilyy.

NUORTEN OSALLISTUMINEN  
PALVELUIDEN KEHIT TÄMISEEN

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämisessä nuorten 
asiantuntijuutta palveluiden käyttäjinä pidetään tärkeänä. Luonnol-
lisena osana nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itse-
arviointimalleja tehdään oma arviointimalli nuorten käyttöön. Nuo-
ret palveluiden käyttäjät kokevat palvelut ja niiden laadun eri näkö-
kulmasta kuin ammattilaiset. Toikko (2015) kuvaa palveluiden käyt-
täjiä asiantuntijoina, joiden tietoa ja taitoa voidaan käyttää palvelu-
järjestelmän toimintatapojen kehittämiseen ja arviointiin. Kysymys ei 
siis ole vain asiakkuudesta vaan myös asiantuntijuudesta. Tästä syys-
tä on tärkeää, että nuorten tieto- ja neuvontatyössä huomioidaan 
nuoret palveluiden käyttäjinä ja kehittäjinä. Työtä tulee suunnitella, 
toteuttaa ja arvioida yhdessä nuorten kanssa niin, että nuoret koke-
vat tulevansa kuulluiksi. 

Nuorten käyttöön suunnatun palveluiden arviointimallin työstämi-
nen on aloitettu keväällä 2015 yhdessä nuorten kanssa. Nuoria tul-
laan osallistamaan mallin työstämisprosessin kaikissa vaiheissa, jotta 
mallista saadaan nuorten käyttöön sopiva. Nuorten kanssa on mää-
ritelty arviointimenetelmä, joka heidän toiveestaan tullaan tulevai-
suudessa toteuttamaan mobiiliversiona. Seuraava askel on yhdessä 
nuorten kanssa löytää sisällöllisesti ne asiat, joita nuoret pitävät tär-
keinä nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Nuorille suunnattu ar-
viointimalli on valmis vuoden 2016 alussa.
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Suomalaisessa työelämässä osaamisella on aina ollut keskeinen ase-
ma. Kun perinteiset teolliset työpaikat ovat vähentyneet ja erilaiset 
asiantuntija- ja palvelutehtävät lisääntyneet, on osaamisen ja ammat-
titaidon merkitys kasvanut. (Salojärvi 2009, 145.) Olemme tottuneet 
pitämään itseämme korkean osaamisen kansana hyvän koulutusjär-
jestelmän ja maamme korkean koulutustason myötä. Suomessa on 
kuitenkin herätty todellisuuteen, että tulemme jäämään jälkeen kou-
lutus- ja osaamistasossa muihin OECD-maihin nähden tulevan kym-
menen vuoden sisällä, vaikka olemme olleet Pisa-tutkimuksissa maa-
ilman kärkimaita peruskouluikäisten koulumenestyksessä jo vuosien 
ajan. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsauksen, Osaa-
misella ja luovuudella hyvinvointia (2014), mukaan on odotettavis-
sa, että koulutustason nousu Suomessa pysähtyy 2010–2020-luku-
jen vaihteessa. Samaan aikaan koulutuksen taso valtaosassa OECD-
maista nousee vielä vuosikymmeniä ja lopulta vakiintuu Suomea kor-
keammalle tasolle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 10.)

Vaikka riittävän osaamisperustan takaamiseksi on syytä ensisijai-
sesti panostaa osaamisketjun alkupäähän, tulevat työssä osaamisen 
kehittäminen ja uudistuminen yhteiskunnan ja työelämän nopei-
den muutosten vuoksi entistä tärkeämmäksi. Työssä oppiminen ja 
työn ohessa suoritettavan täydennyskoulutuksen merkitys korostuu. 
Työntekijöiden osaamisen uudistamisesta tuleekin huolehtia enna-
koivasti. (emt., 10–11.) Työssä oppiminen sekä osaamisen arviointi 

ja kehittäminen tulevat olemaan yhä tärkeämmässä asemassa osaa-
misen ylläpitämiseksi työelämässä.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön ydinosaamisen perustana voi-
daan pitää työmuodon eurooppalaisten periaatteiden tunnistamis-
ta omassa työssä.  Eurooppalaiset periaatteet toimivat suosituksena 
nuorten tieto- ja neuvontatyössä ja parhaimmillaan toimivat myös 
työn strategisena perustana. Niiden avulla voidaan linjata työtä ti-
lanteissa, joihin ei löydy ohjeistusta esimerkiksi organisaation omista 
strategioista ja normistosta. Periaatteet muodostavat perustan, jolle 
kattavaa, johdonmukaista ja koordinoitua nuorten tieto- ja neuvon-
tatyötä koskevat vähimmäisvaatimukset ja laatutoimenpiteet on hy-
vä määrittää (ERYICA 2004).

TYÖELÄMÄN MUUTOS HAASTAA OSAAMISEN

Työelämä ja työn vaatima osaaminen ovat olleet suuressa muutok-
sessa jo pitkään. Työelämässä korostetaan yhä enemmän osaamis-
ta ja nopeaa oppimista. Tässä kilpajuoksussa käy helposti niin, että 
osaaminen jää joko puutteelliseksi tai tulee piirun verran osaamis-
tarpeen jäljessä. Yhä tärkeämpää on kyky oppia uutta ja sopeutua 
jatkuvasti uusiin tilanteisiin ja niiden vaatimiin tietoihin ja taitoihin. 
Kaikissa työtehtävissä tarvitaan tietoa, osaamista, kekseliäisyyttä ja 

TYÖN VAATIMA OSAAMINEN JA SEN TUNNISTAMINEN  
– OSAAMISKARTTA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ
Pirjo Kovalainen
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kykyjä enemmän kuin vielä reilu vuosikymmen sitten. Työyhteisöjen 
ja organisaatioiden resurssipula ei enää liity ainoastaan rahaan ja 
työaikaan, vaan se liittyy yhä vahvemmin myös osaavaan henkilös-
töön (Otala 2008, 15, 25).

Hanhisen (2010) mukaan työelämässä meneillään olevalle muutok-
selle on tyypillistä verkostoituminen, tieto- ja viestintätekniikan yhä 
laajeneva käyttö, työn organisoinnissa tapahtuvat muutokset, glo-
balisaatio sekä jatkuvan oppimisen merkitys työelämän kehittämi-
sessä. Työ on yhä yleisemmin tietotyötä ja työn tulokset immateriaa-
lisia. Työntekijöiden toimenkuvat ovat laajentuneet ja siirtymät teh-
tävistä toiseen lisääntyneet. (Hanhinen 2010, 47.) 

Työelämässä osaamisen merkitys on korostunut ja se tiedostetaan jo 
yleisesti. Mutta se, miten osaamista ja sen kehittämistä seurataan ja 
arvioidaan, on vielä lapsenkengissä hyvin monessa organisaatiossa. 
Osaamisen ja sen kehittämistarpeiden säännöllinen seuranta yhtenä 
menestystekijänä ei ole itsestään selvää, vaan on helpompaa seurata 
ja arvioida konkreettisia ja näkyviä resursseja. Kuitenkin osaamisen 
johtamisen ja arvioinnin pitäisi olla samalla tavoin toimintaa läpäise-
vänä kuin taloudellisen pääoman johtaminen. Kun osaaminen tun-
nistetaan, on sitä myös mahdollista hyödyntää ja kehittää. Osaami-
sen kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa tulee tarkastella työelä-
män muutoksia vuosittain ja muutosten vaikutuksia osaamistarpei-
siin. (Manka & Mäenpää 2010, 21; Otala 2008, 37, 89; Viitala 2005.)

OSAAMISEN PERUSTA

Osaamisen kehittämisellä tulee olla tiivis yhteys organisaation stra-
tegiaan ja tavoitteisiin. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä osaamisen 
kehittämisen taustalla tulisi kunnan ja työyksikön strategioiden ja ta-
voitteiden lisäksi huomioida nuorisolaki, Euroopan neuvoston suo-
situkset nuorisotiedotuksesta, eurooppalaiset nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluiden periaatteet, EU:n nuorisostrategia 2010–2018 sekä 

elinikäisen ohjauksen strategiset tavoitteet. Tärkeää on tarkastella 
osaamisen kehittämisen alueita myös suhteessa annettuihin palve-
lulupauksiin, eli kehitetäänkö sitä osaamista, mitä palvelulupauk-
sen täyttäminen työyksikössä vaatii. Strategiat, toiminnan tavoitteet 
ja annetut palvelulupaukset ovat osaamisen kehittämisen perusta. 
Osaamisen kehittämisen perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa, 
että nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa on osaamista, joka mah-
dollistaa edellä mainittujen asioiden toteutumisen.

Osaamisen kehittämisen tavoitteiden saavuttamiseksi tulee osaami-
sen olla organisaation jokaisella tasolla sen vision, strategian ja ta-
voitteiden mukaista. Näistä johdetaan tarvittava ydinosaaminen, jo-
ka on välttämätöntä strategian toteutumiselle. Ydinosaamisen tun-
nistaminen ja määritteleminen voi käytännössä tapahtua vastaamal-
la kysymykseen, mitä osaamista organisaation vision, strategian ja 
tavoitteiden toteuttamiseen erityisesti tarvitaan. (eOSMO, 2011.) 

Työyhteisöjen kulttuuri vaikuttaa suuresti siihen, miten osaamisen ke-
hittämiseen halutaan panostaa ja miten osaamista ja sen kehittämis-
tä arvostetaan. Osaamisen kehittäminen on itsessään myös työkalu 
organisaatiokulttuurin muovaamiseksi, erityisesti kun työyhteisössä 
mietitään, mitä osaamista organisaatiossa tarvitaan. (Hätönen 2011, 
8.) Uudistumista ja oppimista edistävän kulttuurin luominen vaatii tai-
toa johtaa ihmisiä pois mukavuusalueiltaan. Osaamisen arvostami-
nen tulee näkyä niin esimiesten kuin henkilöstönkin tasolla. Organi-
saatiokulttuuri vaikuttaa työntekijän motivaatioon. Avoin ilmapiiri luo-
vuuteen ja innovointiin lisää motivaatiota. (Apilo, Taskinen & Salka-
ri 2007.)

OSAAMISKART TA OSAAMISEN KEHIT TÄMISEN VÄLINEENÄ

Työelämässä selviytyminen vaatii työntekijältä monenlaista osaamis-
ta. Työelämän muutoksessa osaamisvaatimusten muuttuminen ai-
heuttaa paineita kehittyä jatkuvasti. Osaaminen muodostuu tiedois-
ta ja taidoista, motiiveista sekä yksilöllisistä ominaisuuksista ja itseä 
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Osaamiskartoituksen tavoitteet

koskevista käsityksistä. Se on tekemisen hallintaa ja ilmenee käy-
tännön toimintana. Osaaminen syntyy koulutuksen ja kokemuksen 
myötä ja on vahvasti yhteydessä taustayhteisöön. (Hätönen 2011, 9; 
Manka & Mäenpää 2010, 22; Otala 2008, 50–51.) 

Osaamisen arvioinnin ja kehittämisen välineeksi on tehty lukuisa 
joukko erilaisia työvälineitä erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Nuo-
risotyössä vastaavia työvälineitä on ollut käytössä huomattavasti vä-
hemmän, vaikka nuorisotyö edellyttää yhtä lailla tekijöiltään moni-
puolista osaamista. Nuorten tieto- ja neuvontatyöllä on pitkät perin-
teet suomalaisessa nuorisotyössä. Sen vaatimaa erityistä osaamis-
ta ja siihen liittyviä työtehtäviä ei usein tunneta. Tavallista on, että 
nuorten tieto- ja neuvontatyötä tarkastellaan nuoriso-ohjaajan työn 
näkökulmasta ja sen vuoksi osa työn vaatimasta erityisestä osaami-
sesta jää määrittelemättä ja huomiotta. Nuorten tieto- ja neuvonta-
työssä tarvitaan laaja-alaista osaamista, joka on tärkeää kartoittaa ja 
tuoda näkyviin. Nuorisotyössä osaaminen liittyy vahvasti kasvatuk-
selliseen työotteeseen mutta myös ymmärrykseen ja tietoon nuo-
ruuden erityispiirteistä. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä on tämän 
lisäksi läsnä sosiaalityöhön, tiedon hallintaan sekä mediakasvatuk-
seen liittyviä teemoja ja erityispiirteitä. 

Jotta osaamista voidaan hallita ja tehdä näkyväksi, on sen käsit-
teellistäminen ja dokumentointi välttämätöntä. Tämä voidaan teh-
dä muun muassa osaamiskartoituksilla. Osaamiskartoitus pitää si-
sällään vaiheet osaamiskartan laadinnasta osaamisen arviointiin. 
Osaamiskartoituksella saadaan tieto osaamisen tilasta ja sen poh-
jalta voidaan tehdä suunnitelmat osaamisen kehittämisen jatkotoi-
mille. (Hätönen 2011, 16.)    

Osaamiskartoituksen yhtenä tuotoksena syntyy osaamiskartta, joka 
pitää sisällään työyksikössä tarvittavan osaamisen. Sen avulla voi-
daan tuoda näkyviin henkilökohtaisia vahvuuksia ja kehittymistar-
peita.  Osaamiskartta antaa lisäksi mahdollisuuden osaamisen itse-
arviointiin, kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen sekä raamit 

Osaamiskartoituksen tavoitteena on kartoittaa millaista osaamista  
nuorten tieto- ja neuvontatyön kentältä löytyy ja millaista  
osaamista siellä tarvitaan. Osaamiskartan avulla voidaan  
hahmottaa ennakoivasti tulevat muutokset osaamistarpeissa.  
Kartan avulla pyritään löytämään vastauksia myös siihen,  
millaista osaamista tarvitaan, jotta tulevaisuudessa selvitään 
nuorten tieto- ja neuvontatyön haasteista ja pystytään vastaamaan 
laadukkaasti nuorten tiedontarpeisiin. Millaisia ovat osaamisen 
kuilut ja katvealueet? Millaista potentiaalia osaamisessa löytyy? 
Mitä ovat tulevaisuuden osaamisvaatimukset?

Osaamiskartta on työväline suunnitelmalliseen osaamisen  
kehittämiseen ja vahvistamiseen työntekijä- ja organisaatiotasolla. 
Osaamiskartoituksen tulosten avulla voidaan selvittää, mitkä ovat 
oikeat toimenpiteet tarvittavan osaamisen lisäämiseksi.

Osaamiskarttaa voidaan käyttää osaamisen arviointiin erilaisissa 
työtehtävissä, osaamisen itsearvioinnissa sekä osaamisen  
kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaamiskartta antaa 
raamit myös koko henkilöstön osaamisen kehittämiselle.

Kuva 1. Osaamiskartoituksen tavoitteet (Koordinaatti 2015).
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myös koko henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja arviointiin. Sitä 
voidaan hyödyntää muun muassa kehityskeskustelujen jäsentämi-
sessä sekä uuden henkilöstön rekrytointi- ja perehdytystilaisuuksis-
sa. (Hätönen 2011, 18; eOSMO 2011.)  Kaiken kaikkiaan se on moni-
puolinen väline tehdä työ ja työn vaativuus näkyväksi. 

Osaamiskartta voidaan laatia koko organisaatiolle tai tietyn hen-
kilöstöryhmän osaamisalueista, työyksikölle, tiimille tai yksittäisille 
erikseen valituille osaamisalueille (esim. kehittämisosaaminen, joh-
tamisosaaminen). Laadintaan tulisi osallistaa mukaan henkilöstö, jo-
ta osaamiskartoitus koskee. (Hätönen 2011, 18.)                    

NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖNTEKI JÄN  
OSAAMISKART TA

Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijä tarvitsee sosiaalista näkökul-
maa työssään sekä ymmärrystä yhteiskunnan vaatimusten ja suh-
teiden sekä suhdeverkoston vaikutuksesta nuoren elämään. Toisaal-
ta työntekijän tulee kyetä hankkimaan, hallitsemaan ja luokittele-
maan nuorille suunnattua tietoa informaatikon tavoin. Ammatillise-
na vahvuutena on nuorisotyöllinen ja nuorisolähtöinen näkökulma 
ja työote, ja sen myötä ymmärrys nuorten kokemus- ja elämysmaa-
ilmasta. Nämä eri näkökulmat tuovat työmuotoon omat erityiset 

OSAAMISKARTOITUSTA  
JA OSAAMISKARTTAA  
TEHTÄESSÄ 
POHDITTAVAKSI

Millaisista osaamisalueista koostuu nuorten  
tieto- ja neuvontatyöntekijän työ?

Mitkä ovat tärkeimpiä tehtäviä  
nuorten tieto- ja neuvontatyössä?

Mitkä ovat keskeisiä taitoja, tietoja, valmiuksia  
ja ominaisuuksia tehtävien kannalta?

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyössä  
tapahtuu tulevina vuosina?

Miten tulevat muutokset vaikuttavat  
toimintaan ja työhön?

Millaista osaamista tullaan tarvitsemaan?

Kuva 2. Osaamiskartoitusta ja osaamiskarttaa tehtäessä pohdittavaksi.  
Mukaillen Siira 2014; Kaivosoja, Seppälä, Pulkkinen & Pasanen 2014, 33.180



osaamisen tarpeensa. Tämä osaaminen hankitaan usein joko työn 
ohessa opiskellen tai se kertyy työkokemuksen kautta. Tärkeää on 
tunnistaa osaamisen tarpeet työssä ja arvioida omaa osaamista suh-
teessa niihin. Kun osaamisen kehittämisen tarpeet saadaan esille, 
voidaan osaamista kehittää suunnitelmallisesti.

Nuorten tieto- ja neuvontatyössä tarvittavan osaamisen arvioin-
tia varten on laadittu osaamiskartta, jossa on keskitytty kuvaamaan 
nuorten tieto- ja neuvontatyön ydinosaamista. Lisäksi karttaan on 
avattu yleisimpiä erityisosaamisen alueita, sekä jätetty tilaa kunkin 
organisaation, yksikön tai työntekijän työssään tarvitsemalle erityis-
osaamiselle. Osaamiskartta on suunniteltu käytettäväksi joko sellai-
senaan arvioinnin välineenä tai kussakin työyksikössä voidaan laa-
tia sen avulla työtehtävälle tai työntekijälle oma osaamisen tavoi-
teprofiili. Lisäksi osaamiskartta sisältää osaamisen tasojen kuvauk-
set osaamisen arvioinnin ja kehittämisen avuksi. 

Osaamisen arviointi osaamiskartan avulla voidaan toteuttaa itsear-
viointina, esimiehen tekemänä arviointina kehityskeskustelussa tai 
360°-arviointina, jossa arvioijina voivat olla esimerkiksi vertaiset tai 
asiakkaat. Osaamiskarttaa voidaan käyttää välineenä keskustelussa 
osaamisen kehittämiseksi. Sen kautta osaaminen saadaan esille ja 
keskustelu konkreettiselle tasolle. (Hätönen 2011, 16, 18.)

Osaamiskartoitukset ja osaamisen itsearviointi ovat avainasemas-
sa osaamisvajeen tunnistamisessa. Jotta osaamisen tarpeet tunnis-
tetaan hyvissä ajoin, tulee osaamisen arviointia toteuttaa säännölli-
sesti ja johdonmukaisesti. Osaamisen arviointi tulisi sisällyttää työn-
tekijän ja toimipisteen vuosikelloon. Tätä kautta siitä voi tulla luon-
nollinen osa työssä suoritettavaa arviointia.

Osaamiskartan toteutuksessa on hyödynnetty nuorten tieto- ja neu-
vontatyön eurooppalaisia periaatteita. Lisäksi se on linjattu saman-
suuntaiseksi nuorten tieto- ja neuvontatyön vertais- ja itsearviointi-
mallien kriteeristön kanssa. 

Työtehtävään liittyvä erityisosaaminen
• Mediakasvatus
• Kehittämisosaaminen
• Kv-osaaminen
• Aihealueosaaminen
• Muu osaaminen

Markkinointi ja viestintäosaaminen

Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön osaaminen

Tieto-osaaminen: hallinta ja tuottaminen

Palveluohjaaminen

Palaute- ja arviointiosaaminen

Verkostotyön osaaminen

Ohjausosaaminen
• Vuorovaikutusosaaminen
• Arvo-osaaminen ja eettinen toiminta
• Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen ohjauksessa
• Kohtaamisen taidot
• Ohjausprosessien ja osallisuutta vahvistavien menetelmien hallinta
• Sosiaalisen median ja verkko-ohjauksen osaaminen

Omat työelämätaidot ja työyhteisöosaaminen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaaminen
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181Kuva 3. Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamisalueet.  
Osaamiskarttatyöryhmä 2015. Mukaillen Hätönen 2014.
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OSAAMISKARTAN RAKENNE

Työssä tarvittava osaamisen kokonaisuus muodostuu eri osaamis-
alueiden yhdistelmästä. Osaamiskarttaan kootaan organisaatiossa 
tarvittavien osaamisalueiden kuvaukset ja määritellään niille arvi-
ointikriteerit eli osaamistasot. Lopuksi linjataan kehitettävät osaa-
misalueet ja tavoiteosaaminen, jota kuvataan osaamisprofiililla. (Hä-
tönen 2011, 19, 31.) 

Osaamisalueet

Osaamisalue kuvaa yksilöityä, työssä tarvittavaa osaamista. Nuorten 
tieto- ja neuvontatyön osaamiskartassa on kymmenen osaamisalu-
etta. Kukin osaamisalue muodostuu siihen liittyvistä keskeisistä toi-
minnoista ja osaamisista nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Osaamis-
alueita ja niiden sisältöjä on ideoitu ja muokattu eri työryhmissä ja 
osaamiskarttaa on testattu eri yhteyksissä.

Osaamistasot

Jotta osaamisen arviointi olisi yhdenmukaista, tulee osaamiskart-
taan määritellä osaamisen arvioinnin tapa. Nuorten tieto- ja neu-
vontatyön osaamiskartassa käytetään ennalta kuvattuja osaamista-
soja. Osaamistasot toimivat osaamisen arvioinnin kriteereinä, ja nii-
den tarkoitus on helpottaa ja yhdenmukaistaa osaamisen arviointia 
(Hätönen 2011, 21).

Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän osaamiskartassa osaamista 
arvioidaan tasojen 0-4 kautta.  Osaamistasoissa 0-taso merkitsee si-
tä, että työntekijällä ei vielä ole ko. osaamista esimerkiksi siitä syystä, 
että on vasta aloittanut työssään tai on saanut ko. osaamista sisäl-
tävän työtehtävän vastikään vastuulleen. Näin menetellen saadaan 
myös näissä tilanteissa osaamisen kehittämisen tarve esille. Lisäksi 
0-taso voi tulla kyseeseen silloin, kun lähdetään kehittämään tule-
vaisuudessa tarvittavaa osaamista. (emt., 22.) Periaatteena on, että 
jo alinkin taso kuvaa osaamista myönteisesti.

Osaamiskartta
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Taso 1 sisältää perustason osaamisen ja voi työtehtävistä riippuen 
olla aivan riittävä taso työtehtävän suorittamiseksi. Taso 4 sen sijaan 
kuvaa osaamisalueen huippuosaamista, jossa on mukana osaami-
seen liittyvien asioiden laajempi hallinta ja asiantuntijuus. Tasot 2 ja 
3 sijoittuvat näiden perustason osaamisen ja huipputason osaami-
sen välimaastoon.

Osaamisprofiilit

Osaamisalueille voidaan määritellä osaamisen tavoitetasot eli osaa-
misprofiilit. Niissä on määritelty ennalta se taso, mille työntekijän 
osaaminen tulee yltää ja työntekijän osaamista arvioidaan suhtees-
sa hänen työlleen asetettuun osaamisprofiiliin. Kun käytetään osaa-
misprofiileja, ehkäisee se ajatusta siitä, että jokaisen työntekijän tu-
lee hallita kaikki osaamisalueet sekä yltää niissä aina parhaimmalle 

Osaamisen  
arviointi
Itsearviointi

Kehityskeskustelu

3600  _ arviointi

Osaamistietojen  
dokumentointi

Linjaukset 
kehittämisestä
Osaamisprofiilien 
laadinta

Osaamiskartan  
laatiminen
Osaamisalueiden  
kuvaaminen  
yhteistoiminnallisesti

Osaamistasojen  
määrittäminen

OSAAMISKARTOITUKSEN ETENEMINEN

OSAAMISKARTOITUS

tasolle. Osaamisprofiilien avulla voidaan osoittaa, mitä osaamista tii-
mien, työyksikön tai organisaation eri henkilöillä tulee olla ja mitä 
osaamista tulee arvioida ja kehittää. Erilaiset osaamisprofiilit työyksi-
kössä antavat mahdollisuuden keskittyä eri osaamisalueisiin ja osaa-
mistasoihin. (Hätönen 2011, 27.) Osaamisprofiili voidaan määritellä 
yksilölle, työntekijäryhmälle, tiimille tai koko organisaatiolle.

OSAAMISKARTAN KEHIT TÄMINEN

Osaamiskartan kehittämisen työprosessi lähti liikkeelle Oulun seu-
dulla Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaa-
tin aloitteesta osana laajempaa työn laadun kehittämiseen liittyvää 
prosessia, jossa kehitettiin nuorten tieto- ja neuvontatyölle laadun 
arvioinnin välineitä.  

Kuva 4: Osaamiskartoitus piti sisällään osaamiskartan  
laatimisen vaiheet, osaamisalueiden kuvaamisen sekä  
tasojen määrittämisen. Käyttöönottovaiheessa laaditaan 
osaamisprofiilit. Osaamisen arviointi voidaan toteuttaa 
osaamiskartan tuella monin eri tavoin.  
Mukaillen Hätönen 2011. 183
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Oulun seudun nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinaattori oli 
vastuussa osaamiskartan kehittämistyöstä, jota tehtiin yhteistyössä 
nuorten tieto- ja neuvontatyön verkoston toimijoiden kanssa. Osaa-
miskartta kehittyy käytön myötä. Jotta siihen saadaan avattua ja kir-
jattua mahdollisimman hyvin myös työelämän hiljainen tieto, vaatii 
se käyttäjiensä aktiivista osallistumista osaamiskartan kehittämiseen 
ja päivittämiseen esimerkiksi palautteen kautta.

Osaamiskartan laadintaan ovat osallistuneet nuorten tieto- ja neu-
vontatyötä tekevät ympäri Suomen muun muassa Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön kehittämispäivillä Seinäjoella vuonna 2013 ja Tampe-
reella 2014 sekä kevään 2015 aikana osaamiskartan kansallisessa ke-
hittämistyöryhmässä. Lisäksi osaamiskartta linkittyy Oulun ammat-
tikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun Osaava nuori-
sotakuutoimija -koulutuksen osaamiskartta–aineistoon (Hätönen 
2014), joka on nuorisotakuutoimijoiden osaamiskartan pilottiaineis-
to. Aluekoordinaattori toimi nuorten tieto- ja neuvontatyön asian-
tuntijana Osaava nuorisotakuutoimija -koulutuksen osaamiskartta-
työssä ja nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän osaamisprofiili oli 
yksi koulutuksen aikana laadituista osaamisprofiileista. Tämä osaa-
misprofiili on ollut osittain pohjana nuorten tieto- ja neuvontatyön 
osaamiskartalle.

Työelämän nopeat muutokset ja sen aiheuttamat osaamisen paineet 
tulivat esille osaamiskartan eri työvaiheissa sekä työryhmien kes-
kusteluissa. Esiin nousivat erityisesti informaatiotekniikan ja digitali-
soitumisen tuomat osaamisvaateet nuorten tieto- ja neuvontatyös-
sä sekä paineet erilaisten digitaalisten työympäristöjen hyödyntämi-
seen. Näihin liittyvä osaamisen kehittäminen haastaa sekä palvelun-
tarjoajat että työnantajat ja koulutusorganisaatiot vastaamaan tar-
vittavan osaamisen vahvistamiseen.

Osaamiskartan kehittämisen parissa työskentely on ollut mielenkiin-
toista ja ammatillisesti antoisaa sekä omaa osaamistani vahvista-
vaa. Pitkään nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehneenä tunnen työn 
vaativuuden sekä tiedän millaista osaamista ja erityisosaamista sii-
nä tarvitaan. Työn erityinen vaativuus ei aina näyttäydy ulkopuolisil-
le. Osaamiskartan toteuttaminen työmuodolle nuorten tieto- ja neu-
vontatyön verkoston toimijoiden kanssa on ollut tärkeä mahdolli-
suus tuoda nuorten tieto- ja neuvontatyötä jäsentyneenä näkyville 
niin työmuodon parissa työskenteleville kuin myös niille, jotka eivät 
työn sisältöjä vielä tunne.
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NUORTEN TIETO-  JA NEUVONTATYÖN LÄHTÖKOHTIA  JA HISTORIAA

Lähtökohtana nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden järjestämises-
sä ja tuottamisessa on nuorten oikeus kattavaan, tarkkaan ja yhden-
vertaiseen tietoon. Tietoon, joka perustuu nuorten tarpeisiin, antaa 
vastauksia kysymyksiin ja on räätälöity heitä varten helposti ymmär-
rettävään muotoon.

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä toteutetaan käyttäjälähtöisesti. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että lähtökohtana ovat aina palvelun kohderyh-
män eli nuorten tiedontarpeet. Ne voivat liittyä monenlaisiin aihei-
siin ja tilanteisiin. Nuorten kysymyksiin pyritään vastaamaan katta-
vasti jo nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa, mutta aina tarvittaes-
sa nuori ohjataan eteenpäin.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu tarjoaa laajasti tietoa ja aineistoa 
eri lähteistä. Tavoitteena on antaa palvelun käyttäjälle kattavasti tie-
toa eri vaihtoehdoista hänen valintansa tueksi. Palvelussa kunnioi-
tetaan nuorten valinnanvapautta, yksityisyyttä sekä itsenäistä pää-
täntävaltaa.  Huolimatta siitä, että nuorten tieto- ja neuvontapalve-
lu tarjoaa hyvinkin laajasti erilaista tietoa ja tietomateriaalia, ensisi-
jaisena tehtävänä on aina vastata palvelun käyttäjän tiedontarpee-
seen. Annettuun tietoon ja vastauksiin eivät saa vaikuttaa eri tie-
don tuottajien tarpeet tavoittaa nuoria. Nuorten tieto- ja neuvon-
tapalvelu voi tarjota myös muita täydentäviä palveluita, kuten elä-
mänhallintaan liittyviä kursseja, kesätyöseteleiden jakamista, tilojen 

ja välineiden tarjoamista nuorten omaa toimintaa varten sekä aut-
taa nuoria hankkeiden toteuttamisessa.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluilla on yhteisiä toimintaperiaattei-
ta, jotka perustuvat palveluiden eurooppalaisiin periaatteisiin. Peri-
aatteet ovat kokonaisuudessaan liitteissä. Niissä huomioidaan muun 
muassa seuraavanlaisia näkökulmia:

 ● Palvelut on suunniteltu vastaamaan erityisesti nuorten  
tiedontarpeisiin.

 ● Palvelut ovat avoimia kaikille nuorille ilman ajanvarausta.

 ● Palvelut antavat tietoa kattavasti ja laajasti eri aiheista ja eri 
muodoissa. Tieto on tarkoitettu yleisesti kaikille nuorille ja  
nuorille, joilla on erityistarpeita.

 ● Palveluiden tarjoama tieto on helposti hyödynnettävää, laajas-
ti eri vaihtoehdot huomioon ottavaa, tarkkaa ja ajantasaista. 
Vaihtoehtoja tarjotaan kattavasti.

 ● Jokaista nuorta palvellaan henkilökohtaisesti, luottamuksella ja 
nimettömänä. Lisäksi tuetaan nuoren itsenäistä päätäntävaltaa.

 ● Nuori ohjataan tarvittaessa eteenpäin toiseen palveluun.

Jaana Fedotoff & Heidi Leppäkari (toim.)
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Edellä mainitut periaatteet ovat kehittyneet Euroopassa 1960-luvul-
ta lähtien, jolloin ensimmäisiä nuorten tieto- ja neuvontapalvelui-
ta alettiin perustamaan. Nykyisin nämä Nuorten tieto- ja neuvonta-
työn eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn (European Youth Infor-
mation and Counselling Agency) jäsenorganisaatioiden hyväksymät 
periaatteet ovat käytössä yli 30:ssä Euroopan maassa.

Paikallisen ja alueellisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tehtävä-
nä on pitää yllä hyvää tuntemusta paikallisista ja kansallisista nuoril-
le suunnatuista muista tietopalveluista. Lisäksi tehtävänä on kehittää 
suunnitelmallisesti yhteyksiä ja yhteistyötä muiden nuorille suunnat-
tuja palveluita tarjoavien tahojen kanssa. Tällä yhteistyöllä varmiste-
taan laadukkaat ja kattavat tieto- ja neuvontapalvelut nuorille.

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä on kehitetty Euroopassa yli 60 vuo-
den ajan. Eri maissa se on tapahtunut hieman eri aikoihin. Suomessa 
palveluita perustettiin maalta kaupunkiin muuttavien nuorten tiedon 
tarpeisiin jo 1950-luvulla. Vuosina 1953–1976 Helsingin kaupungin 
nuorisoasiainkeskuksessa annettiin neuvontaa helsinkiläisille ja maal-
ta muuttaneille nuorille esimerkiksi vapaa-ajanviettomahdollisuuk-
sista, opiskelumahdollisuuksista sekä järjestöjen toiminnasta pääkau-
pungissa. Lisäksi nuorisoasiainkeskus yritti saada nuorisotiedotustoi-
minnan avulla järjestöjen ulkopuolella olevia nuoria osallistumaan 
nuorisotoimintaan. (Koordinaatti 2015; Heikkinen 2006, 127‒133.)

Turussa nuorisoneuvonnan suunnittelu maalta muuttaneille nuorille 
alkoi vuonna 1957, ja itse toiminta kaksi vuotta myöhemmin. Kau-
punkiin perustettiin oma erillinen toimistotila neuvontatyölle vuon-
na 1969. Samana vuonna Nuorison Tiedotuskeskukselle myönnet-
tiin apuraha Turkuun muuttaneiden nuorten opastustoimintaa var-
ten. Lähtökohtana nuorten tieto- ja neuvontatyölle Suomessa oli siis 
nuorten maaltamuuttajien neuvonta. Suomen pitkäaikaisin nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelu, Helsingin nuorisoasiainkeskuksen nuori-
sotiedotuskeskus Kompassi täytti 30 vuotta vuonna 2013. Samana 

vuonna nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi Oulussa ja Nuor-
ten tieto- ja neuvontapiste yESBOx Espoossa saavuttivat 20 vuoden 
iän. Kaikki kolme palvelua toimivat edelleen vuonna 2016. (Koordi-
naatti 2015.)

Euroopassa ensimmäiset nuorison neuvontapisteet perustettiin 
1960–1970-luvulla Belgiaan, Iso-Britanniaan, Saksaan ja Ranskaan. 
Yleinen käsitys nuorten tieto- ja neuvontatyön historiasta on, et-
tä ensimmäiset neuvontapisteet perustettiin Ranskaan vuoden 1968 
nuorisomellakoiden johdosta. Ranskan ensimmäinen nuorisotiedo-
tuskeskus CIDJ (Centre Information et Documentation Jeunesse) pe-
rustettiin Pariisiin vuonna 1969. CIDJ ei kuitenkaan ollut ensimmäi-
nen keskus, vaikka sillä on ollut merkittävä vaikutus nuorten tieto- 
ja neuvontatyön kehittymiseen Euroopassa, muun muassa Nuorten 
tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn syn-
tyyn 17. huhtikuuta 1986. Sen kunniaksi vietetään vuosittain Euroop-
palaista nuorisotiedotuspäivää huhtikuun 17. päivä. Vuonna 1966 
Ghentin kaupunki Belgiassa perusti nuorisotiedotuskeskuksen ni-
meltä Info Jeugd. Seuraavana vuonna perustettiin Müncheniin Sak-
saan nuorisotiedotuskeskus nimeltään IFO - Information Zentrum. 
Tänä päivänä keskus toimii nimellä JIZ. Jos rajatummin tietyistä ai-
healueista tietoa tarjonneet nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ote-
taan huomioon, ovat 1950-luvulla Helsinkiin ja Turkuun perustetut 
palvelut ensimmäisiä nuorille suunnattuja tieto- ja neuvontapalve-
luita Euroopassa. Vähitellen palveluiden toiminta laajeni vastaamaan 
kattavasti nuorten erilaisiin tiedontarpeisiin. (Boes 2012, 192–193.) 

Lähtökohtana palveluiden sisällölle olivat 1960-luvun yhteiskunnan 
sosiaaliset murrokset, jotka koskettivat myös nuoria. Nuorten tieto- 
ja neuvontapalvelut ovat niiden syntymisestä lähtien osoittautuneet 
tärkeiksi tahoiksi tukiessaan nuorten vuoropuhelua yhteiskunnan eri 
toimijoiden kanssa. Palvelut ovat näin myös edistäneet sukupolvien 
välistä vuorovaikutusta. Tällä keskustelulla on pyritty vaikuttamaan 
erityisesti haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten asemaan.
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Lisätietoa työmuodon synnystä ja historiasta teoksessa The history 
of youth work in Europe. Volume 3 (Council of Europe): 
www.koordinaatti.fi/materiaalipankki → Julkaisut → Historia.

Euroopan neuvoston ja ERYICAn julkaisu nuorten oikeudesta tie-
toon, ”Young people’s access to rights through youth information 
and counselling”: www.eryica.org → Publications.
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Jos lähdettä ei ole mainittu, teksti pohjautuu julkaisuun Compendium 
on National Youth Information and Counselling Structures (2014,  
s. 43–45), joka on toteutettu Euroopan neuvoston ja ERYICAn  
(European Youth Information and Counselling Agency) yhteistyön 
puitteissa. Mukana on ollut myös BIJ - Bureau Information Jeunesse 
(Belgia). 

Koordinaatilla on kaikki oikeudet julkaisun kääntämiseen ja muokkaa-
miseen. Käännöstekstien toimitus ja tekstit: Jaana Fedotoff  
ja Heidi Leppäkari, Koordinaatti 2015. 
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NUORTEN TIETO-  JA NEUVONTATYÖ SUOMESSA

Suomessa nuorten tieto- ja neuvontatyö määritellään ehkäiseväksi 
nuorisotyön muodoksi, joka nojautuu nuorisolakiin, lapsi- ja nuori-
sopolitiikan kehittämisohjelmaan sekä työmuotoa ohjaaviin kansal-
lisiin ja eurooppalaisiin asiakirjoihin. Nuorten tieto- ja neuvontatyö 
tukee nuorten sosiaalista vahvistamista oman elämänsä subjektiksi 
niin, että nuorella on tietoa ja taitoa soveltaa saamaansa tietoa, neu-
vontaa ja ohjausta elämän eri tilanteissa ja valinnoissa. Lisäksi työ-
muodolla edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta. Nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluissa työskentelevien osaaminen ja toimivat 
paikalliset verkostot varmistavat sen, että nuori tarvittaessa ohjataan 
eteenpäin muun muassa etsivälle nuorisotyöntekijälle tai terveyden-
hoidon pariin. (Koordinaatti 2015b, 5.)

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä tarkastellaan ja toteutetaan nuo-
risotyön ja nuorisopolitiikan toimintaympäristöjen muutokset huo-
mioiden. Keskeisinä tavoitteina ovat nuorten osallisuuden, arjen hal-
linnan ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Lähtökohtana ovat nuor-
ten elämään liittyvät aiheet ja ilmiöt. Nuorisolaki sekä lapsi- ja nuo-
risopolitiikan kehittämisohjelma määrittelevät nuorisotyön kenttää 
ja palveluita, myös nuorten tieto- ja neuvontatyötä. (emt.)

Jotta palveluita voidaan toteuttaa laadukkaasti vastaamaan nuor-
ten tiedontarpeisiin, on tärkeää, että palveluiden järjestämisestä 
vastuussa olevat tahot ja tuottajat seuraavat nuoria koskevaa tut-
kimusta ja hyödyntävät tutkittua tietoa palveluiden kehittämisessä. 

Keskeiset nuorten tieto- ja neuvontatyötä linjaavat asiakirjat  
ja toimenpideohjelmat

• Suomen nuorisolaki

• Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

• Euroopan neuvoston suositus nuorisotiedotuksesta No.R (90) 7 & Euroopan  
neuvoston suositus nuorisotiedotuksesta 2010 Rec(2010)8

• Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset periaatteet (2004)

• Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteet (2009)

• Nuorisotakuun tavoitteiden edistäminen

• Elinikäisen ohjauksen eurooppalaiset ja kansalliset asiakirjat

• Euroopan unionin nuorisopoliittinen strategia vuosille 2010–2018 (2009)

• Euroopan komission valkoinen kirja "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet"

• Euroopan ihmisoikeussopimus

• YK:n kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus ja Lapsen oikeuksien sopimus

• Yhdenvertaisuuslaki

Jaana Fedotoff & Heidi Leppäkari
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Kuva 1. Nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristöä.
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Nuorille tulee tarjota oikeaa, ajantasaista tietoa ja tukea, joiden avul-
la laajennetaan nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäis-
tymistä, edistetään osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan se-
kä mahdollistetaan nuorten oman elämän hallinta.

NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖN  
VALTAKUNNALLINEN KOORDINOINTI JA KEHIT TÄMINEN

Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus on 
opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä nuorisotyön valtakunnal-
linen palvelu- ja kehittämiskeskus, joka kehittää alallaan nuoriso-
työtä. Koordinaatti on ollut rakentamassa vahvaa nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluiden valtakunnallista verkostoa sekä kouluttanut 
ammattilaisia työmuodon ja nuorten kohtaamisen tarpeisiin vuo-
desta 2006. Koordinaatti toimii osana Oulun kaupunkiorganisaa-
tiota. Koordinaatin asiantuntija- ja tukipalveluiden tavoite on kat-
tavan nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkoston rakentami-
nen niin, että tasa-arvoiset, yhdenvertaiset ja laadukkaat nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelut toteutuvat Suomessa. Lisäksi tavoittee-
na on verkkodemokratian edistämisellä nuorten osallisuuden, kuu-
lemisen ja vaikuttamisen tukeminen osana verkkoperustaisia palve-
luita. (Koordinaatti 2014, 9.) 

Koordinaatin tehtävä on tukea kuntia ja järjestöjä nuorten tieto- 
ja neuvontapalveluiden toteuttamisessa monialaisessa yhteistyös-
sä opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien ja hyväksymien ta-
voitteiden mukaisesti. Tavoitteet ja painopisteet asetetaan vuosit-
tain perustuen koottuun ja analysoituun tietoon, huomioiden myös 
Koordinaatin tekemät havainnot kentän tarpeista. Tarpeet peilataan                              
kansallisiin ja eurooppalaisiin nuorisotyön ja -politiikan linjauksiin 
sekä tulevaisuuden näkymiin. (emt.)

(Koordinaatti 2015b, 5.) Tietoa nuorista tuottavat muun muassa Val-
tion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) ja Nuorisotutkimusver-
kosto. Nuora on valtioneuvoston asettama lapsi- ja nuorisopolitiikan 
asiantuntijaelin, joka tuottaa esimerkiksi nuorten arvoja ja asentei-
ta seuraavat Nuorisobarometrit sekä nuorten hyvinvoinnin indikaat-
torit. Nuoran tuottama aineisto löytyy Tietoa nuorista -verkkopalve-
lusta (www.tietoanuorista.fi). (Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta 
2015a; Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta 2015b.)

Nuorten hyvinvointia turvaa se, että heillä on mahdollisuuksia ja re-
sursseja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin sekä se, että nuorten 
kasvua ja aikuistumista vahvistetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nuo-
rille suunnattujen palveluiden järjestäjät ja tuottajat ovat viimeisim-
män nuoria koskevan tiedon äärellä ja päivittävät omaa osaamistaan 
säännöllisesti. (Koordinaatti 2015b, 5.) 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön rooli nuorisotakuun tavoitteiden 
edistäjänä on tärkeä. Jotta nuoret osaavat ja voivat hakeutua erilais-
ten palveluiden piiriin, he tarvitsevat tietoa sekä matalan kynnyksen 
palvelupaikkoja. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat keskeisiä 
palveluita nuorille suunnatun tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarjo-
ajina. (Koordinaatti 2014, 3.)

Nuorten tieto- ja neuvontatyölle on asetettu useita tavoitteita, jotka 
osin mukautuvat ajan ilmiöihin. Keskeisiä tavoitteita ovat muun mu-
assa nuorten sosiaalinen vahvistaminen oman elämänsä aktiivisek-
si toimijaksi sekä nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Yhä 
tärkeämpää on varmistaa, että kaikilla nuorilla on yhdenvertaiset ja 
tasa-arvoiset mahdollisuudet palveluiden käyttöön. (Fedotoff 2014.)

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteet saavutetaan ehkäiseväl-
lä otteella monialaisessa yhteistyössä. Keskeistä on nuoren elämän-
hallinnan tukeminen sekä nuoren kohtaaminen, kokonaisvaltainen 
huomioiminen ja dialogisuus.
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Nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkoston toimijat kunnissa 
ja järjestöissä tuottavat nuorille suunnattuja tieto-, ohjaus- ja neu-
vontapalveluja yli 200 kunnan alueella. (Koordinaatti 2015b, 8.) 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkoston vahvistaminen on 
Koordinaatin yksi pysyvistä tavoitteista. Koordinaatti pyrkii asiantunti-
ja- ja tukipalveluilla vahvistamaan verkoston toimintaa, yhteistoimin-
nallisuutta sekä yhteisöllistä kehittämistä. Verkosto on keskeinen vä-
line ja tiedonlähde nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämi-
selle. Työntekijöiden kohtaaminen heidän omissa toimintaympäris-
töissään on tärkeää, jotta havaintoja arkityön näkökulmasta voidaan 
tehdä Koordinaatin asiantuntija- ja tukipalveluiden kohdentamisek-
si. Verkoston toimijoiden yhteisöllisellä kehittämisellä on toteutettu  

muun muassa aluekoordinointimalli ja laatutyökaluiksi vertais- ja it-
searviointimallit sekä nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden osaa-
misen arviointiin hyödynnettävä osaamiskartta. Koordinaatti kehittää 
ja tarjoaa monipuolisesti koulutusta nuorten tieto- ja neuvontatyön-
tekijöille heidän osaamisensa vahvistamiseksi. (emt., 8–9.) 

Verkostomaisessa työskentelyssä sekä yhteisöllisessä kehittämises-
sä tarvitaan toimijoiden yhteinen ymmärrys tehtävästä sekä tavoit-
teista. Tämä korostuu erityisesti hanketoimijoiden ja nuorisopalve-
luista vastaavien kohdalla. Yhteistä ymmärrystä ja tietoa ei aina jae-
ta riittävästi. Koordinaatti ei pelkästään koordinoi ja johda verkos-
ton toimintaa vaan toimii vahvasti myös sen tavoitteiden suuntaaja-
na ja tukijana. (emt, 9.)

KOORDINAAT TI – NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖN KEHIT TÄMISKESKUS

Tavoitteet Tehtävät

Yhdenvertaiset nuorten  
tieto- ja neuvontapalvelut  
nuorille Suomessa 

Nuorten osallistumisen ja  
kuulemisen kehittäminen 

Verkostojen työntekijöiden  
osaamisen vahvistaminen 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön  
tunnettuuden ja vaikutusten  
lisääminen 

Yhteisöjen ja yhteisöllisyyden  
kehittäminen

Asiantuntija- ja tukipalvelut 

Nuorille suunnatut palvelut 

Palveluiden tuottaminen  
kunnille, järjestöille ja  
oppilaitoksille 

Sidosryhmäyhteistyö 

Palveluiden vaikutusten  
arviointi ja seuranta 
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Kuva 2. Koordinaatin tavoitteet ja tehtävät. (Koordinaatti 2014.)
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NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN ALUEKOORDINOINTI

Koordinaatilla on valtakunnallinen kehittämisvastuu nuorten tieto- 
ja neuvontatyön aluekoordinointimallista. Tehtävä pitää sisällään 
nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin verkoston suun-
nittelun ja toteutuksen osaksi nuorisotyön palvelurakennetta yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa. Aluekoordinointimallin kehittäminen 
aloitettiin vuonna 2010. (Koordinaatti 2015b, 15.)

Aluekoordinoinnilla luodaan alueellisesti nuorten tieto- ja neuvon-
tatyöntekijöille mahdollisuus yhteisölliseen vuoropuheluun ja kehit-
tämiseen. Samalla annetaan tilaa ammatillisen tietotaidon vaihta-
miselle ja vertaistuelle. Keskeisenä päämääränä on paikallisissa ja 
alueellisissa nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeissa kehitettyjen 
toimintojen juurruttaminen osaksi kuntien nuorisotyön palveluita ja 
palveluiden saatavuuden varmistaminen. (emt.)

Aluekoordinaattorit tuottavat lähitukipalveluita nuorten tieto- ja 
neuvontatyön paikallisille ja alueellisille toimijoille. He ovat tukena 
päivittäisen työn tekemisessä, verkostoitumisessa sekä tieto- ja neu-
vontatyön kehittämisessä. Aluekoordinaattorit edistävät myös nuor-
ten osallistumista ja kuulemista. (emt., 15–16.) 

Vaikka aluekoordinoinnissa kehitetään nuorisotyötä rakenteellisesti, 
on ensisijaisesti kyse yhteisöllisten prosessien ja käytäntöjen kehit-
tämisestä. Merkittävää on siis yhteisöllisesti tuotettu tieto ja sen so-
veltaminen käytäntöön. (emt., 16.)

Aluekoordinaattorit jakavat omaa osaamistaan yhteisöihin ja ko-
koavat alueen toimijoita yhteisölliseen kehittämiseen. Tärkeintä on, 
että aluekoordinaattoreilla, kuten Koordinaatilla, on tiiviit yhteydet 
nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkostoon ja sen ulkopuoli-
siin sidosryhmiin, jotta tiedonkulku ja vuorovaikutus ovat oikea-ai-
kaisia ja palveluita kehittäviä. Aluekoordinaattoreiden sijaintipaikat 
ovat Oulussa, Vaasassa ja Kuopiossa (tilanne vuoden 2016 alussa).

Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointi

• Tavoite on luoda alueellinen tukipalvelurakenne nuorten  
tieto- ja neuvontatyölle 

• Alueellisia nuorten tieto- ja neuvontapalveluita yhteen 
kokoava malli

• Laadun parantaminen, jatkuvuuden tukeminen, yhteistyön 
lisääminen, synergiaedut

• Suunnitelmalliset, kestävät ja kustannustehokkaat ratkaisut 
sekä laajempien alueellisten kokonaisuuksien hallinta

• Lähitukipalvelu kunnille, erityisesti hankkeiden jälkeen 
työmuodon jatkuvuuden turvaamiseksi ja kehitettyjen 
toimintojen juurruttamiseen

• Aluekoordinoinnin ammatilliset lähitukipalvelut ovat  
saatavilla Oulun seudun, Oulunkaaren ja Kainuun alueella 
(Oulu), Etelä- ja Pohjois-Savon alueella (Kuopio) sekä  
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella (Vaasa)

• Aluekoordinointialueet kattavat 93 kuntaa vuoden 2015 
lopussa
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Vastuuorganisaatioina aluekoordinoinnille ovat kyseisten kaupunki-
en nuorisopalvelut. Aluekoordinaattoriverkostoa kehitetään tulevien 
vuosien aikana tarpeen ja resurssien mukaan. (emt.)

Lisätietoa aluekoordinointimallista Humanistisen ammattikorkea-
koulun (Humak) julkaisussa Avauksia yhteisöjen osaamisen kehittä-
miseen. Yhteisöpedagogit (YAMK) muutoksen mahdollistajina (2013). 
www.theseus.fi. 

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden määrä

210 palveluita tuottavaa kuntaa

164  nuorten tieto- ja neuvontapistettä/-keskusta

38  nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalvelua

3  aluekoordinaattoria

Kuva 4. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tilanne tammikuussa 2016  
(Koordinaatti 2016.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat tavoitteet  
palveluiden saatavuudelle

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nuorten tieto - ja  
neuvontapalvelut,  
osuus kunnista

69% 70% 75% 80% 85% 90%

Nuorten aloitekanava-
tms. järjestelmien  
kattavuus kunnista

38% 40% 45% 50% 55% 60%

Kuva 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat tavoitteet palveluiden saatavuudelle  
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 61.)
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Kuva 5. Nuori eri palveluiden ja toimijoiden ympäröimänä. 
Mukaillen Haatainen, Tuula 2013. Palveluita ja toimijoita nuoren ympärillä.198
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NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖ  
NUORISOTYÖN MUOTONA

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat ehkäiseviä palveluita, jotka 
tukevat ennakoivasti nuoren kasvua ja hyvinvointia. Nuorille mah-
dollistetaan heidän tarvitsemansa tieto, neuvonta ja ohjaus. Samalla 
heitä kannustetaan ja tuetaan kehittämään taitojaan sekä motivaa-
tiotaan oman elämänsä suunnitteluun. Yksi palveluiden tehtävä on 
myös vahvistaa nuorten itseluottamusta. Nuoren sosiaalinen vah-
vistaminen sekä omatoimisuuden ja hyvän itsetunnon edistäminen 
ovat siis työn keskiössä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvi-
taan henkilökohtaisia lähipalveluita, erityisesti alueilla, joissa ei mui-
ta nuorten palveluita juurikaan ole saatavilla. Nuorten tieto- ja neu-
vontatyö nuorisotyön toiminta- ja palvelumuotona käsittää nuorten 
henkilökohtaisen ohjauksen, neuvonnan ja tuen lähipalveluina pal-
velupisteissä, verkkoperustaisissa palveluissa tai muissa toimintaym-
päristöissä, kuten jalkautuvissa palveluissa, kouluissa ja sosiaalisen 
median palveluissa tai applikaatioissa. Teknologian tuomat mahdol-
lisuudet lisäävät palveluiden saatavuutta, taloudellisuutta sekä käyt-
täjäystävällisyyttä. Teknologia tukee myös lähipalveluiden saavutet-
tavuutta. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden (TNO-palvelut) tu-
lee olla kaikkien nuorten saatavilla yhdenvertaisesti. (Koordinaatti 
2014, 5.) 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteita nuorten sosiaaliseksi 
vahvistamiseksi:

• Nuoren oman elämänhallinnan tukeminen.

• Ehkäistään ongelmien kasaantuminen ennakoivilla ja  
oikea-aikaisilla palveluilla.

• Kannustetaan henkilökohtaisella kohtaamisella nuorta  
sitoutumaan ja ottamaan vastuuta omasta elämästä.

• Kuunnellaan nuorta, kannustetaan toteuttamaan itseään  
ja löytämään omat vahvuutensa. (Koordinaatti 2014, 5.)

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monialaista yh-
teistyötä. Palveluiden tulee kohdentua juuri oikeaan kohderyhmään, 
jotta palveluiden päällekkäisyydeltä vältytään ja nuori löytää itsel-
leen tarvittavan palvelun. Jotta tavoitteisiin päästään, tarvitaan toi-
mijoiden yhteistä tahtotilaa ja asennetta. Muun muassa nuorisota-
kuun tavoitteiden toteuttamisessa tarvitaan koko nuorisotyön ken-
tän osaaminen ja palvelut käyttöön. Tämä edellyttää tavoitteiden 
tarkentamista, osaamisen päivittämistä ja yhteistyötä. (emt.)

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden järjestämisen tavoitteita:

• Nuori palveluiden tuottamisen keskiössä niin, että  
palveluissa huomioidaan asiakaslähtöisyys sekä nuoren  
kokemus ja tarve palveluista. 

• Mahdollistetaan nuorelle tieto ja taidot olla osallisena  
itseään koskevissa asioissa. 

• Nuoren oman elämänhallinnan tukeminen niin, 
että nuori on oman elämänsä subjekti.

• Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden saatavuutta lisätään  
monialaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä. (emt.)

NUORTEN T IETO- JA NEUVONTATYÖN TOIMINTAMUODOT

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on nuorten henkilökohtaista neuvon-
taa, ohjausta ja tukemista lähipalveluna palvelupisteissä, verkkope-
rustaisissa palveluissa tai muissa toimintaympäristöissä. Nuorille tie-
dottamisessa hyödynnetään monipuolisesti eri kanavia ja menetel-
miä, kuten yhteisöllistä mediaa ja nuorten vertaistoimintaa. (Koor-
dinaatti 2015a.) 

Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön välineet ja ka-
navat ovat viime vuosina monipuolistuneet. Verkkosivujen rinnalle 
ovat tulleet yhteisöllisen median mahdollisuudet sekä niiden kaut-
ta monipuolistuva palveluiden ja toimijoiden kenttä. Reaaliaikaiset 
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tieto- ja neuvontapalvelut voivat olla esimerkiksi asiakkaan ja työn-
tekijän kahdenkeskiseen chat-keskusteluun pohjautuvia palveluita, 
joita on toteutettu useimmissa verkkoperustaisissa nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluissa. Läpileikkaava digitaalinen työote korostuu työ-
muodossa yhä enemmän. (emt.)

Nuorten tieto- ja neuvontatyön päämääränä on edistää myös nuor-
ten kuulemista, osallistumista ja vaikuttamista heidän omien asioi-
densa hoitamisessa sekä yhteiskunnallisissa asioissa. Tätä tavoitetta 
voidaan edistää itse työmuodon lisäksi muun muassa erilaisilla verk-
kodemokratiavälineillä ja nuorten vaikuttajaryhmiä tukemalla. Yksi 
esimerkki vaikuttamispalvelusta verkossa on opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön tukema Nuortenideat.fi. Palvelu on osa oikeusministeriön 
demokratiapalveluita. (emt.)

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on määritelty Suomessa yhdeksi nuo-
risotyön muodoksi. Sitä toteutetaan yhdenmukaisten periaatteiden 
pohjalta, jotka ovat laajasti käytössä Euroopan eri maissa, erityisesti 
ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) jä-
senmaissa. Palveluita tuotetaan yhteistyössä eri toimijoiden, myös 
nuorten kanssa. Palveluissa pyritään huomioimaan myös elinikäi-
sen ohjauksen periaatteet. Mitään yhtä jaottelua nuorten tieto- ja 
neuvontatyön muodoista tai menetelmistä ei ole määritelty, sillä ne 
vaihtelevat nuorten tiedontarpeiden, resurssien ja ajassa liikkuvien 
ilmiöiden mukaan. (emt.) 

Nuorten tieto- ja neuvontatyö

• Tietoa, neuvontaa ja ohjausta nuorten elämään 
liittyvissä kysymyksissä, arjen pohdinnoissa ja 
huolenaiheissa.

• Perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen ja valintaan 
käyttää palveluita sekä hyödyntää saatua tietoa, 
neuvontaa ja ohjausta. 

• Nuorille matalan kynnyksen palveluita eri kanavia ja 
menetelmiä käyttäen 
- lähipalveluna palvelupisteissä ja verkkoperustaisissa 
  palveluissa 
- joustava ja reagoiva ote uusien välineiden ja   
  menetelmien hyödyntämisessä 
- palveluita tuottavat ja tarjoavat ammattitaitoiset 
  työntekijät.

• Vertaistoiminnan, osallistumisen, vaikuttamisen ja 
kuulemisen huomioiminen.

• Nuoret sisällöntuottajina ja aktiivisina palveluiden 
kehittäjinä sekä palveluiden laadun  arvioijina. 
(Fedotoff 2014.)
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Nuorten tieto- ja neuvontatyön muotoja, menetelmiä ja toimin-
taympäristöjä:

 ● yksilötyö

 ● ryhmien kanssa työskentely

 ● nuorten vertaistoiminta, vertaisnuorisotiedottaminen

 ● fyysiset toimintaympäristöt ja palvelupaikat, kuten infopisteet, 
nuorten tieto- ja neuvontakeskukset, palvelut koulujen, kirjasto-
jen ja nuorisotilojen yhteydessä sekä nuorten tieto- ja neuvon-
tapalvelu osana matalan kynnyksen palvelupaikkaa, esimerkik-
si Ohjaamoa 

 ● erilaiset menetelmät ja välineet verkossa, kuten pelit, some-ka-
navat, verkkopalvelut, chatit ja applikaatiot sekä nuorten omat 
mediat

 ● jalkautuvat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, joissa palvelut 
viedään erilaisiin tiloihin ja tapahtumiin

 ● pelien hyödyntäminen nuorten tieto- ja neuvontatyössä (emt.)

Nuorten vertaistoimintamallit ovat kehittyneet ja niiden käyttö 
nuorten tieto- ja neuvontatyössä kasvaa. Nuorten oma sisällöntuo-
tanto ja vertaistuki korostuvat yhä enemmän sekä paikallisissa et-
tä kansallisissa nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. (Koordinaatti 
2015b, 5.) Koordinaatti kokoaa yhteen nuorten toimituksia, joita toi-
mii eri puolilla Suomea muun muassa nuorten tieto- ja neuvontapal-
veluiden yhteydessä. Nämä toimitukset ovat hyvä esimerkki nuorten 
vertaistoimintamuodoista. Nuorten toimituksille järjestetään tapaa-
misia, joissa nuoret oppivat uusia taitoja, verkostoituvat sekä ideoi-
vat yhteistyötä toimitusten välillä. Nuorten toimitukset tuottavat si-
sältöjä omiin verkkomedioihinsa. (Koordinaatti 2015b, 25.)

Julkaisu Me tehdään mediaa. Ideoita ja käytänteitä nuorten toimituk-
siin nuorten tieto- ja neuvontatyössä antaa vinkkejä nuorten toimi-
tusten perustamiseen ja toimintaan. Lisäksi opas tarjoaa tietoa siitä, 
miten työntekijänä voi kehittää nuorten toimituksen työtä. Julkaisun 
ovat tuottaneet yhteistyössä Mediakasvatusseura ry, Koordinaatti ja 
Jyväskylän nuorisopalvelut. Verkkojulkaisu osoitteessa www.koordi-
naatti.fi/me-tehdaan-mediaa.     

Edellä mainituista muodoista ja toimintaympäristöistä mikään ei ole 
toista poissulkeva. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden suunnit-
telun ja toteutuksen lähtökohtana ovat aina nuorten tiedontarpeet. 
Palveluiden laadukkaan toteuttamisen tulee perustua myös monialai-
seen yhteistyöhön sekä olemassa olevien nuorille suunnattujen palve-
luiden analyysiin, huomioiden käytettävissä olevat resurssit. Tärkein-
tä on mahdollistaa nuorten osallistuminen jo ideointivaiheessa. (emt.) 

PALVELUA HENKILÖKOHTAISESTI

Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksessa korostetaan 
henkilökohtaisen, kasvokkain tapahtuvan tiedotuksen, ohjauksen ja 
neuvonnan olevan tänä päivänä vielä tärkeämpää kuin edellisten su-
kupolvien kohdalla, koska nuorten sosiaalinen osallistaminen on en-
tistä pidempi ja monimutkaisempi prosessi. (Koordinaatti 2015a.)

Nuorten kysymykset liittyvät usein laajalti nuorten koko elämänti-
lanteeseen. Toisinaan nuorten on vaikeaa hahmottaa, mitä tietoa he 
hakevat. Nuorten tieto- ja neuvontatyö opastaa kaikissa nuoren elä-
mään liittyvissä kysymyksissä. (emt.)

Kysytyimpiä aihealueita vuonna 2014 nuorten tieto- ja neuvonta-
työn tilastointiohjelma Nutitilastot.fi:n tilastojen mukaan olivat työ 
ja yrittäjyys (31 %), vapaa-aika (13 %), hyvinvointi ja terveys (10 %), 
koulutus ja opiskelu (10 %), oma talous (9 %) sekä ihmissuhteet ja 
seurustelu (5 %). Tiedot on koottu 78 nuorten tieto- ja neuvontapal-
velusta. (Koordinaatti 2015b, 12.) 

http://www.koordinaatti.fi/fi/me-tehdaan-mediaa
http://www.koordinaatti.fi/fi/me-tehdaan-mediaa
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NUORTEN TIETO-  JA NEUVONTAPALVELUIDEN MONIMUOTOISUUS

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelua voidaan kuvailla kaksisuuntai-
seksi kanavaksi suhteessa nuoriin.  Se tarjoaa heille tietoa erilaisis-
ta mahdollisuuksista, viestii yhteiskunnan palveluista sekä auttaa 
heitä ymmärtämään, miten yhteiskunta toimii ja miten siellä toimi-
taan. Viesti kulkee myös päinvastoin eli nuorilta palveluihin. Palve-
luissa työskentelevät selvittävät heidän tiedon- ja tuen tarpeitaan. 
Sen rinnalla on tärkeää selvittää ja havainnoida myös nuorten tren-
dien ja elämäntapojen muutoksia sekä mahdollisia ennakoitavissa 
olevia ongelmia. Näitä kentällä tehtyjä selvityksiä ja havaintoja tuli-
si hyödyntää myös nuorisopoliittisten suunnitelmien ja toimenpitei-
den kohdentamisessa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaiset käyttävät monipuoli-
sia menetelmiä nuorten tavoittamisessa. Koska palvelut ovat avoi-
mia kaikille, ne tavoittavat myös järjestäytymättömiä nuoria sekä 
muita heikommassa asemassa olevia. Myös heitä, jotka eivät ole 
minkään järjestelmän piirissä, kuten koulussa tai työmarkkinoilla. 
Koulunsa keskeyttäneiden, työttömien ja sosiaalisesti, taloudellises-
ti, oikeudellisesti tai terveydentilaltaan heikossa asemassa olevien 
nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan tukee työntekijöiden aktiivinen 
lähestymistapa heitä kohtaan.

TUKI NUORTEN VALINNOISSA

Monet nuoret kohtaavat merkittävimmät haasteet elämässään eri ni-
velvaiheissa. Nämä siirtymät eivät yleensä liity mihinkään viranomais-
tahoon, vaan nuoret löytävät itsensä eräänlaiselta valintojen harmaalta 
alueelta. Jos tukea ei ole saatavilla ja asiat jäävät ratkaisematta, nuorilla 
on korkea riski jäädä yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle. Nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelulla on keskeinen tehtävä tuen saannin varmis-
tamisessa nivelvaiheessa oleville nuorille.

Euroopassa nuorisotyötä toteutetaan monien eri organisaatioiden 
toteuttamana, muun muassa nuorisojärjestöjen, muiden nuorten 
parissa toimivien sekä kuntien toteuttamana. Myös nuorisotyön ja 
nuorisopolitiikan rakenteet vaihtelevat Euroopan eri maissa. Suo-
messa nuorten tieto- ja neuvontatyö kuuluu yleensä osaksi kuntien 
nuorisotyötä. Joissakin tapauksissa nuorten tieto- ja neuvontapalve-
luita toteuttavat järjestöt tai koulutusorganisaatiot.

Erilaisten kansalaisille tarkoitettujen tietopalveluiden kirjo ja viran-
omaistahojen palvelut voivat olla nuorille monimutkaisia, jotta he 
hahmottaisivat niiden todellisen tehtävän. On tärkeää, että nuorten 

Jaana Fedotoff & Heidi Leppäkari (toim.)
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tieto- ja neuvontapalvelut muodostavat yhteistyössä muiden nuor-
ten parissa työskentelevien kanssa toimivan verkoston. Verkostossa 
toimivien tehtävä on kertoa nuorille heille suunnatuista palveluista. 
Näin vahvistetaan monialaista yhteistyötä toimijoiden välillä ja var-
mistetaan helposti löydettävät palvelut nuorille. Ennen kaikkea väli-
tetään tärkeää tietoa nuorille palveluiden olemassaolosta.

Kokonaisvaltaisesti nuorten elämän eri osa-alueet huomioiva nuor-
ten tieto- ja neuvontapalvelu ei ole muita nuorille suunnattuja tie-
topalveluita poissulkeva, vaan niitä täydentävä tai kokoava vaihto-
ehto. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat helposti lähestyttäviä 
ja kiinnostavat monenlaisia nuoria, sillä palveluilla on matala kynnys, 
ne ovat sitoutumattomia ja niiden lähestymistapa nuorten asioihin 
on nuorisolähtöinen. Yhdessä nuoren kanssa selvitetään nuoren 
sen hetkiset tarpeet ja ohjataan hänet tarvittaessa alan asiantunti-
jan luokse. Hyvä palveluohjausosaaminen on tärkeää, jotta nuori saa 
tarvitsemansa tuen. Näin erilaiset palvelut tukevat toistensa tehtä-
vää nuorten ohjauksessa ja vältytään palveluiden päällekkäisyyksiltä.

TIEDONTARPEIS I IN MUKAUTUVA PALVELU

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut kattavat laajasti nuorten elämän 
eri aiheet. Kyseessä on varsin joustava julkinen palvelu, joka vastaa 
nopeasti reagoiden nuorten ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. 
Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa voidaan omaksua nopeasti 
uusia aiheita, jotka ovat nuorille tärkeitä, mutta joita mikään muu 
nuorille tietoa antava taho ei vielä tarjoa. Uudenlaisia nuorten tieto- 
ja neuvontapalveluiden muotoja kehitetään yhdessä nuorten kanssa 
ja heille mahdollistetaan tilaa yhteiseen suunnitteluun muun muas-
sa vertaistoiminnalla. On tärkeää, että muilla viranomaisilla on mah-
dollisuus hyödyntää joustavaa ja nuorten elämästä ajan tasalla ole-
vaa nuorten tieto- ja neuvontapalvelua eri ikäryhmien ja erilaisten 
nuorten ryhmien tiedontarpeiden selvittämisessä.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tukevat informaatio- ja digitaali-
sen lukutaidon kehittymistä. Tiedosta on ylitarjontaa ja siksi on tär-
keää vahvistaa nuorten kykyjä arvioida, hyödyntää ja hallita olen-
naista ja täsmällistä tietoa. Globalisaatio tarjoaa valtavasti mahdol-
lisuuksia ja jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön, mikä saattaa 
olla monille haasteellista. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ker-
tovat puolueettomasti nuorille tarjolla olevista mahdollisuuksista ja 
rohkaisevat heitä aktiivisuuteen. Lisäksi nuorten tieto- ja neuvonta-
palvelut tukevat itsenäistä päätöksentekoa. Yksi kasvatuksellinen ta-
voite on, että nuoret ovat aktiivisia toimijoita, jotka osaavat arvioi-
da tietoa kriittisesti, tehdä itsenäisiä päätöksiä ja pystyvät ottamaan 
vastuun omista päätöksistään.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut toteuttavat osaltaan nuorisota-
kuuta, jonka perusteella opintonsa päättävälle tai työttömäksi jou-
tuvalle nuorelle on kolmen kuukauden kuluessa annettava työ-, har-
joittelu- tai jatkokoulutuspaikka. Nuorten tieto- ja neuvontapalve-
lut edistävät muun muassa nuorisotyöttömyyden vähenemistä tar-
joamalla nuorille oikea-aikaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta nuori-
sotakuuseen liittyvissä asioissa.

Teksti pohjautuu julkaisuun Compendium on National Youth  
Information and Counselling Structures (2014, s. 43–45), joka on  
toteutettu Euroopan neuvoston ja ERYICAn (European Youth  
Information and Counselling Agency) yhteistyön puitteissa.  
Mukana on ollut myös BIJ - Bureau Information Jeunesse (Belgia). 

Koordinaatilla on kaikki oikeudet julkaisun kääntämiseen ja  
muokkaamiseen. Käännöstekstien toimitus ja tekstit: Jaana Fedotoff  
ja Heidi Leppäkari, Koordinaatti 2015. 
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NÄKÖKULMIA NUORTEN  
TIETO-  JA NEUVONTAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEEN

Verkostoituminen on keskeistä nuorten tieto- ja neuvontatyössä, sil-
lä usein nuorten kysymyksiin vastaaminen edellyttää yhteydenot-
toa johonkin toiseen tahoon. Nuorella on myös oikeus tulla ohja-
tuksi kysymyksissään tarvittaessa asiantuntijan luo. Ohjausosaami-
nen on nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän perusosaamista. Kun 
otetaan huomioon nuorten elämän monimutkaistuminen ja se, että 
nuorten tieto- ja neuvontatyön on vastattava sen haasteisiin muut-
tuvassa ympäristössä, on selvää, että verkostoitumisella on entistä-
kin keskeisempi rooli. On tärkeää edistää ja tukea nuorten oikeut-
ta itsenäisessä päätöksenteossa tarvittavaan tietoon ja tukeen. Osa-
na tätä prosessia on pidettävä yllä keskustelua tietoon perustuvasta 
yhteiskunnastamme samalla, kun viemme viestiä nuorten oikeudes-
ta tietoon ja heidän tarpeisiinsa räätälöityjen nuorten tieto- ja neu-
vontapalveluiden merkityksestä.

Nuorten tieto- ja neuvontatyöhön, kuten muuhunkin nuoriso-
työhön, vaikuttavat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Myös 
nuorten elämä ja tarpeet ovat voimakkaasti yhteydessä niihin ja yh-
teiskunnan vaatimuksiin.  Näiden muutosten myötä on noussut esiin 
uudenlaisia näkökulmia, joita nuorten tieto- ja neuvontatyössä tu-
lee huomioida.

VERKKO OSANA NUORTEN ELÄMÄÄ

Älylaitteiden, internetin sekä kaikkiin tilanteisiin ja aiheisiin saata-
villa olevien sovellusten myötä uusi tekniikka on käytössä kaikki-
na viikonpäivinä vuorokauden ympäri. Nuoret eivät erottele toisis-
taan verkkoelämää ja sitä, mitä vielä jokin aika sitten kutsuttiin ”to-
sielämäksi”. Ystävät, kiinnostuksen kohteet, uutiset, harrastukset ja 
kaikki muut elämänalueet koetaan yhtä läheisiksi, oikeiksi ja todel-
lisiksi niin verkossa kuin sen ulkopuolella. Tästä kehityksestä johtu-
en nuorten tieto- ja neuvontatyön on tarjottava palveluita sukupol-
velle, joka toimii luontevasti eri verkkoympäristöissä niiden mahdol-
lisuuksia hyödyntäen. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä on edistet-
ty tavoitteellisesti näiden ympäristöjen hyödyntämistä muun muas-
sa hankkeilla ja koulutuksilla. Esimerkiksi yhteisöpalveluita hyödyn-
netään yhä enemmän nuorten tavoittamisessa. 

Niin teknisistä kuin yhteiskunnallisistakin muutoksista on pysyttävä 
jatkuvasti ajan tasalla. Muutosten tuomat uudet mahdollisuudet he-
rättävät myös eettisiä kysymyksiä sekä korostavat tarvetta keskustel-
la ja jakaa kokemuksia ammatillisista periaatteista ja suuntaviivois-
ta. Pohdinnan peilauspintana toimivat nuorten tieto- ja neuvonta-
palveluiden eurooppalaiset periaatteet ja nuorisotyön ammattieet-
tinen ohjeistus (Rauas 2014).

Jaana Fedotoff & Heidi Leppäkari (toim.)
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TIETO HAASTAA VALINNOISSA

Elämän monimutkaistuminen asettaa yhä enemmän haasteita nuoril-
le. Esimerkiksi koulutus- ja työasioissa nuorten valinnanmahdollisuu-
det lisääntyvät jatkuvasti. Valinnanvapaus saattaa kuitenkin olla vain 
näennäistä niille, joiden kyvyt eivät riitä tietotulvan jäsentämiseen tai 
joilla ei ole mahdollisuutta käyttää kaikkia tiedonlähteitä. Tähän yhdis-
tyy epävarmuus tulevaisuudesta. Epävarmuutta aiheuttavat yleisessä 
taloustilanteessa sekä sosiaaliturva- ja koulutusjärjestelmissä tapahtu-
vat jatkuvat muutokset ja esimerkiksi median luomat, usein kielteiset 
mielikuvat yhteiskunnan tulevaisuudesta. Nuoret itse ja tahot, joiden 
puoleen he ensimmäiseksi kääntyvät – esimerkiksi vanhemmat, opet-
tajat ja ystävät – eivät aina pysty omien kokemustensa perusteella an-
tamaan neuvoja. Elämän monimutkaistuminen on ongelma heidänkin 
näkökulmastaan. Näissä tilanteissa nuoret tarvitsevat oikeaa ja luotet-
tavaa tietoa sekä vuoropuhelua ja ohjausta ammattilaisilta. Nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelun on kyettävä vastaamaan tarpeeseen huoli-
matta olemassa olevan palvelun muodosta ja resursseista.

NUORTEN T IETO- JA NEUVONTAPALVELUIDEN LAADUN 
EDISTÄMINEN

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun perustana ovat nuorten tieto- 
ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset periaatteet, joissa ilmaistaan 
selkeästi, että tarjottavan tiedon on oltava vapaata kaikista uskon-
nollisista, poliittisista, aatteellisista tai kaupallisista vaikutteista. Näis-
tä lähtökohdista nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toimintaa ar-
vioidaan monin eri tavoin. Laatua varmistetaan muun muassa ase-
tettujen tavoitteiden toteutumista arvioimalla, työntekijöiden kou-
lutuksella ja käyttäjäpalautteesta saaduilla tiedoilla. Nuorten tieto- 
ja neuvontatyöntekijöille on tarjolla myös kansainvälisiä koulutuksia, 
jotka kehittävät työntekijöiden ammattitaitoa. Kansainvälinen yhteis-
työ tukee nuorten tieto- ja neuvontapalveluita tuottavia tahoja yllä-
pitämään laadukkaita palveluita ja jakamaan hyviä toimintatapoja 

palveluiden kehittämiseksi. Kansainvälisessä yhteistyössä on kehitet-
ty laatutyökaluja ja -menetelmiä, jotka ovat hyödynnettävissä ja so-
vellettavissa kaikissa nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa eri mais-
sa. Tämä yhtenäistää myös palveluiden laadun vertailua.

Suomessa Koordinaatin vuosittain järjestämät seminaarit ja koulu-
tukset tukevat työntekijöiden ammatillista kehittymistä. Koulutusta 
tarjotaan palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen 
ja arviointiin. Lisäksi koulutusta järjestetään eri välineiden ja mene-
telmien hyödyntämiseen. Koulutuksia toteutetaan myös verkkoym-
päristössä. (Koordinaatti 2015.)

Koordinaatin asiantuntija- ja kehittäjärooli eurooppalaisessa nuor-
ten tieto- ja neuvontatyön verkostossa mahdollistaa suomalaisten 
hyvien käytäntöjen levittämisen myös maamme rajojen ulkopuolel-
le. Se tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden suomalaisille nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluiden työntekijöille hankkia kontakteja 
ja koulutusta sekä verkostoitua muiden Nuorten tieto- ja neuvonta-
työn eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn (European Youth Infor-
mation and Counselling Agency) jäsenmaiden ja -järjestöjen kolle-
goiden kanssa. Koordinaatti on ollut mukana kehittämässä nuorten 
tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia koulutuskokonaisuuksia pe-
rustamisestaan lähtien. (emt.)

Tarjottavan tiedon laatua on kehitetty nuorten tieto- ja neuvonta-
työssä työmuodon alusta saakka. Tuloksia on saavutettu monissa 
maissa muun muassa nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden kou-
lutuksilla, asiantuntijuuden jakamisella, nuorten osallistumismahdol-
lisuuksien lisäämisellä sekä laatukriteerien ja standardien kehittämi-
sellä. Suomessa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden laadun var-
mistamiseksi on kehitetty useita laatutyökaluja nuorten tieto- ja neu-
vontatyön aluekoordinaattoreiden johdolla yhteistyössä kentän toi-
mijoiden kanssa. Näitä laatutyökaluja ovat muun muassa vertaisarvi-
ointi- ja itsearviointimallit, osaamiskartta sekä perehdyttämiskansio-
malli. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti 
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on vienyt suunnitelmallisesti eteenpäin yhteisöllisen kehittämisen ta-
voitteita, jotta nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden laatuosaa-
mista saataisiin vahvistettua. Tähän tarpeeseen vastaa myös Koordi-
naatin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun vuosina 2014–2015 to-
teuttama nuorten tieto- ja neuvontatyön täydennyskoulutus (10 op). 
Lisäksi Koordinaatti oli mukana ERYICAn koordinoimassa kansainvä-
lisessä hankkeessa, jonka tuloksena julkaistiin eurooppalainen laatu-
käsikirja Quality Management in Youth Information and Counselling.

Ajatusta yhteisestä eurooppalaisesta laatumerkistä esitetään sään-
nöllisesti, kun nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijät kokoontuvat kes-
kustelemaan työnsä kehittämisestä. Viidenkymmenen vuoden koke-
mus työmuodosta kertoo, että nuorten tieto- ja neuvontatyön arvot 
ja periaatteet ovat samoja koko Euroopassa, mutta kansallinen tilan-
ne vaihtelee eri maissa. Vaikka yhteinen laatumerkki jäisi vain haa-
veeksi, on se kuitenkin merkittävä, tarkastelun arvoinen ajatus. Nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluiden tarjoamalta tiedolta odotetaan pal-
jon, mutta viime vuosina esiin on noussut uusia haasteita: nyt vaati-
muksena on myös, että nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijät paitsi 
varmistavat omien tuotteidensa laadun, myös ottavat tehtäväkseen 
nuorten informaatiolukutaidon tukemisen ja kehittävät rooliaan siinä.

NUORET MUKANA PALVELUIDEN TUOT TAMISESSA

Nuorten osallisuus nuorten tieto- ja neuvontatyön kaikilla osa-alueilla 
on yksi tärkeimmistä periaatteista, joka nostetaan esiin Euroopan neu-
voston nuorisotiedostusta koskevissa suosituksissa CM_Rec(2010)8 & 
No.R (90)7. Vuoden 2010 suositus on tämän julkaisun liitteissä. Osal-
lisuuden merkitys nuorten tieto- ja neuvontatyössä on tullut yhä tär-
keämmäksi kaikkialla Euroopassa. Nuorten tieto- ja neuvontapalve-
luissa on havaittu, että pelkkä palvelun helppo saavutettavuus ei enää 
riitä kaikkien nuorten tavoittamiseen ja heidän tiedontarpeisiinsa vas-
taamiseen. Euroopan eri maissa onkin kehitetty menetelmiä, joilla py-
ritään tavoittamaan nuoret siellä, missä he muutoinkin ovat ja oleske-
levat, ja ottamaan heidät yhä tiiviimmin mukaan tiedon välittämiseen 

suoraan vertaisilleen. Nuorta on tuettava kaikissa toiminnan vaiheis-
sa suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi on varmistetta-
va, että kokemus on nuorta vahvistava ja hän kokee vertaistoiminnan 
tärkeäksi. Tulee siis huolehtia siitä, että nuorten osallisuus ei ole vain 
näennäistä. Nuorten osallisuuden tukemisesta on tullut Nuorten tie-
to- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn jäsenmais-
sa osa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden perustoimintaa, jota ke-
hitetään edelleen ja sitä myös arvioidaan.

Jos lähdettä ei ole mainittu, teksti pohjautuu julkaisuun Compendium 
on National Youth Information and Counselling Structures (2014,  
s. 11–13), joka on toteutettu Euroopan neuvoston ja ERYICAn  
(European Youth Information and Counselling Agency) yhteistyön 
puitteissa. Mukana on ollut myös BIJ - Bureau Information Jeunesse 
(Belgia).

Koordinaatilla on kaikki oikeudet julkaisun kääntämiseen ja  
muokkaamiseen. Käännöstekstien toimitus ja tekstit: Jaana Fedotoff  
ja Heidi Leppäkari, Koordinaatti 2015.
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NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN  
KANSAINVÄLINEN ULOTTUVUUS

Demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen 
tarkoittaa, että kaikilla nuorilla on oikeus saada oikeaa, puolueeton-
ta, selkeää ja luotettavaa tietoa silloin, kun heillä on tiedontarpeita 
ja kysymyksiä. Nuorten oikeus tietoon on tunnustettu ihmisoikeuk-
sien yleismaailmallisessa julistuksessa, YK:n lapsen oikeuksien sopi-
muksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, nuorten tieto- ja neu-
vontatyötä koskevissa eurooppalaisissa suosituksissa sekä Euroopan 
komission valkoisessa kirjassa Nuorisopolitiikan uudet tuulet vuodel-
ta 2001.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Ensimmäisessä YK:n yleiskokouksen istunnossa vuonna 1946 hy-
väksyttiin päätöslauselma numero 59 (I), jossa todetaan, että ”vies-
tinnän vapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja kaikkien nii-
den vapauksien koetinkivi, joille YK on vihkiytynyt”. Tästä YK:n yleis- 
kokouksen ensimmäisessä istunnossa käsitellystä asiakirjasta tuli 
myöhemmin ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, jonka yleis-
kokous hyväksyi 10. joulukuuta 1948. Julistuksen 19 artikla kuuluu 
seuraavasti:

YK:n yleiskokouksen 20. marraskuuta 1989 hyväksymässä lapsen oi-
keuksien sopimuksen 13 artiklassa todetaan lisäksi, että lapsella on 
oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoja valitsemassaan muo-
dossa ja saada tietoa monenlaisista kansallisista ja kansainvälisistä 
lähteistä. Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet tukemaan kansainvälistä 
yhteistyötä lasten kielellisten tarpeiden kannalta hyödyllisen tiedon 
tuottamiseksi, vaihtamiseksi ja levittämiseksi. Sopimuksessa tunnus-
tetaan myös, että olennainen osa lapsen oikeutta koulutukseen on 
kaikkien lasten saatavilla oleva opetukseen ja ammattikoulutukseen 
liittyvä tieto ja ohjaus.

”Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen;  
tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä  
sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa  
ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.”

Jaana Fedotoff & Heidi Leppäkari (toim.)
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EUROOPAN NEUVOSTO

Euroopan ihmisoikeussopimus eli Euroopan neuvoston laatima ja 
neuvoston jäsenvaltioiden ratifioima yleissopimus ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien suojaamiseksi perustuu ihmisoikeuksien yleis-
maailmalliseen julistukseen. Sen sananvapautta käsittelevän 10 ar-
tiklan sanamuoto vastaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuk-
sen sanamuotoa: ”Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä 
sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista 
riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.” Samassa kohdassa 
mainitaan kuitenkin, että kyseisen vapauden käyttäminen voidaan 
asettaa laissa säädettyjen, demokraattisessa yhteiskunnassa välttä-
mättömien rajoitusten alaiseksi.

Euroopan neuvosto on antanut tukensa nuorten tieto- ja neuvon-
tatyön lähtökohdille ja periaatteille. Vuonna 1990 annettu Euroo-
pan neuvoston ministerikomitean suositus N:o R(90)7 oli tärkeä as-
kel nuorten tieto- ja neuvontatyön tunnustamisessa laajasti koko 
Euroopassa, myös Suomessa. Suositus on ollut työmuodon keskei-
nen eurooppalainen asiakirja hyväksymisestään saakka. Suosituk-
sessa kehotetaan jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ja antamaan 
tukea nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden toteuttamiselle ja ke-
hittämiselle. Siinä mainitaan myös periaatteita, joita palveluiden oli-
si noudatettava:

 ● palveluiden on oltava monipuolisia ja niissä on  
hyödynnettävä erilaisia luotettavan tiedon lähteitä,  
joiden avulla kysymyksiin voidaan vastata kattavasti

 ● nuorten oikeutta asioida nimettömänä on kunnioitettava

 ● palveluiden on oltava ei-kaupallisia ja kaikkien saatavilla  
ilman syrjintää, ja niiden on tuettava nuorten itsenäisyyttä.

Suosituksen hyväksymisen jälkeenkin Euroopan neuvosto on kiinnit-
tänyt huomiota nuorten tieto- ja neuvontatyön merkitykseen. Vuon-
na 2010 Euroopan neuvoston ministerikomitea antoi nuorten tie-
to- ja neuvontatyöstä uuden suosituksen, jossa otetaan huomioon 
nuorten muuttuneet tiedon ja neuvonnan tarpeet. Suositus CM/
Rec(2010)8 on täydentävä asiakirja suositukselle 90(7). Siinä tode-
taan, että nuoret tarvitsevat entistä enemmän ohjausta, jotta he voi-
vat hallita kasvavaa tietomäärää. Lisäksi täydentävässä asiakirjassa 
painotetaan, että kyvyllä arvioida tiedon luotettavuutta ja laatua on 
merkitystä.

Euroopan neuvoston ministerikomitea ehdottaa suosituksessaan 
[CM/rec(2010)8] muun muassa, että jäsenvaltioiden hallitukset

 ● tukevat ja vahvistavat nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
yleistä ja monialaista luonnetta nuorille suunnattujen erityis-
palveluiden täydentäjänä

 ● varmistavat, että nuorilla on mahdollisuus käyttää ja hyödyn-
tää erilaisia heille suunnattuja tiedotuksen muotoja ja kana-
via, jotka soveltuvat nuorten tarpeisiin paikallisella, alueellisel-
la, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla

 ● tukevat uusien työmenetelmien ja erilaisten lähestymistapojen 
sekä innovatiivisten viestintämuotojen ja niiden käyttötapojen 
kehittämistä

 ● kannustavat nuoria osallistumaan heille suunnatun tiedon si-
sällön, välineiden ja politiikan kehittämiseen
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 ● Lisäksi jäsenvaltioiden hallitusten tulee auttaa nuoria kehittä-
mään tiedonhallintakykyään huomioiden, että

 9 Lisäksi jäsenvaltioiden hallitusten tulee auttaa nuoria kehit-
tämään tiedonhallintakykyään huomioiden, että informaa-
tiolukutaidon tulisi sisältyä kaikkeen opetukseen: epämuo-
dolliseen, epäviralliseen ja viralliseen

 9 nuorten tulisi oppia käsittelemään tietoa kriittisesti ja  
itsenäisesti

 9 nuorten tulisi pystyä luomaan, tuottamaan ja jakamaan 
tietosisältöjä vastuullisesti.

Euroopan neuvoston näkemys nuorten tieto- ja neuvontatyöstä pe-
rustuu käsitykseen siitä, että tieto on ihmisoikeus (kuten Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa yleisesti ja lapsen oikeuksien sopimuk-
sessa on määritelty) ja että nuoret ovat muita haavoittuvammas-
sa asemassa oleva erityisryhmä. Näitä perusarvoja vahvistaa Euroo-
pan neuvoston sitoutuminen nuorten osallistumiseen kaikilla nuo-
ria koskevilla aloilla. Tästä osoituksena on esimerkiksi Euroopan neu-
voston yhteisjohtamisjärjestelmä, jonka puitteissa nuorisojärjestöjen 
edustajat osallistuvat päätöksentekoon yhdessä hallitusten edusta-
jien kanssa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä suoraan koskevien suositusten li-
säksi tiedon merkitys nuorten osallisuuden tukemisessa ja oikeuksi-
en toteutumisessa todetaan myös Euroopan neuvoston alue- ja pai-
kallisviranomaisten kongressin tarkistetussa eurooppalaisessa perus-
kirjassa nuorten osallistumisesta kunnallis- ja aluehallintoon. Lisäk-
si se todetaan Euroopan neuvoston Lapsen oikeuksien strategiassa 

(2012–2015). Euroopan neuvosto toteaa, että mahdollisuus katta-
vaan, ymmärrettävään ja luotettavaan tietoon on nuorten oikeus, 
jonka myötä heillä on mahdollisuus täydelliseen valinnanvapauteen. 
Se on myös edellytys heidän osallistamiselleen, aktiiviselle osallistu-
miselleen yhteiskunnan toimintaan ja vastuulliselle kansalaisuudel-
le. Samalla Euroopan neuvosto pitää nuorten tarpeisiin räätälöityä 
tietoa ja neuvontaa tärkeänä tekijänä nuorten oikeuksien toteutumi-
sessa ja itsenäisen päätäntävallan edistämisessä.

Liikkuvuus lisää ihmisten keskinäistä ymmärrystä ja rauhaa Euroo-
passa, minkä vuoksi Euroopan neuvoston yhtenä tärkeänä tavoit-
teena on liikkuvuuden tukeminen ja edistäminen erityisesti nuor-
ten keskuudessa. Tieto ja neuvonta ovat tärkeitä yksilöiden ja ryh-
mien liikkuvuuden mahdollistamiselle. Tästä syystä Euroopan neu-
vosto haluaa vahvistaa ja tukea erityisesti nuorille suunnattua tieto- 
ja neuvontatyötä Euroopassa.

Euroopan neuvosto on ottanut kantaa myös niihin haasteisiin, joi-
ta nykypäivän digitaalisessa maailmassa elävät nuoret kohtaavat 
tiedon ylitarjonnan vuoksi. Neuvosto on huomioinut nuorten tar-
peet hallita tiedon tulvaa ja tietoyhteiskunnan vaatimia teknisiä 
taitoja. Tämä on nähtävissä muun muassa neuvoston suosituksen  
CM/Rec(2009)5 toimenpiteissä lasten suojelemiseksi haitalliselta si-
sällöltä ja käyttäytymiseltä sekä heidän aktiivisen osallistumisensa 
edistämiseksi muuttuvassa tieto- ja viestintäympäristössä.

Edellä mainitut asiakirjat ja lähestymistavat tuovat näkökulmaa ko-
konaisvaltaiseen käsitykseen nuorten tiedon tarpeista Euroopassa. 
Lähtökohtana on nuorten itsenäisen päätäntävallan kunnioittami-
nen, nuorten oikeuksien huomioon ottaminen sekä yhteiskunnan 
vastuu varmistaa monin eri tavoin nuorten osallisuus.
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EUROOPAN NEUVOSTON NUORISOALAN  
PÄÄTÖKSENTEKORAKENTEET

Yhteishallinnointijärjestelmä

Euroopan neuvoston sitoutumista nuorten osallistumisen vahvista-
miseen osoittaa neuvoston nuorisoalan käyttämä yhteishallinnoin-
tijärjestelmä. Järjestelmä tarkoittaa, että nuorisojärjestöjen edusta-
jat osallistuvat nuorisokomiteoiden toimintaan yhdessä hallitusten 
edustajien kanssa. Komiteat valmistelevat ehdotuksen nuorisoalan 
painopisteiksi sekä antavat tulevia talousarvioita ja ohjelmia koske-
via suosituksia. Päätökset painopisteistä, budjetista ja ohjelmista te-
kee ministerikomitea, joka on Euroopan neuvoston päättävä elin.

Euroopan neuvoston ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö toteutuu 
ministerikomitean alaisuudessa toimivissa johtokomiteoissa ja nii-
den alaisissa asiantuntijatyöryhmissä. Näitä on muun muassa kou-
lutuksen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön sekä nuorisotoimen aloilla.

Euroopan neuvoston nuorisotoimen johtokomitea (CDEJ)

Euroopan neuvoston nuorisotoimen johtokomitea (European Stee-
ring Committee for Youth, CDEJ) koostuu Euroopan kulttuuriyleisso-
pimuksen 49 allekirjoittajavaltion nuorisoasioista vastaavien minis-
teriöiden ja organisaatioiden edustajista. CDEJ tukee eri maiden hal-
lituksia tekemään yhä tiiviimpää yhteistyötä nuorisoasioissa. Tavoit-
teena on vertailla kansallisesti toteutettavaa nuorisopolitiikkaa sekä 
levittää hyviä toimintatapoja, tietoa ja kokemuksia. CDEJ valmiste-
lee myös suosituksia, kuten suositus CM/Rec(2010)8 nuorisotiedo-
tuksesta ja suositus nuorten mahdollisuudesta käyttää oikeuksiaan, 
jota valmistellaan vuonna 2015. CDEJ järjestää myös eurooppalais-
ten nuorisoasioista vastaavien ministerien konferensseja.

Nuorisojärjestöjen neuvoa-antava komitea (AC)

Nuorisojärjestöjen neuvoa-antava komitea (Advisory Council on 
Youth, AC, ranskaksi Conseil Consultatif pour la Jeunesse, CCJ) toimii 
kansalaisjärjestöjen edustajana ja hallitustenvälisen CDEJ:n kumppa-
nina nuorisoasioita käsittelevissä yhteishallintorakenteissa. 

Nuorisojärjestöjen neuvoa-antava komitea

 ● on mukana edistämässä nuorisopolitiikan valtavirtaistamista 
Euroopan neuvoston koko toimintaohjelmassa muotoilemalla 
lausuntoja ja esityksiä nuoria koskevista yleisluonteisista ja  
erityisistä kysymyksistä, joita Euroopan neuvosto käsittelee

 ● voi olla ministerikomitean kutsusta mukana laatimassa  
lausuntoja nuorisopolitiikkaa koskevista yleisluonteisista  
ja erityisistä kysymyksistä

 ● voi laatia lausuntoja ja esityksiä, jotka koskevat nuorisoalan 
painopisteitä, odotettuja tuloksia ja talousarviosta osoitettavia 
määrärahoja.

AC:ssä on 30 jäsentä, jotka nimitetään kaksivuotiskaudeksi. Ministe-
rikomitea nimittää Euroopan nuorisofoorumin esityksestä 13 edus-
tajaa kansainvälisistä nuorisojärjestöistä ja 7 edustajaa kansallisista 
nuorisokomiteoista. Tämän lisäksi ministerikomitea nimittää pääsih-
teerin esityksestä 10 jäsentä, jotka edustavat Euroopan nuorisofoo-
rumiin kuulumattomia nuorisoalan järjestöjä tai verkostoja.

Nuorisoasiain yhteisneuvosto (CMJ)

Nuorisoasiain yhteisneuvosto (Joint Council on Youth, CMJ) on 
CDEJ:n ja AC:n yhteinen hallintoelin, jossa vahvistetaan CDEJ:n ja 
AC:n yhteiset ehdotukset nuorisoalan painopisteiksi, tavoitteiksi ja 
budjetiksi.
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Nuoriso-ohjelmakomitea  
(The Programming Committee on Youth)

Ohjelmakomitea on alemman tason yhteinen päätöksentekoelin, 
jossa on kahdeksan jäsentä sekä CDEJ:stä että AC:stä. Ohjelmako-
mitea vahvistaa Euroopan nuorisokeskusten (the European Youth 
Centres) ja Euroopan nuorisosäätiön (the European Youth Foundati-
on) ohjelmat sekä valvoo ja arvioi niiden toteutumista.

EUROOPAN UNIONI

Ensimmäinen EU:n viiteasiakirja, jossa korostettiin nuorten tieto- ja 
neuvontatyön merkitystä, oli 31. päivänä maaliskuuta 1995 annettu 
neuvoston päätöslauselma yhteistyöstä nuorten tieto- ja neuvonta-
työn ja nuoria koskevien selvitysten alalla (95/C 207/02). Päätöslau-
selmassa Euroopan unionin neuvosto toi esiin nuorten tieto- ja neu-
vontatyön merkityksen liikkuvuutta lisäävänä ja Euroopan kansalai-
suutta vahvistavana tekijänä. Päätöslauselmassa tunnustettiin myös 
nuorten tieto- ja neuvontatyön yleiset periaatteet, jotka on määritel-
ty Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksessa N:o R(90)7. 
(Euroopan neuvosto 1995.)

Päätöslauselmassa neuvosto päätti vahvistaa yhteistyötä nuorten 
tieto- ja neuvontatyön ammattilaisten kouluttamisessa sekä jäsen-
valtioiden nuorten tieto- ja neuvontatyön rakenteiden yhdistämises-
sä verkostoksi. (emt.)

Seuraava nuorten tieto- ja neuvontatyötä koskeva edistysaskel oli 
nuorisopolitiikkaa koskeva Euroopan komission valkoinen kirja. Eu-
roopan parlamentille vuoden 1999 lopulla esitellyssä ja komission 
vuonna 2001 julkaisemassa valkoisessa kirjassa EU:n nuorisopolitii-
kan uudet tuulet nuorten tieto- ja neuvontatyö nostettiin yhdeksi 
neljästä painopisteestä. Kolme muuta ovat osallistuminen, vapaaeh-
toistyö ja tietämyksen lisääminen nuoriin liittyvistä asioista.

Valkoisessa kirjassa todettiin nuorten tieto- ja neuvontatyön liitty-
vän läheisesti nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Siinä vah-
vistettiin myös puitteet yhteistyölle, jota toteutetaan nuorisoalalle 
mukautetulla avoimella koordinointimenetelmällä. Lisäksi valkoises-
sa kirjassa vaadittiin nuoria koskevalle ulottuvuudelle enemmän pai-
noarvoa muissa Euroopan unionin toimintalinjoissa ja ohjelmissa.

Nuorisopolitiikkaa koskevan valkoisen kirjan välitön seuraaja oli Eu-
roopan unionin neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsen-
valtioiden hallitusten edustajien 27. päivänä kesäkuuta 2002 anta-
ma päätöslauselma puitteista eurooppalaiselle nuorisoalan yhteis-
työlle. Neuvosto esitti puitteita varten neljää teemaa:

 ● rohkaistaan nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina ja  
kansalaisyhteiskunnan jäseninä

 ● kehitetään olemassa olevia nuorten tieto- ja neuvontapalveluja 
sekä nuorille suunnatun tiedon saatavuutta

 ● tuetaan nuorten vapaaehtoistoimintaa
 ● pyritään parantamaan ymmärrystä ja tuntemusta nuorista. 

(Euroopan neuvosto 2002.)

Neuvosto antoi 25. päivänä marraskuuta 2003 päätöslauselman 
nuorten osallistumiselle ja heitä koskevalle tiedottamiselle asetet-
tavista yhteisistä tavoitteista. Neuvosto hyväksyi yhteiset tavoitteet 
ja esitti, että nuorten mahdollisuuksia saada tietoa on parannetta-
va erityisesti seuraavilla tavoilla, jotta heidän osallistumistaan yhteis-
kuntaan sekä kehittymistään aktiivisiksi ja vastuullisiksi kansalaisik-
si voitaisiin vahvistaa:

 ● parannetaan tietopalveluiden saatavuutta
 ● lisätään laadukkaan tiedon tarjoamista
 ● lisätään nuorten osallistumista nuorten tieto- ja  

neuvontatyössä. (Euroopan komissio 2006.)
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Valkoisessa kirjassa annetun sitoumuksen seurauksena perustettu 
Euroopan nuorisoportaali julkaistiin vuonna 2004. Monikielinen por-
taali on suunnattu nuorille, ja se tarjoaa nuoriin liittyvää kansallista 
ja eurooppalaista tietoa.

Lisäksi EU:n nuorisostrategiassa 2010–2018 tunnistetaan nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluiden merkitys. Strategiassa mainitaan laatus-
tandardien kehittäminen nuorten osallistumiselle, nuorille tiedotta-
miselle ja nuorten kuulemiselle omana toiminta-alanaan. Sen avulla 
pyritään huolehtimaan, että nuoret osallistuvat täysipainoisesti yh-
teiskunnan toimintaan. (Euroopan komissio 2009.) Vastaavasti Eu-
roopan unionin neuvoston 27. päivänä marraskuuta 2009 antamas-
sa päätöslauselmassa nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudis-
tetuista puitteista (2010–2018) kehotetaan parantamaan laadukkaan 
nuorisoa koskevan tiedon saatavuutta ja levittämään tietoa kaikkia 
mahdollisia kanavia käyttäen paikallisesti, alueellisesti ja kansallises-
ti. Tietoa tulee levittää Euroopan laajuisten organisaatioiden, esi-
merkiksi Eurodeskin, ERYICA:n, EYCA:n ja muiden eurooppalaisten 
verkostojen avulla. (Euroopan unionin neuvosto 2009.)

ERYICA – EUROPEAN YOUTH INFORMATION AND  
COUNSELLING AGENCY

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen kattojärjestö ERYI-
CA (European Youth Information and Counselling Agency) perustet-
tiin vuonna 1986. ERYICAlla on 24 jäsenorganisaatiota, viisi sisaror-
ganisaatiota sekä neljä yhteistyöorganisaatiota (tilanne toukokuus-
sa 2015). Päätöksenteosta järjestössä vastaavat vuosittain järjestet-
tävä yleiskokous sekä kahdeksanjäseninen hallitus. ERYICAn toimis-
to sijaitsee Luxemburgissa. (ERYICA 2015a.)

ERYICAn suomalainen jäsenorganisaatio on Koordinaatti – Nuorten 
tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus. Sisarorganisaatio Suomes-
ta on Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.

ERYICAn tehtävä on vahvistaa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
välistä yhteistyötä Euroopassa. Kaikki tehtävä työ perustuu nuorten 
tiedontarpeisiin sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden euroop-
palaisiin periaatteisiin. (Koordinaatti 2015a.)

ERYICAn kolme päätavoitetta:

1. Edistää nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisten 
periaatteiden toteutusta ja kunnioittamista

2. Vahvistaa ja edistää nuorten tieto- ja neuvontatyön verkostojen 
ja rakenteiden sekä ammattilaisten yhteistyötä

3. Varmistaa nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalainen ja 
kansainvälinen näkyvyys ja edustus (ERYICA 2015b.)

Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi:

 ● tuoda yhteen nuorten tieto- ja neuvontatyötä koordinoivia  
tahoja Euroopan tasolla

 ● valvoa työmuodon tilannetta ja sen kehittymistä Euroopassa
 ● mahdollistaa työmuodon parissa työskentelevien toimijoiden 

yhteistyö, erityisesti ammatillisten vaihtojen myötä
 ● edistää tutkimusta ja uudenlaisia toimintatapoja sekä  

nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämistä nuorten 
tarpeita vastaaviksi

 ● tehdä yhteistyötä kansainvälisten instituutioiden, järjestöjen ja 
verkostojen kanssa

 ● toteuttaa järjestön tavoitteiden mukaisia muita toimia, joiden 
arvellaan olevan hyödyllisiä sen jäsenjärjestöille tai sen  
päättäville elimille. (ERYICA 2015b.)

Koulutus

ERYICA kehittää erilaisia koulutuskokonaisuuksia nuorten tieto- ja 
neuvontatyön eurooppalaisen verkoston käyttöön yhteistyössä jä-
senorganisaatioidensa kanssa. Järjestö katsoo nuorten tieto- ja 
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neuvontatyön ammattilaisten kouluttamisen olevan olennaisen tär-
keää työmuodon kehittämisen ja laadun varmistamiseksi. Erityistä 
tukea ja huomiota saavat ne maat, jotka suunnittelevat nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluiden käynnistämistä. (ERYICA 2015c.)

Koulutuksia voidaan soveltaa kansallisiin koulutustarpeisiin suunni-
tellusti. Jokaiseen kokonaisuuteen kuuluu myös kouluttajakoulutus. 
Koulutuksen käyneet saavat suorituksestaan ERYICAn todistuksen. 
(Koordinaatti 2015b.)

YIntro – ensiaskeleet nuorten tieto- ja neuvontatyöhön
Nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutus YIntro antaa perustan 
nuorten tieto- ja neuvontatyölle paikallisella ja alueellisella tasolla. 
Koulutus auttaa ymmärtämään nuorten tieto- ja neuvontatyön toi-
mintaympäristön moninaisuutta, tunnistamaan nuorten tiedontar-
peet ja ymmärtämään sekä soveltamaan tieto- ja neuvontatyön eu-
rooppalaisia periaatteita käytännössä. (Koordinaatti 2015b.)

Digital YIntro – verkkoperustaisen nuorten tieto- ja  
neuvontatyön koulutus
Digital YIntro -koulutuksessa syvennytään verkkoperustaiseen nuor-
ten tieto- ja neuvontatyöhön. Koulutukseen voivat osallistua YIntro-
koulutuksen suorittaneet henkilöt tai muuten nuorten tieto- ja neu-
vontatyön perustiedot ja -taidot saavuttaneet henkilöt. (Koordinaat-
ti 2015b.)

Advanced YIntro
Advanced YIntro on koulutus nuorten tieto- ja neuvontatyössä jo pi-
dempään työskennelleille. Koulutuksessa keskitytään ammatillisiin 
taitoihin ja niiden tuntemukseen, ammatilliseen kehittymiseen ja 
palveluiden suunnitelmalliseen kehittämiseen. (Koordinaatti 2015b.)

Jimmy – nuorille suunnatun tiedon välittäjä
Jimmy-koulutus on tarkoitettu nuoriso-ohjaajille ja nuorisotyönteki-
jöille. Koulutuksen aikana osallistuja perehtyy nuorten tieto- ja neu-
vontatyöhön ja siihen, mitä työmuoto on arjen nuorisotyössä esi-
merkiksi nuorisotalolla. Osallistuja saa tarvittavat perusvalmiudet 
ohjaukseen ja opastukseen, ja voi koulutuksen hyväksytysti suori-
tettuaan toimia niin sanottuna Jimmynä. (Koordinaatti 2015b.)

EYCA – EUROPEAN YOUTH CARD ASSOCIATION

EYCA (The European Youth Card Association) on vuonna 1987 pe-
rustettu kattojärjestö Eurooppalaisen nuorisokortin (European Youth 
Card) hallinnoinnista vastaaville organisaatioille Euroopassa. Järjes-
tön neljä henkeä työllistävä toimisto sijaitsee Brysselissä. Jäsenor-
ganisaatioita on 39 ja ne toimivat 36 Euroopan maassa. Kaikki jä-
senorganisaatiot ovat sitoutuneet edistämään nuorten liikkuvuut-
ta ja aktiivista kansalaisuutta Eurooppalaisen nuorisokortin avulla, 
joita on yli 5 miljoonalla nuorella Euroopassa. Kukin jäsen kehittää 
nuorisokorttia omassa maassaan ja tarjoaa nuorille alennuksia sekä 
etuja palveluihin ja tuotteisiin, jotka liittyvät nuorten liikkuvuuteen. 
Suomessa korttia hallinnoi Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. 
(EYCA 2015.)

EYCAn päätöksenteosta vastaa yleiskokous sekä kymmenhenkinen 
hallitus ja puheenjohtaja. EYCAn tehtävä on yhdessä jäsenorgani-
saatioiden kanssa kannustaa ja tukea nuorten sosiaalista, kulttuu-
rista, koulutuksellista ja taloudellista liikkuvuutta sekä aktiivisuutta 
Euroopassa. Tähän pyritään tuottamalla laadukkaita Eurooppalaisen 
nuorisokortin etuja ja palveluita sekä vaikuttamalla nuorten liikku-
vuutta ja aktiivista kansalaisuutta koskevaan poliittiseen päätöksen-
tekoon. (EYCA 2015.)
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EURODESK

Eurodesk on perustettu vuonna 1990. Se on eurooppalainen nuori-
sotiedotusverkosto, joka jakaa tietoa nuorten parissa toimiville se-
kä nuorille kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Toimintaa 
koordinoi Brysselissä sijaitseva keskus. Verkostoon kuuluu keskuk-
sen lisäksi yli 1200 paikallista Eurodesk-tietopistettä sekä 33 kan-
sallista koordinaatiopistettä. Suomessa Eurodesk-toiminnosta vas-
taa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. (Ruoko-
lainen 2015). 

Eurodesk neuvoo ja tiedottaa Euroopan unionin koulutukseen, kult-
tuuriin ja nuorisoon liittyvistä asioista sekä järjestää koulutuksia ja 
tuottaa julkaisuja. Verkoston tuottama nuorisoportaali (http://euro-
pa.eu/youth) edistää nuorten kansainvälistä liikkuvuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta. Verkosto ylläpitää myös kaikille avointa rahoitustie-
tokantaa sekä intranettiä, joka tukee nuorten parissa toimivien am-
mattilaisten tiedonvaihtoa sekä eurooppalaisia kumppanuuksia (CI-
MO 2015.)

ELGPN – THE EUROPEAN L IFELONG GUIDANCE POLICY 
NETWORK

Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto 
ELGPN (The European Lifelong Guidance Policy Network) tukee tie-
to-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden (TNO-palvelut) kansallista ke-
hittämistä. Lisäksi se tukee jäsenmaiden verkostojen yhteistyötä. 
ELGPN toteuttaa yhteistyötä muiden EU-rahoitteisten verkostojen 
kanssa. (Lerkkanen & Vuorinen 2013.)

Verkostossa on mukana 30 maata. Suomi on toiminut verkoston 
koordinaattorina vuodesta 2007 lähtien. Verkoston tavoitteita ovat 
muun muassa ohjauksen kansallisen kehittämisen tukeminen, tie-
don kokoaminen, yhteisten puitteiden edistäminen, projektien tu-
losten levittäminen sekä kansallisten yhteistyömuotojen vahvista-
minen. (Vuorinen 2011.)

Verkoston työmuotoja ovat kaksi vuosittaista verkostokokousta, te-
maattiset työryhmät, vertaisoppiminen sekä EU-tason ohjauspoli-
tiikkaseminaari kahden vuoden välein. (Vuorinen 2015.)

Jos lähdettä ei ole mainittu, teksti pohjautuu julkaisuun Compendium 
on National Youth Information and Counselling Structures (2014,  
s. 29–30), joka on toteutettu Euroopan neuvoston ja ERYICAn  
(European Youth Information and Counselling Agency) yhteistyön 
puitteissa. Mukana on ollut myös BIJ - Bureau Information Jeunes-
se (Belgia). 

Koordinaatilla on kaikki oikeudet julkaisun kääntämiseen ja muok-
kaamiseen. Käännöstekstien toimitus ja tekstit: Jaana Fedotoff ja Hei-
di Leppäkari, Koordinaatti 2015.

http://europa.eu/youth/splash
http://europa.eu/youth/splash
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NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN 
KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ

Nuorten tieto- ja neuvontatyö

• Nuorisotyön muoto, jolla mahdollistetaan nuorille 
ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta  
erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

• Nuorten tieto- ja neuvontatyössä on kyse toisaalta 
siitä, että nuoret voivat itse halutessaan hankkia  
tietoa tarpeeseensa erilaisten välineiden avulla  
(painettu materiaali, omatoiminen tiedonhaku  
verkkopalveluista, keskusteluryhmät/-yhteisöt  
netissä ja sosiaalisessa mediassa...)

• Toisaalta kyse on nuoren henkilökohtaisesta  
ohjauksesta tai neuvonnasta (kahdenkeskiset  
keskustelut kasvokkain paikan päällä, netissä  
olevat neuvontapalvelut, kuten chatit)

• Nuorisolaki ja lapsi- ja nuorisopolitiikan  
kehittämisohjelma tukevat nuorille suunnattujen  
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden järjestämistä 

Lähteet: 
Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset  
periaatteet (2004) 
Nuorisolaki 72/2006

• Nuorille suunnattu yleisluontoinen tiedotustyö  
kattaa kaikki nuoria kiinnostavat ja koskevat aiheet.

• Tiedon hakemisessa ja välittämisessä käytetään  
monikanavaisuutta hyödyntäen monenlaisia  
tiedonlähteitä ja välineitä.

• Tiedottaessa nuorelle annetaan hänen  
tarvitsemiaan tietoja sekä tietoja, joiden katsotaan 
olevan hyödyksi nuorelle.

• Tarvittava tieto koostuu tosiasioista.
• Nuoren tehtävänä on myös itse hakea puuttuvaa 

tietoa ja olla sen vastaanottaja sekä hyödyntää  
tietoa.

• Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän rooli  
tiedottamisessa on antaa nuorelle hänen  
haluamansa tieto.

• Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijä huolehtii  
tietojen oikeudellisuudesta ja siitä, että nuori saa  
kaiken tarvitsemansa tiedon.

• Keskustelu nuoren kanssa rakentuu tavallisesti  
hänen kysymyksistä ja työntekijän vastauksesta.  
Joissain tapauksissa nuorten tieto- ja neuvonta- 
työntekijä tarjoaa tietoja omasta aloitteestaan.

• Yleensä vuorovaikutustilanteet ovat lyhyitä.  
Toisaalta oikean tiedon antaminen voi edellyttää  
tarkentavia kysymyksiä, minkä vuoksi keskustelun  
eteneminen ja pituus voivat vaihdella.

Lähteet:  
Onnismaa, Jussi 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö, sivu 8.  
Helsinki: Gaudeamus  
Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset  
periaatteet (2004)

Nuorisotiedotus
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Ohjaus

• Ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja  
edistetään ohjattavan oppimis-, kasvu-, työ- tai  
ongelmanratkaisuprosesseja sellaisilla tavoilla,  
että ohjattavan toimijuus vahvistuu. 

• Hyvä ohjaus toteutuu kunnioittavassa,  
rakentavassa kohtaamisessa ja dialogisessa  
vuorovaikutuksessa.

• Kyse on yhteistoiminnasta, erilaisten prosessien  
ohjaamisesta sekä ohjattavan toimijuuden  
vahvistamisesta.

Lähde:
Vehviläinen, Sanna 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä  
kohti toimijuutta, s. 12. Helsinki: Gaudeamus Oy.

• Ohjauksen tehtävänä on keskustelun keinoin  
edistää ohjattavan nuoren kykyä parantaa  
elämäänsä hänen haluamallaan tavalla.

• Ohjauksessa korostetaan asioiden tulkinnan- 
varaisuutta ja monia toimintamahdollisuuksia.  
Lähtökohtana nuoren sen hetkinen tilanne ja tarve.

Neuvonta

• Neuvonnan tehtävänä on neuvoa nuorelle sopivia 
toimintatapoja.

• Nuori odottaa saavansa ongelmaansa neuvoja  
asiantuntijalta.

• Neuvot perustuvat asiantuntijatietoon.
• Nuori on neuvon pyytäjä ja vastaanottaja.
• Nuori itse päättää neuvon noudattamisesta.
• Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijä on asiantuntija 

eri toimintavaihtoehtojen arvioinnissa.
• Lähtökohtana on, että nuorten tieto- ja  

neuvontatyöntekijä tietää puheena olevasta  
asiasta enemmän kuin nuori.

• Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän tehtävänä  
on varmistaa, että neuvot ovat asiantuntevia ja  
ymmärrettäviä nuorelle.

Lähde: 
Onnismaa, Jussi 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö, s. 28.  
Helsinki: Gaudeamus.
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Tiedottaminen

• Jaotellaan yleensä ulkoiseen ja sisäiseen  
tiedottamiseen. 

• Sisäisen tiedottamisen kohderyhmiä ovat oman  
organisaation työntekijät tai muuten toimintaan  
läheisesti liittyvät toimijat. Sisäisen tiedottamisen  
tavoitteena on informoida ja olla vuorovaikutuksessa 
ihmisten kanssa sekä perehdyttää ja sitouttaa  
organisaation toiminta an.

• Ulkoisen tiedottamisen avulla organisaatiosta ja sen 
toiminnasta kerrotaan ulospäin muun muassa  
asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja medialle.

• Työntekijän rooli tiedottamisessa on tiedon  
jakaminen.

• Työntekijä huolehtii tietojen oikeellisuudesta ja  
riittävyydestä.

Lähteet: 
Ilvonen, Anne 2011. Miten tiedotan? Yhdistystoimijan  
tiedottamisopas, s. 70, Helsinki: OK-opintokeskus. 
Onnismaa, Jussi 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö. Helsinki: 
Gaudeamus.

• Ohjauksessa ohjattava nuori osallistuu aktiivisesti  
esittämiensä pulmien ratkaisemiseen. Hänen  
toiveensa ja tulkintansa ovat työskentelyn  
lähtökohtana.

• Ohjattava nuori on oman elämänsä asiantuntija.
• Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijä pyrkii  

keskustelussa vahvistamaan ohjattavan nuoren  
toimintakykyä ja välttää valmiiden ratkaisumallien  
tarjoamista.

• Ohjauskeskustelu on yleensä monivaiheinen ja  
rakenteeltaan löyhä sekä voi edellyttää useita  
keskustelukertoja.

• Keskustelun kulkuun vaikuttavat ohjattavan nuoren  
tekemät aloitteet ja toisaalta nuorten tieto- ja  
neuvontatyöntekijän käyttämä lähestymistapa.

Lähde: 
Onnismaa, Jussi 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö, s. 28, Helsinki: 
Gaudeamus
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• Nuorten rooli tiedonvälittäjänä ja -tuottajana  
vertaisilleen on keskeinen.

• Nuorten vertaistiedottamisen tukeminen vaatii  
työntekijöiltä nuorten toimijuuden tukemista ja  
ymmärrystä antaa tilaa nuorten toiminnalle.

• Nuorten vertaistiedottaminen on osallistavaa  
nuorisotyötä.

• Nuori saa valmennusta ja koulutusta  
vertaistiedottajana toimimiseen.

• Perustuu nuorten vapaaehtoisuuteen, päätöksen  
osallistumisesta tekee nuori itse.

• Nuori voi toimia vertaistiedottajana fyysisessä  
toimintaympäristössä tai verkossa.

• Vertaistiedottajan roolin, rajojen ja vastuun tulee  
olla selkeät kaikille osapuolille.

• Nuorille on taattava taustatuki ja turvallinen  
ympäristö toimia vertaisena.

• Vertaistiedottamisella tarkoitetaan tiedon  
välittämistä nuorilta nuorille, nuorten lähtökohdista  
ja nuorten tapaa toimia kunnioittaen.

Lähde:  
Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden  
eurooppalaiset periaatteet (2004)

Vertaistiedottaminen

• Vertaisneuvonnassa nuoret ohjaavat ja auttavat  
toisia nuoria.

• Vertaisneuvonnalla tarkoitetaan nuorten toimimista 
osallisena omassa vertaisryhmässään siten, että  
vertaisneuvoja ohjaa, tukee, motivoi ja innostaa  
muita nuoria omalla toiminnallaan ja esimerkillään.

• Vertaisneuvojalla on omakohtaista kokemusta  
samoista asioista kuin ryhmän jäsenillä ja hän pystyy 
näin samaistumaan toisen nuoren tilanteeseen.

• Vertaisneuvojan roolin, rajojen ja vastuun tulee olla 
selkeät kaikille osapuolille.

• Nuorille on taattava taustatuki ja turvallinen  
ympäristö toimia vertaisena.

• Nuori voi toimia vertaisneuvojana myös verkossa.

Lähde: 
Huopio, Soile & Laitinen, Jonna & Lautaniemi, Päivi & Mon-
tin, Sari & Pietilä, Kalle & Raamat-Haapakoski, Tuuli & Timo-
nen-Verma, Päivi 2004. Vertaista vailla. Kokemuksia vertais-
neuvojakoulutuksesta. Helsinki: Helsingin nuorisoasiainkes-
kus, nuorisotiedotuskeskus Kompassi.

Vertaisneuvonta
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Painetut julkaisut Verkkojulkaisut
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HARJOITTEET
JULKAISUN ARTIKKELEIHIN LI IT TYVIÄ HARJOIT TEITA OHJAAJALLE

Tässä osiossa on harjoitteita julkaisun sisällöistä. Harjoitteet on tuotettu  
Humakissa ja opiskelijat sekä Koordinaatti ovat osallistuneet osan  
toteuttamiseen. Ne soveltuvat käytettäväksi myös vertaistiedottamisessa  
pienryhmien kanssa toimittaessa.

Ohjaaja voi täydentää harjoitetta siten, että se vastaa vertaisnuoriso- 
tiedotustyön / tutkinnon / opintojakson / kurssin opetussuunnitelmassa  
määriteltyjä tavoitteita ja arviointikriteereitä. Ohjaaja voi aikatauluttaa  
toteutuksen haluamallaan tavalla. Harjoitteita voi soveltaa niin  
kontaktiopetuksessa kuin verkko-oppimisessakin.  
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 MIELIAL AHAR JOITE
Liittyy julkaisun artikkeliin: Tanja Hakoluoto: Nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen ja dialogisuus

Kohderyhmä: Kaiken ikäiset nuoret

Osallistujien määrä: 2-40 (suuressa ryhmässä huomioitava, että käytettävissä oleva aika saattaa rajoittaa keskustelua)

Harjoitteen tavoite: Tavoitteena on ilmaista omia tunteitaan, rakentaa luottamusta sekä kehittää dialogisuutta ja vuorovaikutusta.

Tarvikkeet ohjaajalle ja ennakkovalmistelut: Ohjaajalla tulee olla käytössä riittävästi kuvia (kuvallisia kortteja, lehdistä leikattuja kuvia tms.),  
joista osallistujat voivat harjoitteen aikana valita omansa. Lisäksi ohjaaja tarvitsee erilaisten laulujen  
sanoja paperilla, joista osallistujat valitsevat ohjeistuksen mukaisesti omansa toisella kierroksella. 

Ohjaajan on hyvä valmistella tila niin, että tuolit ovat esimerkiksi ringissä, jotta kaikki osallistujat  
kuulevat ja näkevät toisensa.

Kesto: Harjoitteen kesto riippuu ryhmän koosta. On hyvä varata aikaa muutamia minuutteja osallistujaa kohden.  
Myös yhteiselle keskustelulle on hyvä varata aikaa.

Harjoitteen kuvaus: Ohjaaja levittää kuvat ja laulujen sanat valmiiksi esimerkiksi pöydälle tai lattialle. Ensimmäisellä kierroksella  
pyydetään osallistujia valitsemaan kuva, joka kuvaa elämäntilannetta tällä hetkellä. Kun osallistujat ovat  
valinneet kuvan, käydään purkukierros, jossa jokainen kertoo miksi valitsi kuvan ja miten se kuvastaa  
tämänhetkistä elämäntilannetta. Kierroksen jälkeen voi vapaasti ilmaista omia ajatuksiaan kierroksesta. 

Toisella kierroksella valitaan laulun sanat sen mukaan, millaiseksi kuvittelee elämän 10 vuoden kuluttua.  
Kun osallistujat ovat valinneet laulun sanat, käydään purkukierros, jossa kukin kertoo miksi valitsi juuri  
ne laulun sanat ja miten ne kuvastavat kuvitelmaa elämäntilanteesta 10 vuoden kuluttua. Kierroksen jälkeen  
voi vapaasti ilmaista omia ajatuksia kierroksesta. 

Kahden kierroksen jälkeen voi vielä kysyä osallistujilta millaisia tunteita ja ajatuksia harjoite herätti.

Tarvikkeet osallistujille: Osallistujat eivät tarvitse erityisiä tarvikkeita.

Tila ja muut edellytykset: Harjoitteen voi toteuttaa sisä- tai ulkotilassa. Osallistujille voi asettaa tuolit tai muut istuimet rinkiin,  
niin että kaikki osallistujat näkevät ja kuulevat toisensa.

Muuta huomioitavaa: On tärkeää huomioida, että annetaan jokaisen osallistujan kertomukselle arvo ja että kaikki  
saavat osallistua tasavertaisesti.

Harjoitteen laatijat: Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat: Elina Klemola, Noora Korhonen ja Asta Keskisaari.  
Muokannut asiayhteyteen sopivaksi: Mika Pietilä / Koordinaatti

Lähteet: Toivakka, Sari & Maasola, Miina 2012. Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja  
vuorovaikutustaitojen oppimiseen. 2. painos. Juva: Bookwell Oy.
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 OH JAUSTUOKIO 
Liittyy julkaisun artikkeliin: Tanja Hakoluoto: Nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen ja dialogisuus

Kohderyhmä: Nuoret, jotka etsivät opiskelu- tai työpaikkaa

Osallistujien määrä: Ryhmä jaetaan pareihin. Parissa toinen ottaa nuoren ja toinen ohjaajan roolin.

Harjoitteen tavoite: Harjoitteen aikana tavoitteena on keskustella erilaisten korttien avulla niistä luonteenpiirteistä, ominaisuuksista ja  
kiinnostuksen kohteista, jotka vaikuttavat osallistujan valitessa tulevaa työ- tai opiskelupaikkaa. Harjoitteen aikana on  
tavoitteena rohkaista nuorta ottamaan vastuuta itsestään ja valinnoistaan.

Tarvikkeet ohjaajalle ja ennakkovalmistelut: Ohjaajalla tulee olla käytössä erilaisiin kategorioihin liittyviä kortteja. Esimerkit kategorioista ja korteista on lueteltu  
harjoitekuvauksen lopussa. Ohjaaja voi itse laatia uusia kategorioita ja kortteja. 
Ennen ohjaustilannetta ohjaaja päättää mitä kategorioita ja kortteja käytetään.

Kesto: Harjoitteen kesto riippuu käytettävissä olevasta ajasta ja osallistuvan nuoren aktiivisuudesta.

Harjoitteen kuvaus: Ohjaaja levittää eri kategorioihin kuuluvat kortit pöydälle. Harjoitteessa on useampia tapoja edetä, alla on esitelty  
kaksi eri mahdollisuutta. 

 ● Ohjaaja voi kysellä nuorelta eri kategorioihin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi millaisia harrastuksia hänellä on,  
ja nuori valitsee harrastuskategoriasta kortteja, joiden pohjalta keskustellaan, kuinka ne liittyvät esimerkiksi  
opiskeluun tai työpaikkaan.

 ● Ohjaaja voi kysellä ensin millaisesta työstä tai opiskelupaikasta nuori on kiinnostunut. 
Kiinnostuksen mukaan nuori valitsee eri kategorioista kortteja, joiden hän olettaa olevan olennaisia ominaisuuksia  
työhön tai opiskelupaikkaan liittyen. Valittujen korttien perusteella keskustellaan nuoren valinnoista ja pohditaan  
yhdessä esimerkiksi, mitä olisi hyvä kehittää tai miksi nuori ei valinnut joitakin pöytään jääneitä kortteja. 
Harjoitteen lopuksi on vielä hyvä antaa nuorelle esimerkiksi luotettavia ja ajankohtaisia linkkejä työ- tai  
opiskelupaikan hakemiseen liittyen.

Tarvikkeet osallistujille: Ei tarvita mitään erityisiä tarvikkeita.

Tila ja muut edellytykset: Harjoitteelle on hyvä varata rauhallinen tila, jossa nuori ja ohjaaja voivat rauhassa keskustella.

Harjoitteen laatijat: Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat. Muokannut asiayhteyteen sopivaksi: Mika Pietilä / Koordinaatti

Lähteet: Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina, sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

Esimerkit kategorioista ja korttien teksteistä: 

  Luonteenpiirteet: Pitkäjänteinen, Tykkään haasteista, Tykkäätkö puhua paljon? Tykkäätkö esiintyä? Tykkäätkö saada ihmiset nauramaan?  
Haluan auttaa muita, Olen nopea tekemään, Seurallinen, Iltavirkku, Tykkäätkö kuunnella muita? Utelias.

  Harrastukset: Käsityöt, Lukeminen, Bloggaus/vloggaus, Elektroniikka, Musiikki, Autot/mopot, Ulkoilu, Teatteri, Urheilu

  Arvot: Olen uskonnollinen, Tykkään paljon rahasta ja tavaroista, Tasa-arvo, Luonto on erittäin tärkeä

  Rajoitteet: Vakaumus, Huono näkö, Ahtaan paikan kammo, Astmaatikko, Huono kuulo, Korkean paikan kammo, Allergiat

  Ryhmässä olen: Kirjuri, Johtaja, Ensimmäisenä tekemässä, Ideoija, En tykkää tehdä ryhmätöitä, Kuuntelija

  Kiinnostuksen kohteet: Miten asiat toimivat? Matkustelu/muut kulttuurit, Ihmiset, Taide/kulttuuri, Luonto, Ruoka, Matematiikka, Kirjoittaminen
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  MONIALAINEN YHTEISTYÖ 
Liittyy julkaisun artikkeleihin: Tapio Kuure: Monialainen yhteistyö nuorten palvelujärjestelmässä: lähtökohtana toimintaympäristön analyysi 

Mika Launikari: Nuorten arvomaailma ja identiteetti aikuisuuden kynnyksellä 
Maria Siivonen: Katsaus nuorten tiedonhankinnasta tehtyyn tutkimukseen 
Mika Pietilä & Maria Siivonen: Nuorten tiedontarpeet nuorten tieto- ja neuvontatyön lähtökohtana

Kohderyhmä: Eri asteen ja eri alojen opiskelijat

Harjoitteen tavoite: Tutustua nuoren näkövinkkelistä nuorten tieto- ja neuvontatyön toimintaympäristöihin ja tietosisältöihin.

Tarvikkeet ohjaajalle: Julkaisu. Tehtävä voidaan suorittaa kontaktiopetuksessa tai verkko-oppimisena. Ohjaaja aikatauluttaa ja täydentää  
tehtävää vastaamaan opetussuunnitelmansa tavoitteita ja arviointikriteereitä. Opiskelijat voivat löytää  
tapauskuvauksiensa esittelyjen toteutuksia varten vinkkejä esimerkiksi lehtori Päivi Timosen ylläpitämältä  
some-linkkilistalta http://bit.ly/some-linkkeja2015 tai http://www.pearltrees.com/verkossa. 

Valmistautuminen ennakkoon oppilaitoksessa: Verkko-opintoina suoritettava tehtävä vaatii tehtävän palautusalueeksi esimerkiksi Moodle-keskustelualue -tyyppisen  
vuorovaikutteisen alustan. 

Opiskelijaparit tuottavat sinne linkin tekemäänsä esitykseen tai sisällön valitsemallaan tavalla. 

Mikäli tehtävän purku tuotetaan pienryhmissä, on Moodlessa kurssitasolla määriteltävä ryhmät ja niihin jäsenet.  
Näin keskustelualueella voidaan määritellä Moodlessa asetuksissa näkyvät ryhmät tai suljetut ryhmät. Tämä on tehtävä  
ennen oppimistehtävän avaamista Moodlessa.

Harjoitteen kuvaus: Opiskelijat lukevat kaikki yllämainitut artikkelit. Opiskelijat luovat parityönä yhdessä kuvitteellisen tapauskuvauksen  
valitsemansa ikäisestä (alle 29-vuotiaasta) nuoresta. Tapauskuvauksessa opiskelijapari pohtii ja luo näkyväksi sitä, miten  
nuori hyödyntää monialaisia palveluita, mitä haasteita nuorella on, mikä oli helppoa yms. Opiskelijapari määrittelee itse  
nuorta kiinnostavan aiheen / sisällön. Opiskelijapari määrittelee tapauskuvauksen esittämistavan, jonka tulee sisältää myös 
visuaalista ja äänisisältöä tekstin lisäksi.

Harjoitteen purku: Iso ryhmä voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, joissa opiskelijaparit esittelevät tapauskuvauksensa. 

Osallistujien määrä: Rajoittamaton

Tarvikkeet osallistujille: Julkaisu ja sen artikkelit.

Lisätietoa: Humakin julkaisussa Opetusteknologiaopas 2015: 
http://verkossa.humak.fi/opetusteknologiaopas-ja-verkkopedagogiikkaa-2015/ 

Harjoitteen laatija: Päivi Timonen, Humak



231

Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön – Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

 MYYNTIPUHE NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELULLE
Liittyy julkaisun artikkeliin: Mika Joensuu: Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorten tieto- ja neuvontatyössä

Kohderyhmä: Nuoret

Osallistujien määrä: Minimimäärä neljä nuorta

Harjoitteen tavoite: Tavoitteena harjoitteen aikana on ymmärtää, miten joukkoistamista voidaan hyödyntää nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

Tarvikkeet ohjaajalle ja ennakkovalmistelut: Ohjaajan tulee miettiä myyntipuheen tarkempi aihe ennakkoon ja laatia harjoitteelle aikataulu.  
Riippuen toteutustavasta osallistujille tarvitaan fläppipaperia, post it -lappuja ja tusseja, tai laitteita, joilla pääsee verkkoon. 
Kun harjoite toteutetaan hyödyntämällä verkkoa, on varmistettava, että verkkoyhteys toimii.

Kesto: Harjoitteen kesto voi olla lyhyt, esimerkiksi yksi tunti, mutta harjoite voi kestää pidempään.  
Tärkeää on sopia aikataulu eli milloin harjoitteen tulee olla ryhmän mielestä valmis.

Harjoitteen kuvaus: Harjoitteen voi toteuttaa eri tavoin. Ennen aloitusta osallistujat jaetaan ryhmiin. Nuorten jakamista erilaisiin ryhmiin  
voidaan kokeilla, ja vertailla harjoitteen päätyttyä, kuinka joukkoistaminen ryhmässä toimi. 

”Paperichat”: Annetaan ryhmille fläppipaperia, post it -lappuja sekä tusseja. Kerrotaan ryhmälle, että sen tehtävä on laatia 
myyntipuhe nuorten tieto- ja neuvontapalvelulle. Harjoitteen aikana puhuminen on kielletty, keskustelu käydään fläppipaperia 
ja post it -lappuja hyödyntäen. Tässä vaiheessa kerrotaan ryhmälle, milloin sen tulee saada myyntipuhe valmiiksi. 

”Keskustelu chat-ympäristössä”: Kerrotaan ryhmälle, että tehtävänä on laatia myyntipuhe nuorten tieto- ja  
neuvontapalvelulle käymällä keskustelu chat-ympäristössä. Ryhmä voi itse valita chat-ympäristön tai ohjaaja voi  
määritellä sen. Esimerkkejä verkkoympäristöistä, joissa chat-keskustelu voidaan käydä: Facebook, WhatsApp ja Quakenet.  
Tässä vaiheessa ilmoitetaan myös, milloin harjoitteen on oltava valmis. 

Harjoitteen päätyttyä ryhmien kanssa voi käydä yhteisen purkukeskustelun siitä, miten ryhmässä toimiminen onnistui ja  
kuinka ryhmän eri jäsenet sen kokivat. Motivoivaa nuorille on se, että harjoitteen järjestäjä käyttää nuorten kehittelemiä 
myyntipuheita omassa viestinnässään.

Tarvikkeet osallistujille: Tarvikkeet jaetaan osallistujille. Kun harjoite toteutetaan chat-ympäristössä, osallistujat voivat mahdollisesti  
käyttää myös omia laitteitaan.

Tila ja muut edellytykset: ”Paperichat”-versiossa tarvitaan tila, jossa ryhmät työskentelevät. Verkossa toteutettavassa chat-keskustelussa  
on syytä huomioida, että kaikilla tulee olla harjoitteen suorittamiseen tarvittava väline.

Harjoitteen laatijat: Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat: Juha Hämäläinen, Roope Litmanen ja Mikko Myyry  
Muokannut asiayhteyteen sopivaksi: Mika Pietilä / Koordinaatti

Lähteet: Brabham, Daren C. 2013. Crowdsourcing. The MIT Press Essential Knowledge Series. Massachusetts Institute of  
Technology. Cambridge: The MIT Press.  
Paakkunainen, K. & Suurpää, L. (toim.) 2011. Nuorten poliittinen ohjaus - strategista johtamista, kentän kasvavaa  
yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? Nuorisotutkimusverkosto. Verkkojulkaisusarja 43. Viitattu 7.5.2015 
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/ohjaus.pdf.
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 JOUKKOISTAMINEN PIENNÄYTELMÄN KEINOIN
Liittyy julkaisun artikkeliin: Mika Joensuu: Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorten tieto- ja neuvontatyössä

Kohderyhmä: Nuoret

Osallistujien määrä: Minimimäärä neljä nuorta, teemojen määrää voi soveltaa ryhmän koon mukaan.

Harjoitteen tavoite: Tavoitteena harjoitteen aikana on ymmärtää, mitä on joukkoistaminen ja miten joukkoistamista voidaan  
hyödyntää nuorten tieto- ja neuvontatyössä.

Tarvikkeet ohjaajalle ja ennakkovalmistelut: Ohjaaja valmistelee ryhmille lapuille teemoihin liittyvät sanat. Teemasanat löytyvät harjoitteen kuvauksesta.  
Lisäksi ohjaajan on hyvä kerätä ja hankkia ryhmien käyttöön piennäytelmissä tarvittavaa rekvisiittaa.

Kesto: Ryhmän koosta riippuen ohjeistukseen, ryhmien valmistautumiseen ja esityksiin on hyvä varata aikaa vähintään 30 minuuttia.

Harjoitteen kuvaus: Ryhmä jaetaan kolmeen osaan ohjaajien valitsemalla menetelmällä. Jokaisella ryhmällä on sama aihe, kesäloma, mutta  
teema ja tunnelma vaihtelevat. Jokaisella ryhmällä on neljä sanaa, jotka sen tulee jollakin tavalla tuoda esityksessä esille.  
Teeman sanat annetaan kaikille ryhmille lapulla.

Jokaisella ryhmän jäsenellä ei tarvitse olla repliikkejä, mutta jokaisen tulee jollakin tasolla osallistua näytelmään. 

Ryhmillä on 15 minuuttia aikaa valmistella oma esityksensä, minkä jälkeen ne esitellään toisille ryhmille. Yhden esityksen 
kesto on 2-4 minuuttia. Kaikkien esityksien jälkeen käydään yhteinen keskustelu harjoitteesta ja tuntemuksista. 

Loppukeskustelussa on hyvä tuoda esille joukkoistamista ja sen perusperiaatteita. Yksi keskustelun aihe voi olla se,  
oliko piennäytelmän tekeminen joukkoistamista?

Harjoitteen teemat:

Ryhmä 1: työharjoittelu, opintopiste, kaverit, iloinen 

Ryhmä 2: työtön, kalja, penninvenytys, aurinko 

Ryhmä 3: kesätyöt, kiireinen, stressi, raha

Tarvikkeet osallistujille: Tarvikkeet jaetaan osallistujille. Osallistujat voivat käyttää myös omaa rekvisiittaa piennäytelmissä.

Tila ja muut edellytykset: Harjoitteen voi toteuttaa melkeinpä missä tahansa, sisällä tai ulkona. Harjoite ei ole riippuvainen tietynlaisesta tilasta.

Harjoitteen laatijat: Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat: Veera Karjalainen, Ilkka Korhonen, Birgitta Malinen ja Katja Pulkkinen 
Muokannut asiayhteyteen sopivaksi: Mika Pietilä / Koordinaatti

Lähteet: Toivakka, Sari & Maasola, Miina 2012. Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen  
oppimiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus. 
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 T IEDON TUOT TAMINEN RYHMÄSSÄ
Liittyy julkaisun artikkeliin: Mika Joensuu: Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorten tieto- ja neuvontatyössä

Kohderyhmä: Nuoret

Osallistujien määrä: Sopii hyvin erilaisille ryhmille, osallistujia voi olla 10–50.

Harjoitteen tavoite: Tavoitteena harjoitteen aikana on ymmärtää, mitä on joukkoistaminen ja miten joukkoistamista voidaan hyödyntää  
nuorten tieto- ja neuvontatyössä niin, että nuoret itse tuottavat informaatiota.

Tarvikkeet ohjaajalle ja ennakkovalmistelut: Ohjaaja valmistautuu harjoitteeseen miettimällä aihealueet, joista haluaa ryhmien tuottavan informaatiota.  
Ryhmillä tulee olla käytössään nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaiset periaatteet työskentelyn tueksi.

Kesto: Ryhmän koosta riippuen ohjeistukseen, ryhmien valmistautumiseen ja esityksiin on hyvä varata aikaa vähintään 30 minuuttia.

Harjoitteen kuvaus: Jako ryhmiin voi tapahtua ohjaajan haluamalla tavalla riippuen siitä, millainen tuotos halutaan saada aikaan.  
Ohjaaja on miettinyt valmiiksi aiheen, josta haluaa ryhmien tuottavan informaatiota ohjaajan haluamalla tavalla, 
esimerkiksi pantomiimina, lauluna, runona tai vaikka näytelmänä. 

Ohjaaja voi päättää ryhmän esitystavan, arpoa sen tai ryhmät voivat valita tavan itse. 

Kun ryhmä on tuottanut valmiin esityksen, ryhmät keskenään päättävät parhaan tuotoksen esimerkiksi äänestämällä.  
Tästä voidaan edetä niin, että seuraavalla kierroksella sotketaan ryhmät, vaihdetaan esitystavat tai tehtävät. 

Harjoitteen päätyttyä ryhmien kanssa voidaan keskustella yhdessä, miltä informaation tuottaminen ryhmässä tuntui ja  
kuinka ryhmät varmistivat nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisten periaatteiden toteutumisen.

Tarvikkeet osallistujille: Tarvikkeet jaetaan osallistujille. Osallistujat voivat käyttää myös omaa rekvisiittaa piennäytelmissä. 

Ryhmät voivat käyttää tiedonhaussa esimerkiksi omia mobiililaitteita.

Tila ja muut edellytykset: Harjoitteen voi toteuttaa melkeinpä missä tahansa, sisällä tai ulkona. Harjoite ei ole riippuvainen tietynlaisesta tilasta.

Harjoitteen laatijat: Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat: Anne Tuononen, Janne Göös ja Markku Peltojoki 
Muokannut asiayhteyteen sopivaksi: Mika Pietilä / Koordinaatti

Lähteet: Brabham, Daren C. 2013. Crowdsourcing. The MIT Press Essential Knowledge Series. Massachusetts Institute of Technology. 
Cambridge: The MIT Press.
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 PELIT JA NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖ
Liittyy julkaisun artikkeliin: Päivi Timonen: Tavoitteena tiedon pelillisyys

Kohderyhmä: Eri alojen ja asteiden opiskelijat (kohdennettu yhteisöpedagogiopiskelijoille  
sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajiksi opiskeleville) 

Harjoitteen tavoite: Opiskelijat tuottavat omaa pohdintaansa ja kokemuksiansa harjoitteen aiheesta.

Tarvikkeet ohjaajalle: Sama aineisto kuin opiskelijoillakin. Opiskelijat voidaan ohjeistaa ennakkoon testaamaan vähintään kolmea artikkelissa  
mainittua peliä. Mikäli oppimistehtävä puretaan reaaliaikaisessa webinaarissa, siihen on ohjeita esimerkiksi Humakin  
verkkojulkaisussa Opetusteknologiaopas 2015: 
http://verkossa.humak.fi/opetusteknologiaopas-ja-verkkopedagogiikkaa-2015/ 

Harjoitteen kuvaus: Opiskelijat lukevat julkaisusta artikkelin, testailevat siinä mainittuja pelejä ja sen perusteella ideoivat, kuinka  
itse käyttäisivät pelejä välineenä nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Opiskelijoiden on hyvä tutustua nuorten tieto- ja  
neuvontatyön periaatteisiin. Pelien tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin periaatteita. Opiskelijat  
käyvät keskustelua (kirjoittaen tai keskustellen) sovitussa verkkoympäristössä tai luokkahuoneessa. 

Digiympäristössä: esimerkiksi Moodlen keskustelualueella keskustelu joko pienryhmissä tai koko ryhmässä.  
Opiskelijat lukevat toistensa kirjoituksia ja kommentoivat, kyselevät ja kannustavat toisiaan. 

Luokkahuone: Opiskelijat kertovat omista kokemuksistaan ja ideoistaan pienryhmissä. 

Purku: mikäli tehtävä tehdään pienryhmissä, pienryhmät kertovat lopuksi toisille ryhmille mielestään  
parhaat ideat ja käytänteet.

Osallistujien määrä: Rajoittamaton

Tarvikkeet osallistujille: Julkaisu ja kyseinen artikkeli. Lisäaineistona voi olla esimerkiksi artikkelin lähdeluettelossa mainittuja julkaisuja.  
Lisäksi opiskelijat voivat lukea ennakkoon Pelikasvattajan käsikirjan (Pelikasvattajien verkosto www.pelikasvatus.fi).  
Kirja on ladattavissa pdf-tiedostona tai tilattavissa maksuttomasti: http://www.surveymonkey.com/s/esitteet.

Tila ja muut edellytykset: Digiympäristö eli verkko-oppimisympäristö tai luokkatila. 

Muuta huomioitavaa: Mikäli aikaa on käytettävissä, opiskelijat voivat pelata valitsemiaan pelejä pienryhmissä (tämä voidaan ohjeistaa  
tehtäväksi ennakkoon). Tai he voivat purkaa pienryhmänsä tuotoksen niin, että pelaavat valitsemaansa peliä kaikissa  
pienryhmissä. Tällöin aikaa on oltava riittävästi. Erityisesti toisella asteella voitaisiin tutustua peleihin konkreettisesti.  
Näin niistä jäisi muistijälki ohjaustilanteisiin.

Harjoitteen laatija: Päivi Timonen, Humak
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 S ISÄLLÖT TARINAKSI
Liittyy julkaisun artikkeleihin: Päivi Timonen: Työ mobiililaittein liikuttaa kohta kaikkia 

Heljä Pitkänen: Vertaistiedottaminen - nuorilta nuorille tiedottamista 
Liselott Nyström, Jenny Hjulfors & Susanna Sund: Utmaningar i nätbaserad rådgivning 
Jaana Fedotoff & Heidi Leppäkari (toim.) Nuorten kokemuksia palveluista - Eurooppalainen kysely

Kohderyhmä: Eri asteen opiskelijat, harjoitetta voi muunnella. Pienryhmissä, erityisesti monialaisille ryhmille

Osallistujien määrä: 3-5 opiskelijaa per ryhmä

Harjoitteen tavoite: Perehtyä ja syventyä aiheisiin tutkivan ja kehittävän työotteen avulla yksilönä (A) ja tietoa pienryhmissä jakaen (B ja C).

Tarvikkeet ohjaajalle: Mikäli harjoite toteutetaan verkossa, täytyy sopia verkko-oppimisympäristö opiskelijoiden kanssa.  
Adobe Connect -ohjelmaan tarvitaan käyttölisenssi. 

Reaaliaikaisten webinaarien toteutuksesta on vinkkejä esimerkiksi Humakin julkaisussa Opetusteknologiaopas 2015: 
http://verkossa.humak.fi/opetusteknologiaopas-ja-verkkopedagogiikkaa-2015/

Harjoitteen kuvaus: A: Yksilötehtävä: kukin ryhmän jäsen perehtyy yhteen artikkeliin ja tekee sen keskeisestä sisällöstä yhteenvedon  
ryhmäläisilleen sovitulle tehtävän palautusalueelle. Kukin ryhmän jäsen lukee, katsoo tai kuuntelee muiden yhteenvedot. 
Opiskelijat aikatauluttavat ja sopivat ryhmässä tämän tehtävän etenemisestä (kasvokkain, chat, Skype, keskustelualue). 

B: Pienryhmissä casen eli tapauskuvauksen tekeminen tarinana. Kukin ryhmä luo yhdessä artikkelien sisältöön soveltuvan  
tarinan, jossa kukin opiskelija tarkastelee tarinaa oman ammattialansa tai sopimansa artikkelin painopisteen näkökulmasta. Ja 
ryhmä luo tietysti tarinalle myös ratkaisuvaihtoehdon/-ehdot. Tarinoita tulee siis yhtä monta kuin pienryhmiä on. 

C: Kaikki opiskelijat isossa ryhmässä: Tarinoiden esittelyt toisille pienryhmille. Ryhmäläiset kertovat tarinat toisille  
ryhmille (kasvokkain tai esimerkiksi Adobe Connect AC -oppitunnilla / reaaliaikaisessa webinaarissa). Tämän jälkeen  
keskustelukierros ja yhteenveto.

Tarvikkeet osallistujille: Julkaisun yllämainitut artikkelit

Tila ja muut edellytykset: Luokkatila tai verkko-oppimisympäristö. Opiskelijoille on hyvä määritellä tehtävän aikataulun yleisohjeistus.  
Artikkelin lukeminen ja yhteenveto ovat itsenäistä oppimista A, B ja C ovat ryhmissä tapahtuvaa oppimista. 

Muuta huomioitavaa: Verkko-oppimisympäristön voi sopia opiskelijoiden kanssa yhdessä. 

Harjoitteen laatija: Päivi Timonen, Humak





KIRJOITTAJAT
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Mervi Ahola
Mervi Ahola, sosionomi (AMK), työskentelee nuorten tieto- ja neu-
vontatyön aluekoordinaattorina Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja 
Etelä-Pohjanmaan alueella. Nuorten tieto- ja neuvontatyö on vuosi-
en varrella tullut tutuksi hallinnollisesta näkökulmasta paikallista, ja 
myöhemmin myös seutukunnallista, nuorten tieto- ja neuvontapal-
velua perustettaessa. Nuorisotyötä Mervi on tehnyt vuodesta 1998 
lähtien. Mervi on vastannut nuorten tieto- ja neuvontatyön vertais- 
ja itsearviointimallien kehittämisestä yhdessä kehittämistyötä varten 
kootun työryhmän kanssa.

Jaana Fedotoff
Jaana Fedotoff, yhteisöpedagogi (YAMK), AmO, työskentelee Nuor-
ten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kehittä-
mispäällikkönä. Jaana on kehittänyt nuorten tieto- ja neuvontatyö-
tä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hän on ollut edistämäs-
sä työmuotoon liittyvää koulutusta ja työmuodon leviämistä kaik-
kialle Suomeen. Hän toimii monissa nuorisotyön asiantuntijatehtä-
vissä, mm. mediakasvatukseen, elinikäiseen ohjaukseen ja jäsennel-
tyyn vuoropuheluun liittyen. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 
myönsi hänelle Nuori Toimija -tunnustuksen keväällä 2015.

Tanja Hakoluoto
Tanja Hakoluoto on Humakin nuorisotyön lehtori. Koulutustaustal-
taan hän on nuorisotyöntekijä ja FM historian ja aikuiskasvatuksen 
opinnoista. Tanja on tehnyt väitöskirjatutkimusta luottamuksesta ja 
sosiaalisesta pääomasta historiallisessa kontekstissa, mutta palannut 
nuorisoalalle. Nuorten parissa hän on työskennellyt paitsi nuorisota-
loilla myös koulutuksissa ja hankkeissa. Dialogisen kohtaamisen aja-
tukset ovat kehittyneet arkisissa nuorten kohtaamisissa ja erityisesti 
työttömien nuorten Oman Elämän Valtias -koulutuksissa ja Vertais-
sovittelun (Verso) kehittämisen ja kouluttamisen parissa.

Jenny Hjulfors
Jenny Hjulfors, HuK ja Restonomi (AMK), on opiskellut pohjoismai-
sia kieliä, kasvatustiedettä ja nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston 
(YUNET) perusopinnot. Hän toimii Pohjanmaan kaksikielisen nuor-
ten tieto- ja neuvontapalvelu Decibelin nuorisotiedottajana ja vas-
taa palvelun suomenkielisestä osiosta.

Mika Joensuu
Mika Joensuu on Hyvinkään kaupungin Nuorisopalveluiden nuo-
risosihteeri. Päivätyönsä ohella hän toimii nuorisotyön ja nuorten 
verkkomaailman kouluttajana sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. 

KIRJOITTAJAT
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Koulutukseltaan Mika on Humakista valmistunut yhteisöpedagogi 
(YAMK). Hän teki opinnäytetyönsä joukkoistamisesta, verkon parvis-
ta ja Hypecon-toiminnasta. Mika on ollut mukana kehittämässä eri-
laisia verkkoa hyödyntäviä nuorisotyön palveluita sekä paikallisesti 
että valtakunnallisesti jo yli kymmenen vuoden ajan.

Jaana Kettunen
Jaana Kettunen työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopiston Kou-
lutuksen tutkimuslaitoksessa. Työssään hän on keskittynyt tieto- ja 
viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytön edistämiseen. Tutki-
muksessaan hän on keskittynyt tarkastelemaan ohjaajien käsityk-
siä sekä kokemuksia sosiaalisesta mediasta ja sen roolista ohjauk-
sessa. Viime aikoina hän on tutkinut myös tieto- ja viestintäteknolo-
gian roolia elinikäisen ohjauksen kansallisessa toimintapolitiikassa.

Pirjo Kovalainen
Pirjo Kovalainen työskentelee Oulun seudun ja Kainuun nuorten tie-
to- ja neuvontatyön aluekoordinaattorina. Hän on koulutukseltaan 
sosionomi (AMK) ja työskennellyt nuorten tieto- ja neuvontatyön 
parissa yli 15 vuotta. Pirjo toimii myös kouluttajana nuorten tieto- ja 
neuvontatyön eri koulutuskokonaisuuksissa. Artikkelissaan hän kä-
sittelee osaamisen kehittämisen työvälinettä, nuorten tieto- ja neu-
vontatyön osaamiskarttaa, jonka kehitystyöstä hän on vastannut.

Tapio Kuure
Tapio Kuure, valtio-opin dosentti, työskentelee freelancer-tutkijana. 
Hänellä on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus nuorisotoimi-
alasta sosiaalityöntekijänä, opettajana, kouluttajana, konsulttina ja 
tutkijana. Viime vuosina hänen työnsä painopisteenä on ollut nuor-
ten hyvinvoinnin palvelujärjestelmän tutkiminen ja kehittäminen 
monialaisen yhteistyön näkökulmasta. Keskeisenä kehittämistyön 
tehtävänä Tapio näkee nuorisoa koskevan tiedon paremman orga-
nisoinnin ja tiedon tehokkaamman käyttöön ottamisen.

Mika Launikari
Mika Launikari, KTM, on elinikäisen ohjauksen ja kansainvälisen liik-
kuvuuden asiantuntija, jolla on yli 20 vuoden kokemus EU-yhteis-
työstä koulutuksen ja työelämän kontekstissa. Työurallaan Mika on 
ollut Suomessa mm. CIMOn ja Opetushallituksen palveluksessa. 
Vuosina 2007-12 hän toimi elinikäisen ohjauksen ja yrittäjyyskoulu-
tuksen kehittämistehtävissä Cedefopissa (EU-virasto). Hänen väitös-
kirjatyönsä käsittelee ulkomailla työskentelyn tuottamaa osaamis-
pääomaa. Mikan kotisivut: www.launikari.eu.

Heidi Leppäkari
Heidi Leppäkari, medianomi (AMK), työskentelee viestinnästä vas-
taavana suunnittelijana Koordinaatissa. Hän on ollut mukana tuotta-
massa Koordinaatin julkaisuja, raportteja sekä verkkopalveluita. Teh-
täviin kuuluvat myös koulutus- ja tapahtumajärjestelyt sekä Koordi-
naatin tiedonohjauksesta vastaaminen. Heidi on Nuorisotyö-lehden 
toimitusneuvoston jäsen vuoden 2016 alusta lähtien.

Liselott Nyström
Liselott Nyström, VTM, on opiskellut sosiaalipolitiikkaa, sosiologiaa 
ja kehityspsykologiaa. Hän toimii Pohjanmaan kaksikielisen nuor-
ten tieto- ja neuvontapalvelu Decibelin nuorisotiedottajana ja vas-
taa palvelun ruotsinkielisestä osiosta.

Merja-Maaria Oinas
Merja-Maaria Oinas työskentelee suunnittelijana Nuorten tieto- 
ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatissa, pääsääntöisesti 
nuorten verkkovaikuttamisen ja osallistumisen parissa. Koulutuksel-
taan hän on kasvatustieteen maisteri, pääaineenaan kasvatuspsyko-
logia. Merja-Maaria toimii myös kouluttajana lasten ja nuorten me-
diakasvatukseen liittyvissä teemoissa.
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Mika Pietilä
Mika Pietilä on työskennellyt nuorisotyön parissa vuodesta 1995 
lähtien. Hän työskentelee erityisasiantuntijana Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatissa. Koulutukseltaan Mi-
ka on yhteisöpedagogi (AMK), jonka lisäksi hän on opiskellut nuo-
risotyötä ja nuorisotutkimusta sekä tiedotusoppia Tampereen yli-
opistossa. Oppikirjan artikkeleissaan Mika käsittelee nuorten tieto- 
ja neuvontatyötä informaalisen oppimisen näkökulmasta sekä työ-
muodon arviointia. Yhteisartikkelissa Maria Siivosen kanssa hän on 
kirjoittanut nuorten tiedontarpeen tilanteista.

Heljä Pitkänen
Heljä Pitkänen, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja sosiaaliohjaaja, on 
työskennellyt Turun Tyttöjen Talon johtajana sen perustamisesta läh-
tien ja on osana työtään ollut valmistelemassa ja kehittämässä ope-
tus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia Turun Tyttöjen Talon Blogi 
sekä Yhteisöllinen media -hankkeita. Hän toimii myös kouluttajana 
muun muassa nuorten vertaistiedottamisessa sekä vuorovaikutus- 
ja esiintymistaidoissa. Työn ohella hän opiskelee voimavarakeskei-
seksi ja dialogiseksi työnohjaajaksi.

Maria Siivonen
Maria Siivonen on työskennellyt projektityöntekijänä Nuorten tie-
to- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatissa. Hän on työs-
kennellyt myös Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napissa Oulus-
sa sekä yleisessä ja korkeakoulukirjastossa kirjastonhoitajan ja in-
formaatikon tehtävissä. Marialla on filosofian maisterin tutkinto in-
formaatiotutkimuksen koulutusohjelmasta, joten nuorten tiedontar-
peisiin ja tiedonhankintaan liittyvien kysymysten tarkastelu on hä-
nen ominta alaansa.

Susanna Sund
Susanna Sund, datanomi ja kosmetologi, toimii Pohjanmaan kaksi-
kielisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Decibelin nuorisotiedot-
tajana. Susanna on ollut mukana kansallisissa työryhmissä, jotka ke-
hittävät nuorten tieto- ja neuvontapalveluita Suomessa.

Päivi Timonen
Päivi Timonen on lehtorina Humakissa pääkaupunkiseudun TKI-kes-
kuksessa. Verkkonuorisotyön ja sosiaalisen median opetuksen lisäksi 
hän työskentelee eri hankkeissa. Verkko-oppimisen ja verkko-ope-
tusteknologian käytön edistäminen ovat osa hänen työtään. Syksys-
tä 2015 eteenpäin hän kehittää verkkopedagogina Humakin digitaa-
lista oppimista. Avoimen verkko-opetuksen mahdollisuudet nuorten 
parissa työtä tekevien verkkotaitojen kehittämisessä (MOOC ym.) 
kiinnostavat Päiviä verkkopedagogiikan lisäksi. Päivin blogi osoit-
teessa http://verkossa.humak.fi.

Raimo Vuorinen
Raimo Vuorinen, KT, työskentelee projektipäällikkönä Jyväskylän yli-
opiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Laitoksen tutkimustiimis-
sä hänen vastuualueilleen kuuluvat elinikäisen ohjauksen käytän-
nön ja toimintapolitiikan välisen suhteen jäsentäminen sekä tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO-palvelujen) kokonaiskehittämi-
nen. Työhön sisältyy lisäksi tieto- ja viestintäteknologian ohjauskäy-
tön edistäminen. Raimo on toiminut kolmekymmentä vuotta oh-
jausalan kansallisissa ja kansainvälisissä koulutus-, tutkimus- ja ke-
hittämistehtävissä.
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KOORDINAAT TI – NUORTEN TIETO- JA  
NEUVONTATYÖN KEHIT TÄMISKESKUS

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti on perustettu vuonna 2006 
opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta osaksi Oulun kaupunkiorganisaatiota. 
Nuorisotyön valtakunnalliseksi palvelu- ja kehittämiskeskukseksi nimetyn Koordinaatin 
tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on tasavertaisesti käytettävissään laadukkaat nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelut. Laadukkailla palveluilla edistetään osaltaan nuorten kuulemi-
sen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Toimintakenttä on koko Suomi.

Koordinaatin tehtävänä on tuottaa asiantuntija- ja tukipalveluita nuorten tieto- ja neuvon-
tatyön kansalliselle palveluverkostolle. Verkosto muodostuu nuorisotyön organisaatioista 
ja ammattilaisista kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa.

Keskuksen muita tehtäviä ovat muun muassa koulutuksen järjestäminen, valtakunnalliset 
ja eurooppalaiset kehittämishankkeet, sidosryhmäyhteistyö, erilaisiin asiantuntijaryhmiin 
ja niiden työskentelyyn osallistuminen, palveluiden vaikutusten arviointi ja seuranta sekä 
valtakunnallisten nuorille suunnattujen palveluiden tuottaminen. Koordinaatin kotipaikka 
on Oulussa. Keskuksessa työskentelee neljä vakinaista työntekijää.

www.koordinaatti.fi

www.nuortenelama.fi

www.nuortenideat.fi

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU  
(HUMAK)

Humak toimii valtakunnallisesti neljällä alueella, jotka ovat pääkaupunkiseutu, Turku,     
Jyväskylä ja Kuopio. Lisäksi Humak järjestää monimuotokoulutusta muillakin paikkakun-
nilla, kuten esimerkiksi Oulussa ja Tampereella (tarjonta vaihtelee vuosittain).

Humakista valmistuu yhteisöpedagogeja (AMK ja ylempi AMK), kulttuurituottajia (AMK ja 
ylempi AMK) ja tulkkeja (AMK ja ylempi AMK) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön, kulttuu-
rituotannon sekä viittomakielen ja tulkkauksen tehtäviin.

AMK-tutkinnon voi suorittaa päiväopintoina tai oman työn ohella monimuoto-opintoina, 
jolloin opinnot rakentuvat lähiopetuspäivistä ja itsenäisestä työskentelystä.

Tarkemmat tiedot Humakin koulutustarjonnasta ja hakemisesta: www.opintopolku.fi.

Avoin ammattikorkeakoulu
Humakin avoimen ammattikorkeakoulun kurssit ovat avoimia kaikille iästä ja aiemmasta 
opintohistoriasta riippumatta.

Valitse haluamasi kurssit nuorisotyön, järjestötyön ja kulttuurituotannon laajasta kurssi-
valikoimasta. 

Tutustu tarjontaamme osoitteessa www.humak.fi/kauppa.

JULKAISUN TUOTTAJAT



LIITTEET
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JOHDANTO 

Monimutkaisessa ja muuttuvassa yhteiskunnassa sekä yhdentynees-
sä Euroopassa tulee koko ajan tärkeämmäksi, että nuoret saavat tie-
toa, jota he kykenevät käyttämään ja käsittelemään. Nuorille suun-
nattu tiedotus auttaa nuoria saavuttamaan tavoitteitaan ja edistää 
heidän yhteiskunnallista osallistumistaan. Tiedon välittämisessä tu-
lee käyttää tapoja, jotka tarjoavat nuorille vaihtoehtoja sekä lisäävät 
heidän itsemääräämiskykyään ja toimintamahdollisuuksiaan.

Tiedonsaantioikeus on tunnustettu Ihmisoikeuksien yleismaailmalli-
sessa julistuksessa, Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista, Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan neuvoston suosituksessa nro 
(90) 7 Euroopan nuorille annettavasta tiedotuksesta ja neuvonnasta. 
Tämä oikeus muodostaa myös Euroopan unionin harjoittaman nuo-
rille suunnatun tiedotustoiminnan perustan.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut tarjoavat tietoa nuoria kiinnosta-
vista aiheista eri tavoin, kuten tiedottamalla, ohjaamalla, neuvomal-
la, opastamalla, järjestämällä valmennusta tai harjoittelumahdolli-
suuksia, verkottumalla yhteistyökumppaneiden kanssa sekä ohjaa-
malla käyttämään ammattiauttajien palveluja. Palveluja voidaan tar-
jota nuorten tieto- ja neuvontakeskuksissa/pisteissä tai hyödyntä-
mällä sähköistä ja muuta mediaa.

Eurooppalaiset periaatteet toimivat suosituksena nuorten tieto- ja 
neuvontatyössä. Periaatteet muodostavat perustan, jolle kattavaa, 
johdonmukaista ja koordinoitua nuorten tieto- ja neuvontatyötä 
koskevat vähimmäisvaatimukset ja laatutoimenpiteet tulisi määrit-
tää, osana kunkin maan omaa nuorisopolitiikkaa.

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUIDEN  
EUROOPPALAISET PERIAATTEET
Hyväksytty ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) 15. yleiskokouksessa Bratislavassa, Slovakiassa 19.11.2004.

Liite
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1. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut on pidettävä avoimina  
kaikille nuorille ilman poikkeuksia.

2. Tavoitteena on taata tiedonsaannin tasavertaisuus kaikille 
nuorille heidän elämäntilanteestaan, etnisestä taustastaan,  
sukupuolestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan  
riippumatta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ryhmiin ja 
nuoriin, joilla on erityistarpeita.

3. Palveluiden tulee olla helposti käytettävissä ilman  
ajanvarausta. Aukioloaikojen on vastattava nuorten tarpeita.

4. Tiedon tulee perustua nuorten toiveisiin. Tiedon tulee kattaa 
kaikki nuoria kiinnostavat aiheet.

5. Nuorta on kunnioitettava yksilönä ja jokaisen vastauksen on 
oltava yksilöllinen. Samalla pyritään edistämään nuoren omia 
toimintamahdollisuuksia, itsemääräämisoikeutta ja hänen  
kykyään hyödyntää ja soveltaa tietoa.

6. Palvelujen on oltava maksuttomia.

7. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä kunnioitetaan nuoren  
yksityisyyttä ja oikeutta olla kertomatta henkilöllisyyttään.

8. Tehtävään koulutettu henkilöstö vastaa palveluiden  
tuottamisesta.

9. Tieto on ajantasaista, oikeaa, luotettavaa ja helposti  
hyödynnettävää.

10. Tarjottavan tiedon puolueettomuus pyritään varmistamaan 
kaikin tavoin käyttämällä useita eri lähteitä ja tarkistamalla 
niiden luotettavuus.

11. Tarjottavan tiedon on oltava vapaata kaikista uskonnollisista, 
poliittisista, aatteellisista tai kaupallisista vaikutteista.

12. Palveluilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti  
nuoria käyttämällä erilaisia menetelmiä, välineitä ja  
toimintatapoja, jotka soveltuvat eri ryhmille ja erilaisiin  
tiedon tarpeisiin.

13. Nuorille on mahdollistettava tilaisuus osallistua työmuodon  
sisältöjen ja toiminnan kehittämiseen, esimerkkinä  
vertaisryhmätoiminta, uusien menetelmien kehittäminen,  
palvelujen arviointi.

14. Palvelujen tulee toimia yhteistyössä nuorille suunnattujen  
muiden palveluiden ja rakenteiden kanssa, esimerkkinä  
moniammatillinen ja monialainen verkostoyhteistyö.

15. Tiedon välittämisessä tulisi hyödyntää uusia tieto- ja  
viestintätekniikan mahdollisuuksia sekä myös kehittää nuorten 
taitoja näiden hyödyntämisessä.

16. Palvelujen rahoituslähteet eivät saa toimia niin, että ne estävät 
nuorten tieto- ja neuvontakeskusta tai -palvelua soveltamasta 
näitä periaatteita.

PERIAAT TEET

245
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JOHDANTO 

Internet on paitsi merkittävä tiedonlähde ja viestinnän väline myös 
olennainen osa nuorten sosiaalista ympäristöä. Verkkoperustainen 
nuorten tieto- ja neuvontatyö täydentää olemassa olevia nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluja.

Sen lisäksi, että nuorten tieto- ja neuvontatyö auttaa nuoria löytä-
mään oikeaa tietoa ja tekemään päätöksiä, verkkoperustainen nuor-
ten tieto- ja neuvontatyö auttaa nuoria myös hyödyntämään inter-
netin kaikkia mahdollisuuksia ja välttämään sen mahdollisia riskejä. 

Verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontatyö on olennainen osa 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelua ja noudattaa siten Nuorten tie-
to- ja neuvontapalveluiden eurooppalaisia periaatteita. Koska verk-
koperustaisella nuorten tieto- ja neuvontatyöllä on tiettyjä erityis-
piirteitä, tarkentavat ohjeet ovat tarpeen. 

Varmistaakseen verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapal-
velun laadun ja taatakseen sen lisäarvon ja luotettavuuden ERYICA 
(European Youth Information and Counselling Agency) on hyväksy-
nyt seuraavat periaatteet. 

VERKKOPERUSTAISEN  
NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUN PERIAATTEET

Hyväksytty ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) 20. yleiskokouksessa Rotterdamissa, Alankomaissa 5.12.2009.

Liite
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1. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun sisällön 
tulee olla virheetöntä, ajantasaista ja tarkistettua. Ajankohta, 
jolloin tieto on tuotettu tai päivitetty, tulee mainita selkeästi.

2. Sisällön tulee perustua nuorten tiedontarpeisiin. Nuorten  
tarpeet tulee tunnistaa, ja niiden arvioinnin tulee olla jatkuvaa. 

3. Sisällön tulee koostua tarpeellisesta ja maksuttomasta tiedosta, 
joka antaa käsityksen mahdollisista vaihtoehdoista. Periaattei-
den, joilla tieto valitaan, täytyy olla julkisia ja ymmärrettäviä.  

4. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun  
sisällön tulee olla nuorten ymmärrettävissä, ja se tulee esittää 
heitä kiinnostavalla tavalla. 

5. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tulee  
olla kaikkien käytettävissä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
käyttäjiin ja ryhmiin, joilla on erityistarpeita. 

6. Kun nuorilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä verkossa,  
täytyy palveluntarjoajan kertoa selkeästi, minkä ajan sisällä 
kysymyksiin vastataan. Vastauksien täytyy olla yksilöllisiä, 
ja vastaaja tulee ilmoittaa selkeästi. 

7. Nuorten osallistuessa sisällöntuotantoon vastuu lopullisesta  
sisällöstä on nuorten tieto- ja neuvontapalvelulla. 

8. Nuorten rohkaiseminen palautteen antamiseen on olennainen 
osa verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun jat-
kuvaa kehittämistä. Palautteen antamisen tulee olla helppoa. 
Palaute tulee arvioida, ja sitä tulee hyödyntää sisällön muok-
kaamisessa. Nuorille tulee kertoa, miten heidän palautteensa 
on vaikuttanut palveluun. 

9. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tuotta-
ja sekä palvelun tarkoitus tulee olla näkyvillä. Jos ulkopuolis-
ten tahojen tuottamaa sisältöä käytetään, lähde tulee ilmoit-
taa selkeästi. 

10. Käyttäjille tulee olla selvää, mikä taho nuorten tieto- ja  
neuvontapalvelua tuottaa ja mitkä ovat sen päämäärät.  
Täydelliset yhteystiedot tulee ilmoittaa selkeästi. Palvelun  
rahoittajatahojen tulee ilmetä selvästi. 

11. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun  
pitäisi tarjota nuorille välineitä ja opastusta, jotka lisäävät 
nuorten medialukutaitoa ja verkko-osaamista. 

12. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tulee 
ohjeistaa ja opastaa nuoria turvalliseen ja vastuulliseen  
netinkäyttöön.

13. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tulee  
olla turvallinen ympäristö nuorille.

14. Verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu kunnioit-
taa ja suojelee käyttäjien yksityisyyttä ja sallii käyttäjien muo-
kata tai poistaa näiden itse tuottamaa aineistoa. 

15. Verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu  
kunnioittaa tekijänoikeuksia ja tuntee omat oikeutensa. 

16. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun  
henkilökuntaan kuuluvien tulee olla informaatiolukutaitoisia ja 
osaavia verkkotyökalujen käyttäjiä. Heidän täytyy olla tietoisia 
alan kehityksestä ja asiaa koskevasta lainsäädännöstä ja  
seurata nuorten netinkäytön suuntauksia ja käytäntöjä. 

PERIAAT TEET
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MINISTERIKOMITEAN SUOSITUS CM/REC(2010)8  
JÄSENVALTIOILLE NUORISOTIEDOTUKSESTA
(ministerikomitea hyväksynyt 16. kesäkuuta 2010, 1088:ssa ministerivaltuutettujen kokouksessa)

sekä katsoo, että

 9 demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseksi nuorilla on ol-
tava mahdollisuus saada kattavaa, objektiivista, ymmärrettävää ja luotettavaa tie-
toa kaikista heitä askarruttavista kysymyksistä, jotka perustuvat heidän erityisiin 
tarpeisiinsa;

 9 tieto ja nuorten kyky arvioida ja käyttää sitä ovat edellytyksiä nuorten aktiiviselle 
osallistumiselle yhteiskuntaan ja heidän toiminnalleen vastuullisina kansalaisina;

 9 nuoret osallistuvat yhä enemmän tiedon tuottamiseen sekä julkaisemiseen ja käyt-
tävät siinä tieto- ja viestintätekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia;

pitäen mielessä haasteet, joita nuoret kohtaavat merkityksellisen tiedon etsimisessä, arvi-
oimisessa ja käyttämisessä itsensä kehittämiseen ja joihin kuuluvat

 9 kasvavan tietomäärän hallinta;

 9 ristiriitaisen ja jatkuvasti muuttuvan tiedon käsittely;

 9 tietoisuus vastuusta tiedon tuottajina;

 9 tietoisuus tieto- ja viestintätekniikoiden käytön riskeistä;

 9 henkilötietojen suojelu;

 9 tarvittavien tietokonelaitteiden ja -ohjelmistojen sekä  
internetin käyttömahdollisuus;

EUROOPAN NEUVOSTON PERUSSÄÄNNÖN 15 ARTIKLAN  
B KOHDAN MUKAISESTI MINISTERIKOMITEA

ottaa huomioon

 9 yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (ETS No. 5);

 9 Varsovassa toukokuussa 2005 pidetyssä Euroopan neuvoston valtion- ja hallitus-
ten päämiesten kolmannessa huippukokouksessa annetun julistuksen ja toiminta-
suunnitelman;

 9 Kiovassa lokakuussa 2008 pidetyn Euroopan neuvoston nuorisoasioista vastaavien 
ministerien 8:nnen konferenssin tulokset;

 9 Euroopan neuvoston nuorisopolitiikasta antamansa päätöslauselman CM/
Res(2008)23;

 9 Euroopan neuvoston yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja 
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (CETS No. 201), joka avattiin allekirjoitettavak-
si 25. lokakuuta 2007;

 9 suosituksensa CM/Rec(2009)5 toimenpiteistä lasten suojelemiseksi haitalliselta si-
sällöltä ja käyttäytymiseltä ja heidän aktiivisen osallistumisensa edistämiseksi uu-
teen tieto- ja viestintäympäristöön;

 9 tarkistetun Euroopan neuvoston peruskirjan nuorten osallistumisesta paikalliseen 
ja alueelliseen toimintaan;

 9 päätöslauselman, jossa tuetaan tieto- ja viestintätekniikoiden sisällyttämistä Eu-
roopan opetusjärjestelmiin ja joka annettiin Euroopan opetusministerien pysyvän 
konferenssin 21. istunnossa Ateenassa 10.–12. marraskuuta 2003;

 9 suosituksensa Rec(2004)15 sähköisestä hallinnoinnista;
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katsoo, että henkilökohtainen, kasvokkain tapahtuvan tiedotuksen, ohjauksen ja neuvonnan 
antaminen on tänä päivänä vielä tärkeämpää kuin edellisten sukupolvien kohdalla, koska 
nuorten sosiaalinen osallistaminen on entistä pidempi ja monimutkaisempi prosessi;

korostaa, kuinka tärkeää on jatkaa nuoria koskevasta tiedottamisesta ja neuvonnasta Euroo-
passa annetun ministerikomitean suosituksen No. R (90) 7 täytäntöönpanoa, ja samalla tun-
nustaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa vuoden 1990 jälkeen tapahtuneen merkittävän 
edistyksen ja aikaansaadut saavutukset nuorille suunnatun tiedotuksen ja neuvonnan alalla, 

suosittelee, että jäsenvaltioiden hallitukset

a. vakiinnuttavat ja kehittävät nuorille tarkoitettuja tieto- ja neuvontapalveluja nuoria  
 koskevasta tiedottamisesta ja neuvonnasta Euroopassa annetun suosituksen 

 No. R (90) 7 mukaisesti;

b. tukevat ja vahvistavat nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen  yleistä ja monialaista   
 luonnetta nuorille suunnattujen erityispalvelujen täydentäjänä;

c.  varmistavat, että nuorilla on mahdollisuus käyttää ja hyödyntää erilaisia nuorille   
 suunnattuja tiedotuksen muotoja ja kanavia, jotka soveltuvat nuorten tarpeisiin  
 paikallisella, alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla;

d.  ottavat nuorisopolitiikan laadinnassa huomioon nuorten jatkuvasti muuttuvat  
 tiedontarpeet, muun muassa käyttämällä nuorten parissa tieto- ja neuvontatyötä  
 tekevien ruohonjuuritason toimijoiden keräämiä tietoja;

e.  tukevat uusien työmenetelmien ja erilaisten lähestymistapojen sekä uudenlaisten   
 viestintämuotojen innovatiivisten käyttötapojen kehittämistä;

f.  kannustavat nuoria osallistumaan heille suunnatun tiedon sisällön, välineiden ja  
 politiikan kehittämiseen;

g.  auttavat nuoria kehittämään tiedonhallintakykyään huomioiden, että

 9 informaatiolukutaito pitäisi sisältyä epämuodolliseen,  
epäviralliseen ja viralliseen koulutukseen,

 9 nuorten pitäisi oppia käsittelemään tietoa kriittisesti ja  
itsenäisesti,

 9 nuorten pitäisi pystyä luomaan, tuottamaan ja jakamaan tietosisältöjä  
vastuullisesti;

h.  lisäävät nuorten tietoisuutta riskeistä, joita he kohtaavat verkossa olevan  
 tiedon kuluttajina ja tuottajina;

i.  lisäävät nuorten tietoisuutta henkilötietojen leviämisestä verkon  
 sosiaalisissa yhteisöissä;

j.  tunnustavat tarpeen kehittää nuorille tarkoitettuja verkkoperustaisia tieto-  
 ja neuvontapalveluja varten laatustandardeja, ja tukevat tällä alalla kaikilla  
 tasoilla toteutettavia laatuhankkeita

k.  lisäävät nuorisotiedotuksesta vastaavien työntekijöiden tietoisuutta ja koulutusta   
 työmuodon uusista haasteista sekä edistävät kokemusten ja käytäntöjen vaihtoa  
 keskeisten alan toimijoiden välillä;

l.  edistävät muita heikommassa asemassa olevien nuorten, mukaan lukien vammaisten  
 nuorten,  mahdollisuuksia käyttää verkkoperustaista tietoa; pyytää Euroopan  
 neuvoston pääsihteeriä toimittamaan tämän suosituksen niille Euroopan  
 kulttuuriyleissopimuksen (ETS No. 18) osapuolena oleville valtioille, jotka eivät ole 
  Euroopan neuvoston jäseniä.
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ELINIKÄISEN OHJAUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEIDEN JA 
NUORTEN TIETO-  JA NEUVONTAPALVELUIDEN EUROOPPALAISTEN 
PERIAATTEIDEN YHTENEVÄISYYDET

Jaana Fedotoff 2014

On tärkeää, että työmme ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden 
laatua tarkastellaan yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jot-
ta periaatteet eivät jäisi irralliseksi elementiksi, on syytä ottaa huomi-
oon myös elinikäisen ohjauksen päämäärät ja tavoitteet. Nämä kaksi 
elementtiä täydentävät kokonaiskuvaa ja syventävät ymmärrystä sii-
tä, millaisia asioita ja näkökulmia laatua arvioidessa tulee huomioida.

Taulukkoa voidaan tarkastella nuorten tieto- ja neuvontapalvelui-
den eurooppalaisten periaatteiden näkökulmasta, jotka ovat useim-
mille nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöille tuttuja. Palveluissa 

Liite
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työskentelevien on kuitenkin tärkeä perehtyä myös elinikäisen ohja-
uksen suuntaviivoihin, sillä niillä on useita yhtymäkohtia työhömme 
sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin.

Miten nykyiset palvelunne täyttävät taulukossa esitetyt kohdat? Ar-
viointityötä voidaan tehdä taulukkoa hyödyntäen muun muassa 
vuosisuunnitelmia laadittaessa tai tarkasteltaessa onko resursseja 
tai osaamista tarpeeksi. Tuloksia kannattaa hyödyntää palveluiden 
suunnittelutyössä. Arvioikaa, mitä huomioita teillä on mahdollista 
viedä toimintasuunnitelmiinne pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.
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Osallisuuden mahdollistaminen
• Aktiivinen osallistuminen – ohjaus toteutuu kansalaisten ja ohjaajien  

sekä muiden toimijoiden (esimerkiksi koulutuspalveluiden tuottajat,  
yritykset, perheenjäsenet, yhteisölliset eturyhmät) yhteistoiminnan  
tuloksena ja sen perustana on kansalaisten aktiivinen osallistuminen.

• Voimavaraistuminen – ohjaus tukee kansalaisten kykyä suunnitella ja  
hallita oppimis- ja urapolkujaan ja niiden nivelvaiheita. 

5. Nuorta on kunnioitettava yksilönä ja jokaisen vastauksen on oltava  
 yksilöllinen. Samalla pyritään edistämään nuoren omia toiminta- 
 mahdollisuuksia, itsemääräämisoikeutta ja hänen kykyään hyödyntää  
 ja soveltaa tietoa.

13.  Nuorille on mahdollistettava tilaisuus osallistua työmuodon sisältöjen  
 ja toiminnan kehittämiseen, esimerkkinä vertaisryhmätoiminta,  
 uusien menetelmien kehittäminen, palvelujen arviointi.

14.  Palvelujen tulee toimia yhteistyössä nuorille suunnattujen muiden  
 palveluiden ja rakenteiden kanssa, esimerkkinä moniammatillinen ja  
 monialainen verkostoyhteistyö.  

Elinikäisen ohjauksen järjestämisen periaatteet Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden  
eurooppalaiset periaatteet

Asiakaslähtöisyys
• Itsenäisyys – ohjaus kunnioittaa kansalaisten/käyttäjien uranvalinnan  

ja henkilökohtaisen kehityksen vapautta.

• Puolueettomuus – ohjaus perustuu ainoastaan kansalaisten etuun.  
Siihen ei vaikuta ohjauksen järjestäjän etu eivätkä institutionaaliset tai 
rahoitusnäkökohdat. Se ei myöskään syrji ketään sukupuolen, iän, etnisen 
taustan, sosiaalisen taustan, koulutuksen, kykyjen tms. perusteella.

• Luottamuksellisuus – kansalaisilla on oikeus ohjausprosessiin liittyvien 
henkilökohtaisten tietojen yksityisyyteen.

• Yhdenvertaisuus – ohjaus edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta  
koulutuksessa ja työssä.

• Kokonaisvaltainen lähestymistapa – ohjauksessa kunnioitetaan  
kansalaisten päätöksenteon henkilökohtaista, yhteiskunnallista,  
kulttuurista ja taloudellista kontekstia.

2.  Tavoitteena on taata tiedonsaannin tasavertaisuus kaikille nuorille heidän 
elämäntilanteestaan, etnisestä taustastaan, sukupuolestaan tai yhteiskun-
nallisesta asemastaan riippumatta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ryh-
miin ja nuoriin, joilla on erityistarpeita.

4.  Tiedon tulee perustua nuorten toiveisiin. Tiedon tulee kattaa kaikki nuoria 
kiinnostavat aiheet.

7.  Nuorten tieto- ja neuvontatyössä kunnioitetaan nuoren yksityisyyttä ja oi-
keutta olla kertomatta henkilöllisyyttään.

10.  Tarjottavan tiedon puolueettomuus pyritään varmistamaan kaikin tavoin 
käyttämällä useita eri lähteitä ja tarkistamalla niiden luotettavuus.

11.  Tarjottavan tiedon on oltava vapaata kaikista uskonnollisista, poliittisista, 
aatteellisista tai kaupallisista vaikutteista.

16.  Palvelujen rahoituslähteet eivät saa toimia niin, että ne estävät nuorten 
tieto- ja neuvontakeskusta tai -palvelua soveltamasta näitä periaatteita.

252 Taulukossa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eri periaatteiden vastaavuus suhteessa elinikäisen ohjauksen järjestämisen periaatteisiin. Jaana Fedotoff 2014.
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Ohjauksen saatavuuden parantaminen
• Läpinäkyvyys/tunnistettavuus – käyttäjille tarjotaan ohjauspalveluista  

ja niiden sisällöistä yksiselitteistä tietoa

• Ystävällisyys ja empatia – ohjaushenkilöstö huolehtii siitä, että  
jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi  ohjaukseen.

• Jatkuvuus – ohjaus tukee kansalaisia kaikkien koulutuksen, työn,  
yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten siirtymävaiheiden aikana.

• Saatavuus – kaikilla kansalaisilla on oikeus ohjauspalveluihin  
kaikissa elämänsä vaiheissa.

• Tavoitettavuus/käytettävyys – ohjausta on saatavilla joustavasti,  
käyttäjäystävällisesti (esimerkiksi kasvokkain, puhelimitse,  
sähköpostitse ja aktiivisen palveluntarjonnan kautta), käyttäjien  
tarpeisiin parhaiten sopivina aikoina ja sopivissa paikoissa.

• Mukautuvuus – käytettävät ohjausmenetelmät ovat monipuolisia  
ja ne mitoitetaan asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

1.  Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut on pidettävä avoimina kaikille  
 nuorille ilman poikkeuksia.

3.  Palveluiden tulee olla helposti käytettävissä ilman ajanvarausta.  
 Aukioloaikojen on vastattava nuorten tarpeita.

6.  Palvelujen on oltava maksuttomia.

9.  Tieto on ajantasaista, oikeaa, luotettavaa ja helposti hyödynnettävää.

15.  Tiedon välittämisessä tulisi hyödyntää uusia tieto- ja viestintätekniikan   
 mahdollisuuksia sekä myös kehittää nuorten taitoja näiden  
 hyödyntämisessä.    

Elinikäisen ohjauksen järjestämisen periaatteet Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden  
eurooppalaiset periaatteet

Laadunvarmistus
• Ohjausmenetelmien soveltuvuus – käytettävillä ohjausmenetelmillä on 

käyttötarkoitukseen soveltuva teoreettinen ja/tai tieteellinen perusta.

• Jatkuva kehitys – ohjauspalveluihin kuuluu jatkuva kehitys, säännöllinen 
käyttäjäpalaute ja henkilöstökoulutus.

• Muutoksenhakumahdollisuus – käyttäjillä on oikeus tehdä virallinen  
valitus, jos he eivät ole tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen.

• Pätevä henkilöstö – ohjaajilla on muodollinen pätevyys, ja he pystyvät  
yksilöimään ja huomioimaan käyttäjien tarpeet sekä tarvittaessa  
antamaan lähetteen eteenpäin.

8.  Tehtävään koulutettu henkilöstö vastaa palveluiden tuottamisesta.

10.  Tarjottavan tiedon puolueettomuus pyritään varmistamaan kaikin  
 tavoin käyttämällä useita eri lähteitä ja tarkistamalla niiden luotettavuus.

12.  Palveluilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti nuoria  
 käyttämällä erilaisia menetelmiä, välineitä ja toimintatapoja, jotka  
 soveltuvat eri ryhmille ja erilaisiin tiedon tarpeisiin.

253Taulukossa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden eri periaatteiden vastaavuus suhteessa elinikäisen ohjauksen järjestämisen periaatteisiin. Jaana Fedotoff 2014.
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VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU

JOHDANTO

Tämä huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluissa. Huoneentaulun tarkoituksena on 
antaa ohjeet verkkovastaajille vastauksen laadun takaamiseksi. Huo-
neentaulussa ei määritellä palvelun tekniikkaa tai palvelulupausta, 
ne tulee nuorten tieto- ja neuvontapalveluista vastaavien tahojen 
määritellä itsenäisesti.

Tiedonsaantioikeus on tunnustettu Ihmisoikeuksien yleismaailmal-
lisessa julistuksessa, Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista, Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan neuvoston suosituksissa 
nuorille annettavasta tiedotuksesta ja neuvonnasta nro (90)7 ja CM/
Rec(2010)8. Tiedonsaantioikeus muodostaa myös Euroopan unionin 
harjoittaman nuorisotiedotustoiminnan perustan.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa noudatetaan Nuorten tieto- ja 
neuvontapalveluiden eurooppalaisia periaatteita (ERYICA 2004) sekä 
Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteita 

(ERYICA 2009). Periaatteiden mukaisesti eri tavoin toimivien nuor-
ten tieto- ja neuvontapalveluiden tulee mahdollistaa nuorten tie-
donsaanti sekä tukea heidän kykyjään käsitellä ja käyttää saamaan-
sa tietoa. Nuorille suunnatut tieto, neuvonta ja ohjaus auttavat nuo-
ria saavuttamaan tavoitteitaan sekä edistävät heidän täysivaltaista ja 
aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan. Tiedon antamisessa tulee 
käyttää tapoja, jotka tarjoavat nuorille vaihtoehtoja sekä lisäävät hei-
dän itsemääräämiskykyään ja toimintamahdollisuuksiaan.

Työmuodon periaatteet ovat keskeisiä myös verkkovastaamisessa. 
Vastausten tulee perustua viestissä esille nousseisiin nuorten tiedon 
tarpeisiin. Nuorelle vastataan yksilöllisesti, luotettavasti ja tarpeen 
vaatiessa eteenpäin ohjaten. Vastauksen tulee tukea nuorten itse-
ohjautuvuutta ja osallistumista. Palveluympäristön tulee olla nuo-
ren kannalta turvallinen, luotettava ja luottamuksellinen. Palvelulu-
pauksen on oltava selkeästi nuoren luettavissa ja sitä tulee noudat-
taa muun muassa vastausaikojen suhteen.
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HUOMIOITAVAA NUORELLE VASTATESSA

1. Lue nuoren viesti ja analysoi mitä viestissä kysytään
Lue viesti huolella ja käsittele viestiä kokonaisuutena. Huomioi 
erityisesti kaikki viestissä olevat kysymykset. Kaikkiin kysymyksiin et 
välttämättä voi vastata kovin yksityiskohtaisesti ettei vastauksesta 
tule liian pitkä.

2. Mieti mikä on vastauksesi pääsanoma ja mitä vastauksellasi 
tavoittelet

Arvioi nuoren lähettämä viesti kokonaisuutena. Etsi viestin ydinkysy-
mykset, ne joihin on tärkeintä vastata. Vastauksen alussa voit tarvit-
taessa kerrata viestin ydinkysymykset, joihin olet vastaamassa. Mieti 
mikä on vastauksesi tavoite. Riittääkö vastaukseksi pelkästään fak-
tatieto, yritätkö vastauksellasi lohduttaa nuorta, onko tarkoituksesi 
olla kannustava ja rohkaiseva tai otatko vastauksella kantaa asiaan 
lain näkökulmasta. 

Voit tuoda vastauksessa esille oman ammatillisen kokemuksesi ja 
havaintosi aiheeseen liittyen. Aina et tarvitse vastauksen antami-
seen ulkopuolista asiantuntijaa vaan nuoren kohtaaminen nuoriso-
alan ammattilaisena on riittävä. Luota omaan ammatillisuuteesi. On 
kuitenkin tärkeää, että tiedostat omat rajasi ja tilanteen, kun oma 
tietämyksesi tai ammattitaitosi ei riitä. Ikävä kyllä nuorelle ei voi vas-
tata aina niin kuin hän toivoisi. Joskus vastaus ei miellytä nuorta. Tuo 
myös rohkeasti esille tarvittaessa se, että kaikkiin kysymyksiin ei ole 
yhtä oikeaa vastausta, aina ei voi vastata kyllä/ei -tyyliin.

3.  Huomioi vastauksessasi kysyjän ikä
On oleellista, että kysyjän ikä huomioidaan ja vastaus muotoillaan 
iän vaatimalla tavalla. Ikä voi vaikuttaa vastauksen sisältöön esimer-
kiksi oikeuksiin ja velvollisuuksiin tai lakiasioihin liittyvissä kysymyk-
sissä. Kysyjän iän tietäminen auttaa myös vastaajaa työssä sekä an-
taa kysymysten ja vastausten lukijoille tietoa siitä, minkä ikäiselle tie-
to on suunnattu. Harkitse kuinka nostat kysyjän iän esille vastauk-
sessa, ettei se vaaranna kysyjän anonymiteettiä.

4. Tarjoa vastauksessasi vaihtoehtoja, joiden perusteella nuori 
voi tehdä valintansa

Nuorten tieto- ja neuvontatyön tehtävänä on tarjota nuorelle tietoa, 
neuvontaa ja ohjausta niin, että ohjattavan ymmärrys asiassa lisään-
tyy ja hän voi sen perusteella tehdä omaa elämää koskevia päätök-
siä. Älä ratkaise asioita nuoren puolesta. Esitä vastauksessa keskei-
siä vaihtoehtoja tai näkökulmia aiheeseen. Ohjaa tarvittaessa kysy-
jää eteenpäin muihin asiantuntijapalveluihin tai kehota asioimaan 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelussa paikan päällä. Voit asettaa ky-
syjälle myös kysymyksiä pohdittavaksi, sellaisia joita esittäisit reaali-
aikaisessa tapaamisessa.

5. Hyödynnä lähiverkostoa työssäsi
Sinun ei välttämättä tarvitse pähkäillä vastausta yksin. Hyödynnä 
tarvittaessa moniammatillista lähiverkostoa, kollegoita tai muita 
vastaajia. Usein vastauksen muokkaaminen yhdessä on nopeampaa 
ja kysyjä saa monipuolisemman vastauksen. Toinen huomaa 
kysymyksessä ja vastauksessa asioita, jotka ovat saattaneet mennä 
sinulta täysin ohi. Uusien verkkovastaajien hyvällä perehdytyksellä 
varmistetaan laadukkaat vastaukset jatkossakin. On myös tärkeää 
varmistaa, että ulkopuolisia asiantuntijoita käytettäessä vastaus on 
aina palvelunne linjausten mukainen.
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6. Käytä vastauksessa hyvää ja ymmärrettävää kieltä
Tärkeä osa vastausta on hyvä ja ymmärrettävä kieli. Sujuva ja kieli-
opillisesti oikein muotoiltu vastaus antaa luotettavan vaikutelman 
vastaajasta ja palvelusta. Oikeakielisyydellä varmistat, että tekstiä ei 
voi ymmärtää väärin. On tärkeää, että kysyjä ymmärtää vastauksen. 
Suosi lyhyitä ja helppoja lauserakenteita. Käytä mahdollisuuksien 
mukaan aktiivimuotoa. Vastauksen on kuitenkin oltava nuorta pu-
hutteleva eikä se saa tuomita nuorta.

Palveluunne saattaa tulla kysymyksiä nuorelta, joka on kohdannut 
väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä tai joutunut muunlaisen ri-
koksen uhriksi. Kysymyksen esittäjä voi olla myös itsetuhoinen nuo-
ri. Tapausten varalle on hyvä olla selkeät toimintaohjeet ja yhteneväi-
nen menettelytapa. Vaikeissakin kysymyksissä on kyettävä rohkeas-
ti puuttumaan mahdollisiin epäilyihin ja vastattava nuoren kirjoitta-
maan viestiin varmuudella.

Vielä ennen vastauksen lähettämistä lue kertaalleen alkuperäi-
nen viesti, oma vastauksesi ja tarkista:

 9 Oletko vastannut kaikkiin oleellisiin nuoren esittämiin ky-
symyksiin?

 9 Onko vastauksessa selkeä aloitus sekä lopetus ja selviääkö 
vastauksesta, kuka kysymyksiin on vastannut?

 9 Toimivatko vastaukseen lisätyt linkit ja ovatko ne kaikki tar-
peellisia?

 9 Ovatko vastauksen faktat oikein ja lisätyt yhteystiedot ajan 
tasalla?

 9 Onko vastauksen sävy positiivinen, looginen ja kokonaisuus 
toimiva?

 9 Sisältääkö vastaus mahdolliset yhteystiedot palveluista, 
joista nuori voi saada lisätietoa kysymykseensä liittyen?

Huomioi!

Jos palvelu mahdollistaa muiden nuorten kommentoinnin, on palvelun turvallisuudesta, 
luotettavuudesta ja asiallisuudesta huolehdittava. Vertaisten kommentit on syytä käydä kaikki läpi 
ja niitä on hyvä hyödyntää palvelun vastauksessa kysymykseen. Avoin kommentointimahdollisuus 
luo nuorille hyvän mahdollisuuden osallistua ja jakaa vertaisena kysymyksen aiheisiin liittyviä 
omia kokemuksia.

Verkkovastaamisen huoneentaulun verkkoversiot suomeksi ja ruotsiksi ladattavissa osoitteesta  
www.koordinaatti.fi/verkkovastaamisenhuoneentaulu sekä lisätietoa Verkkovastaamisen huoneentaulun työryhmästä.

Liite
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NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN VUOSIKELLO     Esimerkki: Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi, Oulu
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Tietoteema nuorille Kuukausi Kohderyhmä

VALMISTAUTUMINEN TULEVAAN TEEMAAN

Vastuuhenkilö Tehtävät Valmistelu alkaa Erityistä huomioitavaa

Kesätyöt Tammikuu kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
kesätöistä vastaavat ohjaajat

Avoimien kesätyöpaikkailmoitusten seuraaminen, 
työnhaun mallilomakkeiden päivittäminen,  
kesätyöhaun pikaoppaan päivittäminen

Joulukuu Työelämään-tapahtuma Oulussa, Työ- ja elinkeinotoimiston kanssa 
yhteistyö, yhteistyö työnantajien kanssa

Harrastukset Tammikuu kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Erilaisten harrastusmahdollisuuksien esittely ja  
kokoaminen, myös mitä voi harrastaa omatoimisesti. 
Alkavien toimintaryhmien kokoaminen.

Joulu-tammikuu Kansalaisopistojen opinto-oppaat, lehti-ilmoittelu

Yhteishaku Helmikuu Nuoret, nuorten  
vanhemmat, nuorten 
parissa toimivat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
etsivä nuorisotyöntekijä

Hakuaikojen yms. tietojen esillelaitto, yhteystiedot 
ammatinvalinnassa auttaviin tahoihin, mahdolliset 
hakuoppaat esille, eri vaihtoehtojen esittely

Tammikuu Useimmat hakuoppaat saatavissa vain sähköisesti. Esille eri  
vaihtoehtoja: lukiot, ammattioppilaitokset, kymppiluokat,  
starttipajat, kansanopistot jne. Huomioi opon,  
ammatinvalintapsykologin ja koulutusneuvojan palvelut

Kesätyöt ulkomailla Helmikuu Nuoret, nuorten  
vanhemmat, nuorten 
parissa toimivat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Avointen ulkomaisten kesätyöpaikkojen seuraaminen, 
lomakkeet, hakumahdollisuudet (kenen kautta).  
Mitä tulee ottaa huomioon lähdettäessä ulkomaille 
yms. tietojen kokoaminen ja esillelaitto.

Tammikuun loppu Yhteistyötahojen haku, eri ohjelmien hakuaikojen kartoittaminen. 
Huomioi Cimon, Allianssin ja Koordinaatin sekä muiden kv-koulu-
tuksia tarjoavien tahojen koulutuspaketit. Huom! Helmikuussa val-
takunnallinen Mediataitoviikko ja kansainvälinen Safer Internet Day.

Talviloma Maaliskuu kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Kerää tietoa vapaa-ajan viettomahdollisuuksista  
talvilomaviikolle

Tammi-helmikuu Kerää myös ideoita lomanviettoon kotona ja asioita joita voi tehdä 
itsekseen ja ilman suuria kustannuksia = ideapankki lomanviettoon

Kielikurssit Maaliskuu kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Kurssitarjonta, kurssien järjestäjät, hakuajat helmikuu Jos mukaan listaukseen otetaan kaupallisia toimijoita, huomioi tasa-
puolisuus. Huomioi mitä kielikurssi sisältää jne.

Tieto on oikeus Huhtikuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Materiaalin hankinta ja yhteydenotto Koordinaattiin. 
Mahdollisen infoiskun, tapahtuman tai muun tilaisuu-
den suunnittelu ja toteutus. Nuorten osallistaminen.

Maaliskuu Eurooppalainen nuorisotiedotuspäivä 17.4. Koordinaatti tiedottaa, 
mikäli tarjolla on tapahtumia tai yhteinen julkilausuma tai media-
tiedote. Seuraa Koordinaatti-uutiskirjeitä.

Kesäopinnot ja  
–kurssit

Huhtikuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Tiedon kokoaminen kesäkursseista Maalis-huhtikuu Kansalais- ja kansanopistojen kurssit sekä kesäyliopisto. Huomioi 
myös nuorisotoimen kesätoiminnot. Järjestöjen tarjonta.

Päihteet Toukokuu kaikki nuoret,  
nuorten vanhemmat, 
muut nuorten parissa 
toimijat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
yhteistyössä päihdetyöntekijät

Huhtikuu Päihteiden vaarallisuusluokitus. Eri kampanjoiden materiaaleja kan-
nattaa tilata pitkin vuotta (mm. Ehkäpä-viikko).

Asuminen Toukokuu Kaikki nuoret,  
nuorten vanhemmat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Tietoa asumisesta: vuokra-asunnoista, vuokraehdot, 
asumistuki. Neuvoja ja vinkkejä arkeen. Muuttajan 
muistilista. Koonti tärkeimmistä huomioitavista  
asioista, kun edessä on muutto.

Huhtikuu Mukaan tietoa myös taloudenhallinnasta ja oman rahan käytöstä

Seksuaaliterveys Kesäkuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
yhteistyössä terkkari,  
seksuaalineuvoja, SPR

Tiedon kokoaminen: ehkäisy, seksitaudit,  
seksuaalisuus, mistä apua? Kesäkumien tilaus.  
Ohjelehtinen siitä, mitä tehdä jos epäilee seksitautia.

Toukokuu Erityisesti esille se, mitä voi tehdä jos epäilee saaneensa  
seksitaudin. Huom! päihteet & seksi, parisuhteet.

Kesäfestarit Kesäkuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Festarijulisteiden ja -flyereiden tilaus. Maaliskuu Erityisesti huomio lähialueen festareihin ja tapahtumiin. 
Erityisesti esille se, mitä voi tehdä jos epäilee saaneensa  
seksitaudin. Huom! päihteet & seksi, parisuhteet.

Kesätyöt Tammikuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
kesätöistä vastaavat ohjaajat

Avoimien kesätyöpaikkailmoitusten seuraaminen, 
työnhaun mallilomakkeiden päivittäminen,  
kesätyöhaun pikaoppaan päivittäminen

Joulukuu Työelämään-tapahtuma Oulussa, yhteistyö työ- ja 
 elinkeinotoimiston kanssa, yhteistyö työnantajien kanssa

Harrastukset Tammikuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Erilaisten harrastusmahdollisuuksien esittely ja  
kokoaminen, myös mitä voi harrastaa omatoimisesti. 
Alkavien toimintaryhmien kokoaminen.

Joulu-tammikuu Kansalaisopistojen opinto-oppaat, lehti-ilmoittelu

Talviloma Maaliskuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Tiedon kokoaminen vapaa-ajanvietto- 
mahdollisuuksista talvilomaviikolla

Tammi-helmikuu Kerää myös ideoita lomanviettoon kotona ja asioita joita voi tehdä 
itsekseen ja ilman suuria kustannuksia = ideapankki lomanviettoon

Kielikurssit Maaliskuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Kurssitarjonta, kurssien järjestäjät, hakuajat Helmikuu Jos mukaan listaukseen otetaan kaupallisia toimijoita, huomioi  
tasapuolisuus. Huomioi mitä kielikurssi sisältää jne.

Päihteet Toukokuu Kaikki nuoret,  
nuorten vanhemmat, 
muut nuorten parissa 
toimijat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
yhteistyössä päihdetyöntekijät

Päihdetiedon ja valistusmateriaalin kokoaminen.  
Teemanäyttelyn kokoaminen.

Huhtikuu Päihteiden vaarallisuusluokitus. Eri kampanjoiden materiaaleja kan-
nattaa tilata pitkin vuotta (mm. Ehkäpä-viikko).

Asuminen Toukokuu Kaikki nuoret,  
nuorten vanhemmat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Tietoa asumisesta: vuokra-asunnoista, vuokraehdot, 
asumistuki. Neuvoja ja vinkkejä arkeen. Muuttajan 
muistilista. Koonti tärkeimmistä huomioitavista  
asioista, kun edessä on muutto.

Huhtikuu Mukaan tietoa myös taloudenhallinnasta ja oman rahan käytöstä.

Liite
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MISSÄ JA MITEN TEEMA ON ES ILLÄ MUU T IEDOT TAMINEN TEEMASTA

Asiakaspalvelutilassa saatavilla Ilmoitustaululla Verkkopalvelussa Muualla, missä Toimenpiteet ja kanavat

Esillä oppaita, esitteitä ja mallilomakkeet 
(cv, työhakemus) sekä työpaikkailmoituksia

Tiedot kaupungin / kunnan kesä-
töiden hakemisesta, avoimia  
kesätyöpaikkailmoituksia  
tulostettuna

Tiedot kaupungin / kunnan  
kesätöiden hakuajoista verkko-
palvelussa, vinkkejä kesätyön 
hakuun esillä

Tiedottaminen nuorisotaloille, 
FB vinkkaus + muut somekanavat  

"Mediatiedote tapahtumista (mahdollisesti yhteinen muiden  
toimijoiden kanssa). Tiedotetaan teemakuukaudesta nuorille ja nuorten 
parissa toimijoille keskuksen FB-sivulla, Byströmin talon/kunnan  
kuukausitiedotteessa, keskuksen uutiskirjeessä sekä kuntatiedotteessa. "

Oppaat helposti saatavilla. Ajankohtaiset ilmoitukset  
alkavista harrastusryhmistä  

Eri järjestöjen ja harrastusryh-
mien omien ilmoitusten julkaisu

Instagram + muu somekanavat 
tarvittaessa

Harrastuksiin liittyvät kuvat Instagramiin

Saatavilla olevat oppilaitosten esitteet 
esille. Hakusivustojen ja hakuoppaiden 
nettiosoitteet selkeästi esille koneiden 
viereen. Saatavilla tehostettu ohjaus ja 
tuki hakijoille.

Mahdolliset julisteet ja esitteet 
esille. Tietoa lähialueen vaihto-
ehdoista. 

Hakuajat ja linkit hakuoppaisiin 
esille. Linkit lähialueen  
oppilaitoksiin.

FB-vinkkaus + muut  
some-kanavat tarvittaessa

Hyödynnetään kaikki mahdolliset kanavat, välineet ja yhteistyötahot 
teemasta tiedottamiseen nuorille, nuorten vanhemmille sekä nuorten 
parissa työskenteleville.

Työpaikkailmoituksia, oppaita,  
mallilomakkeet, teemailta

Avoimia paikkoja, yhteistyötaho-
jen ilmoituksia ja yhteystietoja

Tiedot hakuajoista verkkopalve-
luissa ja vinkkejä hakemiseen. 
Muiden kokemuksia. 

Mahdolliset tilatut koulutukset Mediatiedote kuntatiedotteeseen, paikallislehteen ja yksikön / keskuk-
sen kuukausitiedotteeseen ja uutiskirjeeseen. Tiedotetaan teemakuu-
kaudesta nuorille ja nuorten parissa toimijoille keskuksen FB-sivujen ja 
muiden some-kanavien kautta. 

Nuorisotoimen sekä muiden toimijoiden 
järjestämät leirit, kurssit ja muut  
toiminnot esille. Esille myös ideoita  
siitä, mitä voi tehdä itsekseen ja vähin 
kustannuksin.

Ilmoituksia talvilomaviikon  
tapahtumista

Ilmoituksia talvilomaviikon  
tapahtumista. Vinkkejä loman 
viettoon kotona ja kavereiden 
kanssa.

Instagram + muut some--kana-
vat tarvittaessa

Mediatiedote lomanviettoon kootusta Ideapankista

Esitteitä kielikursseista Kielikurssien julisteita Linkit kielikurssien järjestäjiin. Somekanavat Aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia Instagramiin

Esitteet ja muu materiaali esillä Julisteet.  
Tapahtumatiedot taululla. 

Linkit kuukauden aikana  
järjestettäviin teematapahtumiin

Some-kanavat Omista teematapahtumista mediatiedote. Some-kanavat.

Esitteet ja muu materiaali esillä Julisteet ja kurssitiedot Eri toimijoiden omat  
ilmoitukset esille

Some-kanavat Esimerkiksi nuorisotiloilla ja työpajoilla

Esitteitä päihteistä ja niiden (haitta)vai-
kutuksesta. Päihdeteemanäyttely tilas-
sa esillä.

Julisteet ja muut materiaalit. Linkit päihdetyötä tekevien jär-
jestöjen jne. sivuille.

Päihdeteemanäyttelyn materi-
aalit myös nuorisotaloille ja ti-
loille tai kiertävä teemanäyttely.

Mediatiedote kuntatiedotteeseen, paikallislehteen ja yksikön/keskuk-
sen kuukausitiedotteeseen ja uutiskirjeeseen. Tiedotetaan teemakuu-
kaudesta nuorille ja nuorten parissa toimijoille keskuksen FB-sivujen + 
muiden some-kanavien kautta. 

Esillä tietoa ja esitteitä mm. opiskelijoi-
den ja nuorten vuokra-asuntotarjonnnas-
ta (Psoas, Osna) 

Tietoa oman kunnan vuokra-
asumismahdollisuuksista nuo-
rille.

Linkit vuokra-asuntoja tarjoavi-
en sivuille sekä Kelan opintotu-
ki ja asumistuki -sivuille

Some-kanavat

Esitteitä ja ohjelehtisiä.  
Kesäkumit jakoon.

Julisteet ja yhteystiedot: iho- ja 
sukupuolitautien pkl, terveys-
asemat, AIDS-tukikeskus jne.

Linkit mm. Väestöliiton  
seksuaaliterveys-sivuille, 
Aids-tukikeskuksen ja  
terveysasemien sivuille.

Teemailta talolla. Aiheena esim. 
SPR:n kondomiajokortti,  
some-vinkkaus.

Teemaillasta mediatiedote kuntatiedotteeseen, paikallislehteen ja yk-
sikön/keskuksen kuukausitiedotteeseen ja uutiskirjeeseen. Tiedote-
taan teemakuukaudesta nuorille ja nuorten parissa toimijoille keskuk-
sen FB-sivujen kautta. 

Festareiden markkinointimateriaaleja Festarijulisteet. Suomen kartta, 
johon on merkitty festarit ja nii-
den ajankohta.

Linkit festarien nettisivuille Some-kanavat

        

Esillä oppaita, esitteitä ja mallilomakkeet 
(cv, työhakemus) sekä työpaikkailmoituksia

Tiedot kaupungin / kunnan  
kesätöiden hakemisesta, avoimia  
kesätyöpaikkailmoituksia  
tulostettuna

Tiedot kaupungin / kunnan  
kesätöiden hakuajoista verkko-
palvelussa, vinkkejä kesätyön 
hakuun esillä

Tiedottaminen nuorisotaloille, 
FB-vinkkaus + some-kanavat  

Mediatiedote tapahtumista (mahdollisesti yhteinen muiden  
toimijoiden kanssa). Tiedotetaan teemakuukaudesta nuorille ja nuorten 
parissa toimijoille keskuksen FB-sivulla, Byströmin talon/kunnan  
kuukausitiedotteessa, keskuksen uutiskirjeessä sekä kuntatiedotteessa. 

Oppaat helposti saatavilla. Ajankohtaiset ilmoitukset  
alkavista harrastusryhmistä  

Eri järjestöjen ja harrastusryh-
mien omien ilmoitusten julkaisu

Instagram + muu some-kanavat 
tarvittaessa

Harrastuksiin liittyvät kuvat Instagramiin

Nuorisotoimen sekä muiden toimijoiden 
järjestämät leirit, kurssit ja muut  
toiminnot esille. Esille myös ideoita  
siitä, mitä voi tehdä itsekseen ja vähin 
kustannuksin.

Ilmoituksia talvilomaviikon  
tapahtumista

Ilmoituksia talvilomaviikon  
tapahtumista. Vinkkejä loman 
viettoon kotona ja kavereiden 
kanssa.

Instagram + muut somekanavat 
tarvittaessa

Mediatiedote lomanviettoon kootusta Ideapankista

Esitteitä kielikursseista Kielikurssien julisteita Linkit kielikurssien järjestäjiin. Some-kanavat Aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia Instagramiin

Esitteitä päihteistä ja niiden  
haitta(vaikutuksista). 
Päihdeteemanäyttely tilassa esillä.

Julisteet ja muut materiaalit. Linkit päihdetyötä tekevien jär-
jestöjen jne. sivuille.

Päihdeteemanäyttelyn materi-
aalit myös nuorisotaloille ja ti-
loille tai kiertävä teemanäyttely.

Mediatiedote kuntatiedotteeseen, paikallislehteen ja yksikön/keskuk-
sen kuukausitiedotteeseen ja uutiskirjeeseen. Tiedotetaan teemakuu-
kaudesta nuorille ja nuorten parissa toimijoille keskuksen FB-sivujen + 
muiden somekanavien kautta. 

Esillä tietoa ja esitteitä mm.  
opiskelijoiden ja nuorten  
vuokra-asuntotarjonnasta (Psoas, Osna) 

Tietoa oman kunnan vuokra-
asumismahdollisuuksista nuo-
rille.

Linkit vuokra-asuntoja tarjoavi-
en sivuille sekä Kelan opintotu-
ki ja asumistuki -sivuille

Somekanavat

259
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Tietoteema nuorille Kuukausi Kohderyhmä

VALMISTAUTUMINEN TULEVAAN TEEMAAN

Vastuuhenkilö Tehtävät Valmistelu alkaa Erityistä huomioitavaa

Kriisipalvelut Heinäkuu nuoret, nuorten  
vanhemmat ja nuorten 
parissa toimijat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja  
yhteistyössä kuraattori, terkkari,  
etsivä nuoristyöntekijä

Kriisin aiheuttajat/ennalta ehkäisy, kriisipalvelut,  
mistä apua?

Kesäkuu Mistä apu lomien aikaan, nopea apu. Varmistettava että yhteystiedot 
ovat ajantasalla ja toimivat. Mikäli keskus lomalla heinäkuussa,  
erityisesti panostus nettiohjaukseen.

Lisähaku Heinäkuu ilman opiskelupaikkaa 
jääneet nuoret (perus-
tutkinto-opiskelijat)

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja 
ja etsivä nuorisotyöntekijä

Yhteisen toiminnan suunnittelu etsivän nuorisotyön 
kanssa

Touko-kesäkuu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA: 
huomioi, että haku alkaa jo toukokuussa

Jatko-opinto-  
mahdollisuudet  
syksyllä

Elokuu Ilman opiskelupaikkaa 
jääneet nuoret (kor-
keakouluopiskelijat)

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja 
ja etsivä nuorisotyöntekijä

Yhteisen toiminnan suunnittelu etsivän nuorisotyön 
kanssa

Heinäkuu Lopulliset opiskelijavalinnat varmistuvat elokuun puolivälissä.

Yhdenvertaisuus,  
toisten huomioiminen, 
suvaitsevaisuus

Elokuu Kaikki nuoret,  
nuorten parissa  
toimijat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Tukipalveluiden kartoittaminen koulussa,  
koulupoliisien yhteystiedot, tukipalvelut ja kampanjat 
verkossa sekä somessa.

Elokuu Erityisesti huomioon uudet oppilaat

Opiskelijoille  
suunnatut palvelut

Syyskuu Uudet aloittavat  
opiskelijat, nuorten 
vanhemmat ja nuor-
ten parissa toimijat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
yhteistyössä oppilaitokset

Yhteistyö oppilaitosten kanssa Elokuu (myös  
keväällä ja kesällä 
saatavilla tietoa 
syksyllä alkavista 
palveluista)

Asuminen, opintotuki, terveydenhuolto, 
nuorisopalvelut,Nuortenideat.fi , kirjasto, erityinen huomio muualta 
muuttaneisiin nuoriin

Liikenneturvallisuus Syyskuu Mopoikäiset nuoret, 
muut nuoret

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
yhteistyössä 

Materiaalin kartoitus ja hankinta,  esimerkiksi  
heijastimet

Elokuu Käynnissä olevein kampanjoiden kartoitus, Liikenneturva

Osallisuus ja  
vaikuttaminen

Lokakuu Kaikki nuoret,  
nuorten parissa  
toimijat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
yhteistyössä osallisuusohjaaja,  
nuorisovaltuusto tms.

Vaikuttamaan kannustaminen, esille vaikuttamisen 
kanavat: järjestötoiminta, vapaaehtoistoiminta,  
nuorten vaikuttajaryhmät. Mahdollisten teemaan  
liittyvien infoiskujen suunnittelu ja toteutus. Huom! 
Nuorten osallistuminen toteutukseen.

Syyskuu Kunnallisvaalit, nuorisovaalit, vaalit, Nuortenideat.fi, avustukset,  
nostetaan esiin nuorten mahdollisuudet vaikuttaa - kohderyhmänä 
nuoret mutta myös kuntapäättäjät

Terveys Lokakuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
yhteistyössä terveydenhoitaja

Tiedon kokoaminen terveydestä, vastaanottopaikoista, 
netin tukipalvelut, linkit terveyssivustoille.

Elokuu Riittävä lepo ja uni, seksuaaliterveys, ravitsemus, liikunta, hyvä olo, 
hyvinvointi, itsestä huolehtiminen

Päihteet Marraskuu Kaikki nuoret Tietopalveluohjaaja yhteistyössä 
esim. koulun terveydenhoitaja

Tilaa materiaalia, järjestää mahdollisesti  
tapahtuman yhteistyössä muiden toimijoiden ja/tai 
nuorten kanssa

Syys-lokakuu EhKäPä-viikko

Nettielämä Marraskuu Kaikki nuoret,  
nuorten vanhemmat, 
nuorten parissa  
toimijat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Kokoaa ohjeita turvallliseen netin ja somen käyttöön, 
kartoittaa tukipalveluita 

Lokakuu Sosiaalisen median ilmiöt

Turvallisuus/  
tapaturmat

Joulukuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,   
yhteistyössä pelastustoimi, SPR

Turvallisuus / tapaturma -toimintapäivän  
suunnittelu yhdessä koulujen, pelastustoimen ja/tai 
esim. SPR:n kanssa.

Lokakuu Paloturvallisuusviikko, Kansallinen hätäkeskuspäivä 11.2.,  
Tapaturmapäivä 

Kierrätys ja kestävä 
kuluttaminen

Joulukuu Kaikki nuoret Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
yhteistyössä globaalikasvatuksen 
työryhmän kanssa

Kierrätysmateriaalien hyötykäyttö, tapahtumina esim. 
ideakilpailu, kirpputori, 'kierrätyskirjasto', yhteydet  
aiheeseen liittyviin järjestöihin ja muihin tahoihin

Marraskuu Euroopan jätteiden vähentämisen viikko marraskuussa, Autoton  
päivä syyskuussa, Energian säästöviikko lokakuussa. Nuorten  
osallistaminen teeman mukaan.

Kriisipalvelut Heinäkuu Nuoret, nuorten  
vanhemmat ja nuorten 
parissa toimijat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja  
yhteistyössä kuraattori, terkkari,  
etsivä nuoristyöntekijä

Kriisin aiheuttajat/ennaltaehkäisy, kriisipalvelut,  
mistä apua?

Kesäkuu Mistä apu lomien aikaan, nopea apu. Varmistettava, että yhteystiedot 
ovat ajan tasalla ja toimivat. Mikäli keskus on lomalla heinäkuussa, 
panostus erityisesti nettiohjaukseen.

Lisähaku Heinäkuu Ilman opiskelupaikkaa  
jääneet nuoret (perus-
tutkinto-opiskelijat)

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja 
ja etsivä nuorisotyöntekijä

Yhteisen toiminnan suunnittelu etsivän nuorisotyön 
kanssa

Touko-kesäkuu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA: 
huomioi, että haku alkaa jo toukokuussa.

Opiskelijoille  
suunnatut palvelut

Syyskuu Uudet aloittavat  
opiskelijat, nuorten 
vanhemmat ja nuor-
ten parissa toimijat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
yhteistyössä oppilaitokset

Yhteistyö oppilaitosten kanssa Elokuu (myös  
keväällä ja kesällä 
saatavilla tietoa 
syksyllä alkavista 
palveluista)

Asuminen, opintotuki, terveydenhuolto, nuorisopalvelut,  
Nuortenideat.fi , kirjasto, erityinen huomio muualta muuttaneisiin 
nuoriin

Liikenneturvallisuus Syyskuu Mopoikäiset nuoret, 
muut nuoret

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja,  
yhteistyössä 

Materiaalin kartoitus ja hankinta,  esimerkiksi  
heijastimet

Elokuu Käynnissä olevien kampanjoiden kartoitus, Liikenneturva

Päihteet Marraskuu Kaikki nuoret Tietopalveluohjaaja yhteistyössä 
esim. koulun terveydenhoitaja

Materiaalin tilaaminen, mahdollisesti tapahtuman  
järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden ja/tai 
nuorten kanssa.

Syys-lokakuu EhKäPä-viikko

Nettielämä Marraskuu Kaikki nuoret,  
nuorten vanhemmat, 
nuorten parissa  
toimijat

Tietopalvelu- / nuoriso-ohjaaja Ohjeiden kokoaminen turvalliseen netin ja somen 
käyttöön, tukipalveluiden kartoittaminen. 

Lokakuu Sosiaalisen median ilmiöt
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MISSÄ JA MITEN TEEMA ON ES ILLÄ MUU T IEDOT TAMINEN TEEMASTA

Asiakaspalvelutilassa saatavilla Ilmoitustaululla Verkkopalvelussa Muualla, missä Toimenpiteet ja kanavat

Jos keskus / piste on auki: esitteet ja 
muu materiaali esitepöydillä. 

Jos keskus / piste on auki:  
yhteystietolista

Auttavien tahojen yhteystietolista. 
Linkit 'mistä apua' -aihealueeseen, 

Somekanavat Linkitys valtakunnalliseen Nuortenelämä.fi-palveluun

VALMA-koulutuksen esitteet esillä.  
lisähaun yhteystiedot esillä

Lisähaun yhteystiedot esillä LIsähaun ja VALMA-koulutuksen 
yhteystiedot

Somekanavat Tiedotetaan teemakuukaudesta nuorille ja nuorten parissa toimijoille 
keskuksen FB-sivulla ja muissa somekanavissa, Byströmim talon  
kuukausitiedotteessa, keskuksen uutiskirjeessä sekä kuntatiedotteessa.

Esitteet ja oppaat esillä Lisähaun yhteystiedot esillä Avoimet koulutuspaikat ja  
hakuajat nähtävillä sekä linkit 
alueen oppilaitosten sivuille

Some-kanavat Tiedotetaan teemakuukaudesta nuorille ja nuorten parissa toimijoille 
keskuksen FB-sivulla, Byströmin talon kuukausitiedotteessa, keskuksen 
uutiskirjeessä sekä kuntatiedotteessa. 

Esitteet ja palveluiden käyntikortit Julisteet, tapahtumat Tukipalveluiden yhteystiedot, 
tietoa kiusaamiseen  
puuttumisesta

Nuorisotalot, some-kanavat Nuorisotaloille kootaan teemaan liittyvää materiaalia.

Esitteet ja oppaat, hakulomakkeet Ajankohtaiset ryhmätoiminnat, 
opiskelijoille suunnatut palvelut

Ajankohtaiset ryhmätoiminnat, 
opiskelijoille suunnatut palvelut

Some-kanavat Yhteistyökumppaneille tiedoksi, että keskuksessa keskitetysti  
opiskelijoiden palveluista tietoa, ohjausta ja neuvontaa.

Esitteitä ja muuta materiaalia,  
heijastimia

Julisteita Erilaisia tietolähteitä,  
mahdollisesti kysely aiheesta

Nuorisotalot, peruskoulut,  
some-kanavat

Yhteistyökumppaneille tiedoksi, että teema on esillä keskuksessa.  
Tarjotaan mahdollisuutta myös tilata materiaaleja keskuksen kautta  
aiheeseen liittyen..

Esitteitä vaikuttamisesta esillä,  
ajankohtaiset asiat

Eri vaalien aikataulut esillä,  
julisteet, ajankohtaiset asiat

Tietoa vaikuttamisesta ja  
vaaleista, nuorisovaalit,  
vaalikoneet, avustukset,  
Nuortenideat.fi

Kirjastot, nuorisotilat, koulut, 
koulujen vaalit, some-kanavat

Tiedote kuukausiteemasta verkkosivulla, FB-sivuilla tiedotetaan  
ajakohtaisista asioista ennen vaalien alkamista, nuorisotaloille  
kerätään teemaan liittyvää materiaalia.

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä  
esitteitä, tukipalveluiden materiaalit

Vastaanottopaikat, -ajat ja  
yhteystiedot

Vastaanottopaikat, -ajat ja  
yhteystiedot

Nuorisotilat, koulut, some-ka-
navat

FB-sivulla ajankohtaista tietoa.

Esitteet ja oppaat esillä Tukipalveluiden yhteystiedot Tietoteema näkyvillä Oppilaitokset, kirjasto,  
somekanavat

FB-sivulla ajankohtaista tietoa.

Tietoturvaohjeet, Nettietiketti,  
mediakasvatusaineistot

Julisteita Tietoturvakoulu, mediakasvatus Nuorisotalot, Some-kanavat Tiedotetaan teemakuukaudesta nuorille ja nuorten parissa toimijoille 
keskuksen FB-sivulla

Esitteet ja oppaat esillä Teema ja toimintapäivän  
ajankohta nähtävillä

Teema ja toimintapäivän ajan-
kohta nähtävillä sekä linkkejä 
teemasta kertoville sivuille

Oppilaitokset, nuorisotalot,  
kirjastot, some-kanavat

FB-sivulla ajankohtaista tietoa, markkinoidaan tapahtumaa yhdessä  
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kierrätysideanäyttely ja esitteet esillä Linkkilistat ja tietoaineistot Tietoteema näkyvillä Kiertävä ideanäyttely  
nuorisotaloille, some-kanavat

Kierrätysideakilpailusta / -näyttelystä mediatiedote. 

Jos keskus / piste on auki: esitteet ja 
muu materiaali esitepöydillä. 

Jos keskus / piste on auki:  
yhteystietolista

Auttavien tahojen yhteystietolista. 
Linkit 'mistä apua' -aihealueeseen, 

Some-kanavat Linkitys valtakunnalliseen Nuortenelämä.fi-palveluun

VALMA-koulutuksen esitteet ja lisähaun 
yhteystiedot esillä.

Lisähaun yhteystiedot esillä Lisähaun ja VALMA-koulutuksen 
yhteystiedot

Some-kanavat Tiedotetaan teemakuukaudesta nuorille ja nuorten parissa toimijoille 
keskuksen FB-sivulla ja muissa some-kanavissa, Byströmin talon  
kuukausitiedotteessa, keskuksen uutiskirjeessä sekä kuntatiedotteessa.

Esitteet ja oppaat, hakulomakkeet Ajankohtaiset ryhmätoiminnat, 
opiskelijoille suunnatut palvelut

Ajankohtaiset ryhmätoiminnat, 
opiskelijoille suunnatut palvelut

Somekanavat Yhteistyökumppaneille tiedoksi, että keskuksessa keskitetysti  
opiskelijoiden palveluista tietoa, ohjausta ja neuvontaa.

Esitteitä ja muuta materiaalia,  
heijastimia

Julisteita Erilaisia tietolähteitä,  
mahdollisesti kysely aiheesta

Nuorisotalot, peruskoulut,  
somekanavat

Yhteistyökumppaneille tiedoksi, että teema on esillä keskuksessa.  
Tarjotaan mahdollisuutta myös tilata materiaaleja keskuksen kautta  
aiheeseen liittyen

Esitteet ja oppaat esillä Tukipalveluiden yhteystiedot Tietoteema näkyvillä Oppilaitokset, kirjasto,  
somekanavat

FB-sivulla ajankohtaista tietoa

Tietoturvaohjeet, Nettietiketti,  
mediakasvatusaineistot

Julisteita Tietoturvakoulu, mediakasvatus Nuorisotalot, Somekanavat Tiedotetaan teemakuukaudesta nuorille ja nuorten parissa toimijoille 
keskuksen FB-sivulla

Lähde: Vuosikello on toteutettu Oulun seudun nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinoinnin projektityöryhmässä vuonna 2013.  
Päivitys Hanna Mettovaara ja Saija Ukkola / Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi (Oulu) 2015. Mallin pohjana vuosikellomalli, Päivi Timonen 2005.
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KYSYMYKSIÄ JA NÄKÖKULMIA POHDITTAVAKSI  
NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUA PERUSTAESSA
Jaana Fedotoff 2015

Nuorille suunnattu tiedontarpeen kysely  
osana suunnittelutyötä

Tavoite selvittää
 9 Mitä tietoa nuoret tarvitset

 9 Missä muodossa nuoret tietoa tarvitsevat

 9 Millaisissa tilanteissa nuoret tietoa tarvitsevat

 9 Mitä välineitä käyttäen nuoret haluavat saada tietoa

 9 Millaisissa ympäristöissä nuoret haluavat palvelun saada 

 9 Miten nuoret haluavat olla mukana tiedon tuottamisessa ja jakamisessa

 9 Sovitaan selvitystyön toteuttamisesta

 t resurssit, käytettävät välineet ja menetelmät sekä henkilöstö

 t sovitaan kenellä päävastuu

 t suunnittelu ja toteutussuunnitelma

 t kysymysten määrittely

 t nuorten rooli kaikissa vaiheissa (suunnittelu, toteutus, arviointi)

 t aikataulu kyselylle ja tulosten analysoinnille ja hyödyntämiselle 

 t laajuus (kohderyhmät, milloin, missä, kuka)

 t vastausten analysointi

 9 Miten saatu tieto hyödynnetään käytännössä

 9 Miten kyselyn vaikutuksista tiedotetaan nuorille

Avainsanoja:  Palvelun tarve, rahoitus, palvelun tuottajat, nuoret, suunnittelu, testaus, toteutus,  
 toiminta, arviointi, malli, menetelmät ja välineet

Läpileikkaavana:  Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen, nuoret tiedon tuottajina

Liite
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Toimintaympäristökartoitus: Selvitetään mitä tieto-, neuvonta-  
ja ohjauspalveluita nuorille on jo tarjolla ja mitä mahdollisesti  

puuttuu paikkakunnalta/seudulta/verkosta

 9 Muut palveluntuottajat, huomioitava myös alueelliset ja  
valtakunnalliset

 9 Sosiokulttuurinen kartta palveluista

 9 Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö

 9 Matalan kynnyksen palvelupaikan esim. Ohjaamon  
palvelutarjonta

 9 Mitä palveluita nuoret käyttävät alueella ja miten 

Millaisiin kysymyksiin palvelulla pyritään vastaamaan?

 9 Ovatko aiheet, kysyttävät teemat ja asiat rajattu yleisesti    
nuorten elämää koskettaviin osa-alueisiin?

 9 Kaiken kattavat tietoalueet vrt. paikallinen tieto

 9 Onko työntekijöillä osaamista ja tarpeellisia tietoja vastata   
esim. liikkuvuusasioihin (työskentely, asuminen, opiskelu  
Euroopassa), ehkäisyyn tai työllisyyteen liittyviin asioihin?

Ketkä työntekijät vastaavat nuorten kysymyksiin?

 9 Kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa

 9 Verkkopalvelun pulmakulmat, Kysy-vastaa -palstat,  
asiakaspalaute verkon kautta

 9 Palvelulupaus → onko vastausviive määritelty ja nuorten tiedossa?

 9 Mahdolliset asiantuntijat eri aloilta

 9 Nuoret vertaisvastaajina

 9 Määriteltävä osaamisperusta vastata nuorten kysymyksiin  
ja yhteydenottoihin

Mitkä paikalliset/seudulliset nuorille suunnatut palvelut   
voivat toimia yhteistyössä?

 9 Nuorten neuvola? Järjestöt? Kirjastot? 

 9 Koulukuraattorit? Terveydenhoitajat? Opettajat?

 9 Etsivä nuorisotyö?

 9 Koulut?

 9 Ohjaamo?

Saako pisteestä/palvelusta myös neuvontaa vai onko palvelu  
rajattu tiedon antamiseen, tiedottavaan rooliin?

 9 Kuka antaa neuvontaa, miten ja mistä aiheista?

 9 Millä ammattipätevyydellä / koulutuksella / professiolla?

 9 Ajanvaraus ja/tai lähete

 9 Sopimukset eri tahojen kanssa

 9 Palvelulupaus neuvontaan  
(kenelle, milloin, millä perusteella, ajanjakso jne.)
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Missä koukku? Markkinointi - miten / millä välineillä  
tavoittaa parhaiten alueen nuoret?

 9 Miten palvelu tehdään nuoria kiinnostavaksi, missä  
koukku?

 9 Millaisen viestin/imagon haluatte eri ryhmille  
palvelusta välittää?

 9 Kuka suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa markkinoinnin?

 9 Nuorten rooli markkinoinnissa, vertaistiedottajat

 9 Resurssit ja aikataulutus

 9 Oman organisaation koko henkilökunta, yhteistyö- 
kumppanit ja muut nuorille suunnattujen palveluiden  
työntekijät on hyvä informoida ja perehdyttää asiaan  
päällekkäisyyksien ja väärinkäsitysten välttämiseksi

 9 Koulut (eri luokka-asteet tutustumaan paikan päälle)

 9 Perinteinen markkinointi: painatukset, julisteet, lehtijutut,   
maksetut ilmoitukset, flyerit

 9 Some-kanavien hyödyntäminen, monikanavaisuus

 9 Koulutukset, infot kouluissa, tapahtumissa, nuorten suosimissa paikoissa

 9 Radiomainokset, bussinkylkimainokset

 9 Erilaiset kohderyhmät: oppilaskunnat, nuorten ryhmät,  
järjestöt, nuorten parissa toimijat, päättäjät, vanhemmat,  
koulujen ja ammatillisten oppilaitosten henkilökunta...

Kuinka palvelu seuraa ja noudattaa nuorten tieto- ja  
neuvontapalveluiden eurooppalaisia periaatteita?

 9 Muun muassa luottamuksellisuus, tiedon tasapuolisuus,  
sitoutumattomuus...

 9 Kuka asettaa työn tavoitteet?

Suunnitelma siihen, miten jo toimivat ja uudet 
 nuorten ryhmät saadaan mukaan toimintaan

 9 Toimintasuunnitelma: miten nuoret mukaan suunnittelemaan, 
 toteuttamaan ja arvioimaan palvelua

 9 Määritellään vastuut nuorten ryhmien motivoinnista,  
perehdyttämisestä ja ohjauksesta

Henkilökunta

 9 Työntekijöiden määrä ja tuntiaika pisteessä /  
palvelussa / verkossa

 9 Osaamisalueet, tehtäväkuvat, vastuualueet

 9 Työntekijöiden perehdyttäminen työhön ja tarvittava  
koulutus

 9 Kuka ja kuinka pisteen henkilökunnan työtä ohjataan

 9 Arkityön organisointi: viikkopalaverit, vastuuvetäjä,  
työnohjaus

 9 Työntekijöiden osaamisen kartoitus (osaamiskartta) →  
riittävän osaamisen varmistaminen, osaamisen arviointi

Miten palvelun laatua arvioidaan ja kuka sen tekee

 9 Nuorten ryhmä, lautakunta, työryhmä, nuorisotoimen  
johto/esimies, ulkopuolinen arvioitsija…

 9 Vertais- ja itsearviointimallien hyödyntäminen
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HYVÄN HANKKEEN ELEMENTIT

Hankkeen tavoitteiden ja sisältöjen määrittely

 9 Aseta realistiset tavoitteet

 9 Pohdi millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan

 9 Mieti kohderyhmät ja miten niitä lähestytään

 9 Muista, nuoret mukaan heti alusta

 9 Tee selkeä ja suunnitelmallinen aikataulu koko hankeajalle

 9 Pohdi miten hanke vastaa strategioihin ja politiikkaohjelmiin omassa  
organisaatiossa sekä alueellisesti ja valtakunnallisesti

 9 Laadi hankkeessa toteutettavalle palvelulle vakinaistamissuunnitelma  
heti alussa

 9 Välitä hankehakemus arvioitavaksi kaikille, joita asia koskee 

Hankeorganisaatio

 9 Mieti mikä on tarkoituksenmukainen hankeorganisaatio

 9 Sovi työtehtävät, vastuut ja valtuudet

 9 Määrittele miten taloushallinto järjestetään

 9 Kartoita ketä toimijoita hankkeessa on ja tulee olemaan mukana

 9 Hahmottele tarvittavat hankinnat ja niiden mahdollinen kilpailutus 
sekä hankinta

 9 Laadi tarvittavat sopimukset

Resurssit

 9 Määrittele hankkeen henkilö- ja talousresurssit 

Perehdytys ja koulutus

 9 Perehdytä henkilökunta

 9 Perehdytä mukana olevat nuoret

 9 Osallistu kansallisiin ja alueellisiin koulutuksiin

 9 Järjestä hankkeen omia koulutuksia

 9 Hyödynnä asiantuntija- ja tukipalveluita 

Viestintä

 9 Muista sekä sisäinen että ulkoinen viestintä

 9 Älä unohda markkinointiviestintää

 9 Mieti millä välineillä ja menetelmillä viestit, ja tee se  
suunnitelmallisesti

Liite
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Liite

7
Verkottuminen ja verkostoituminen

 9 Verkostoidu neljällä tasolla: paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti  
ja Euroopan tasolla

 9 Älä unohda verkostoitua oman organisaatiosi sisällä

Suunnitellun palvelun tarpeen kartoittaminen

 9 Vastaa kysymyksiin 1) kenelle, 2) mitä, 3) miksi ja  
4) mihin tarpeeseen

 9 Suunnittele palvelukartta

 9 Kartoita yhteistyökumppanit

Vaikuttavuus

 9 Pohdi miten hankkeessa suunnitellun palvelun tavoitteita ja  
käyttöä mitataan sekä arvioidaan

 9 Tee suunnitelma arviointitiedon keräämiseksi jo hankkeen aikana 
 

Mitä hankkeen jälkeen

 9 Muista, että hanke on aina määräaikainen

 9 Toimi vakinaistamissuunnitelman mukaisesti

Raportointi

 9 Muista talousseuranta ja -raportointi

 9 Kuvaile tavoitteiden saavuttaminen: missä onnistuttiin ja  
missä ei, mitkä olivat tulokset

 9 Ota raportointiin arvioiva ote

 9 Esittele vakinaistaminen

 9 Kerro tunnusluvut

 9 Kuvaile viestintä

 9 Arvioi vaikuttavuus

LÄHTEET

Koordinaatin koulutusmateriaalit 
Ruuska, Kai 2008. Pidä projekti hallinnassa. Suunnittelu, menetel-
mät, vuorovaikutus. (7. painos). Helsinki: Talentum Media Oy.
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ABC – ASKELEET NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUN  
LAADUKKAASEEN TOTEUTUKSEEN
Jaana Fedotoff 2015

A.  Palvelun tavoitteet

 9 Määritellään keskeiset tavoitteet

 9 Mitä palveluita nuorten tieto- ja neuvontapiste tai  
verkkopalvelu tulee tarjoamaan nuorille / muille  
kohderyhmille

 9 Palvelulupaus  

 9 Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen

B.  Toimintasuunnitelma, budjetti, henkilöstöresurssit

 9 Tarvekartoitus

 9 Visio, strategia, tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu,  
rahoitus, henkilöstö

 9 Esiselvitys, hanke, pilotointi ja pysyvä palvelu

 9 Vuosikello

C.  Vastuut

 9 Työtehtävävastuut / vastuualueet työntekijöille ja  
mukana oleville tahoille toteuttamisesta, kehittämisestä ja  
arvioinnista määriteltävä

 9 Yhteistyöstä sopiminen, yhteistyökumppanuudet

 9 Taustaorganisaation sitoutuminen

D.  Hankinnat ja palveluiden ostot

 9 Tarjouspyynnöt, hinta-arviot

 9 Kilpailutus

 9 Hankintaan liittyvät sopimukset 

 9 Kuntakohtaisia 

 9 Hankintalaki

 9 Ulkopuolisen rahoittajan linjaukset hankinnoille ja  
palvelujen ostolle
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E.  Tarvittava osaaminen

 9 Perehdyttämissuunnitelma (jatkuvan perehdyttämisen  
näkökulma) 

 9 Koulutus 

 9 Henkilökunta ja mukana olevat nuorten ryhmät

 9 Osaamisen kehittämisen suunnitelma

F.  Resurssien mitoittaminen oikein

 9 Työn eri osa-alueisiin 

 9 Asiakaspalvelu, tiedonhallinta, sisällöntuottaminen,  
nuorten osallisuuden tukeminen, yhteistyö ja verkostot,  
kehittäminen

G. Viestintä

 9 Markkinointi ja tiedottaminen

 9 Tarvittavien resurssien mitoitus

 9 Palvelua parhaalla mahdollisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla  
hyödyntäen monikanavaisuutta, verkostoja, nuorten parissa  
työskenteleviä ja yhteistyössä myös nuorten kanssa

 9 Mitä, missä, milloin, miksi, miten, kuka, kenelle

 9 Viestintätoimenpiteiden onnistumisen analysointi 
 

H.  Verkostoituminen ja yhteistyö

 9 Paikallisesti, seudullisesti, kansallisesti

 9 Mahdollinen eurooppalainen yhteistyö

I.  Pysyvä palvelu tavoitteena 

 9 Suunnitelma jo alusta lähtien, miten vakinaistetaan

 9 Taustaorganisaation sitoutuminen

J.  Arviointi

 9 Hyödynnetään tarjolla olevia valtakunnallisia laatutyökaluja,  
kuten vertais- ja itsearviointimalleja, osaamiskarttaa sekä  
Nutitilastot.fi-sovellusta

 9 Arvioinnissa tulee pyrkiä arvioimaan palvelun  
vaikuttavuutta ja vaikutuksia

 9 Arviointi on osa toimintasuunnitelmaa ja sitä toteutetaan  
säännöllisesti

 9 Arviointia tulee tehdä yhdessä nuorten, työyhteisön,  
taustaorganisaation sekä yhteistyökumppaneiden kanssa

 9 Ulkopuolisella rahoituksella toimivia hankkeita arvioi  
myös rahoittaja

 9 Raportointi on osa arviointia

 9 Arvioinnin tulosten palauttaminen toimintaan

K.  Kehittäminen

 9 Arvioinnin tulosten palauttaminen toimintaan

 9 Kehittämisen painopisteet asetetaan arvioinnin pohjalta
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Nuorten tieto- ja neuvontatyön 
kuvauksia vuosien varrelta

Liikkuvuustieto nuorille: olennainen osa  
monien nuorten elämää on muuttaminen  
kotimaassa paikkakunnalta toiselle tai  
matkustaminen yleensä. Nuorten tieto- ja  
neuvontatyö auttaa suunnan löytymisessä.  
Helsingin kaupungin nuorisotoimi, 1953;  

Välitöntä apua tarvitseville nuorille suunnattu  
erityispalvelu:  ilman ajanvarausta toimiva  
palvelu, jonne kuka tahansa nuori voi tulla  
puhumaan asioistaan, jotta nuori hyötyy  
tarvittavasta tuesta ajoissa eikä sen oikea-aikaisuus  
jää hyödyntämättä. Lontoon Young  
People’s Consultation Centre, 1961.

Uusien lähestymistapojen etsintä kasvaviin  
sosiaalisiin ongelmiin: yhteiskunnan  
muuttuessa syntyy uusia ongelmia, joihin on  
puututtava. Lontoon ”Release”, 1967.

Kattava tietopalvelu yhä monimutkaistu-
vamman yhteiskunnan jäsenyyteen kasva-
ville nuorille: nuorten välittömien ongelmien 
hoitaminen ja kyky tarjota nuorille  
tietoa kaikista mahdollisista heidän  
elämäänsä vaikuttavista aiheista. Pariisin  
Centre d’Information et de Documentation 
Jeunesse, 1969.

Tukea nuorille tietotulvasta selviytymiseen: 
nuoria opetetaan hallitsemaan tietoa –  
tiedonhankinnasta aina arviointiin saakka – 
ja kehittämään tieto-osaamistaan.

Kriittinen suhtautuminen nuorille tarjolla olevaan 
apuun ja innovatiivisten lähestymistapojen  
etsiminen: tarve vähentää byrokratiaa ja ottaa  
käyttöön vähemmän virallisia, helposti lähestyttäviä 
 palveluita. Gentin Info Jeugd, 1966 ja Amsterdamin 
Jongerenadviescentrum, 1969.
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Tarjoaa nuorille tietoa kaikista  
heitä kiinnostavista aihealueista,  
lisää heidän mahdollisuuksiaan ja  
poliittiseen päätöksentekoon  
liittyvien välineiden saatavuutta.

Palveluiden luomat verkostot  
vahvistavat tärkeää yhteistyötä alan 
eri toimijoiden välillä ja mahdollis-
tavat palveluiden tehostamisen sekä 
kustannustehokkuuden.

Tiedon laadusta huolehditaan  
korkeiden laatuvaatimusten,  
henkilökunnan jatkuvan koulutuksen 
ja käyttäjien palautteen avulla.

Toimii hyvänä mittarina sille, onko   
toteutettavaa nuorisopolitiikkaa  
tarvetta muuttaa.

Helposti lähestyttävä palvelu edesaut-
taa erilaisten nuorten ja nuorten ryh-
mien saavuttamisen. Tietyille ryhmille 
erityisesti suunnattu tieto yleensä li-
sää käyttäjämääriä, ei vähennä niitä.

Työmuodolla on käytettävissään  
valmiita työkaluja ja -menetelmiä,  
jolloin avustusta voidaan kohdentaa 
niiden sijaan muihin asioihin.

Tukee koulunsa keskeyttäneiden,  
työttömien ja syrjäytyneiden nuorten 
pääsyä osaksi yhteiskuntaa.

Palvelun toteutuksessa tehdään  
läheistä yhteistyötä nuorten kanssa  
ja osallistetaan heitä. Joustava ja  
nopeasti reagoiva yhteistyökumppani.

Helpottaa sukupolvien välistä  
vuoropuhelua.

Auttaa erilaisissa siirtymävaiheissa 
olevia nuoria.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut  
jakavat tietoa digitaalisesta  
lukutaidosta.

Antaa tietoa ja ohjausta  
työllistymismahdollisuuksista ja  
on osaltaan toteuttamassa  
nuorisotakuuta.

Täydentää osaltaan myös muita 
nuorisotyön/-politiikan osa-alueita.

Yhteiskunnalla on odotuksia  
tiedostavista ja aktiivisista nuorista,  
jotka arvioivat tietoa kriittisesti ja  
ottavat vastuuta omista päätöksistään. 
Palvelu tukee nuoria tässä.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö

”Kun luen jotain internetistä,  
minun on vaikea arvioida,  
pitääkö tieto paikkaansa.”

Ottaa neuvontaa vastaan  
mieluiten kasvotusten

vastaajista on melko tai erittäin  
tyytyväisiä nuorten tieto- ja  
neuvontapalvelusta saamaansa apuun

nuorta  
tavoitettu

paikallista  
ja alueellista  

nuorten tieto-  
ja neuvonta- 

palvelupistettä

maata  
kuuluu  

ERYICAan

 nuorten  
tieto- ja  

neuvonta-
työntekijää

Nuorten tieto- ja neuvontatyön  
vaikuttavuus on erityisen suuri  
maaseudulla.

Työttömät kaipaavat yleensä lisää  
tietoa koulutuksesta ja  
vapaa-ajanviettotavoista

Nuorten tieto- ja neuvontatyö   
Vaikutuksia ja hyötyjä

Lähde: Ivanovskis, Marek & Rupkus, Evaldas 2014. Compendium on National Youth Information and Counselling Structures. 
Luxemburg: ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency, 117.
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Viestintä palvelussa  
käytettävällä kielellä

Uuden tiedon oppimiseen  
liittyvät taidot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön 
analysointi, suunnittelu,  
toteuttaminen ja arviointi

Palveluiden tuottaminen  
nuoria kiinnostavalla tavalla 

Yksityisyyden ja anonymiteetin 
kunnioitus

Viestintä muilla  
tarvittavilla kielillä

Yhteiskuntaan ja kansalaisuuteen 
liittyvät taidot 

Palveluiden saannin varmista-
minen yhdenvertaisesti  
kaikille nuorille

Yksilöllinen lähestymistapa

Uudenlaisten menetelmien,  
työkalujen ja strategioiden  
hyödyntäminen nuorten tieto- ja  
neuvontapalveluiden toteutuksessa

Riittävä yleistietous talouden- 
hallinnasta ja tietotekninen  
osaaminen 

Digitaalisen työotteen  
osaaminen

Yhteistyö ja verkostoituminen 
muiden nuorille suunnattujen 
palveluiden kanssa

Aloitekyky ja yrittäjyys

Tietoisuus kulttuureista ja  
niiden ilmaisutavoista

Palveluiden mainonta ja mark-
kinointi tavalla, joka tavoittaa 
mahdollisimman monet nuoret

Erilaisten ja erilaisia tarpeita 
omaavien nuorten ryhmien 
tavoittaminen

Nuorten tiedon saannin edistämi-
seen liittyvät taidot ja osaaminen  
kehittää nuorten kykyjä käyttää  
uutta teknologiaa

Nuorten tiedon tarpeiden  
tunnistaminen

Kattavan ja ajantasaisen tiedon 
tarjoaminen käytännöllisesti ja 
käyttäjälähtöisesti

Tiedon puolueettomuuden  
varmistaminen

Nuorten osallistaminen  
nuorten tieto- ja neuvontatyön 
eri vaiheissa

Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän
työssä tarvittavia taitoja ja osaamista

Tieto 
on  

oikeus!
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Lähde: Ivanovskis, Marek & Rupkus, Evaldas 2014. Compendium on National Youth Information and Counselling Structures. 
Luxemburg: ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency, 118.
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Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

Jaana Fedotoff, Heidi Leppäkari & Päivi Timonen (toim.)

KOORDINAATIT NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖHÖN
– Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen

Nuorten tieto- ja neuvontatyö ehkäisevänä nuorisotyön muotona vaa-
tii työntekijöiltä tieto-, neuvonta- ja ohjausalan osaamista ja sen ak-
tiivista päivittämistä. Nuorten tiedon ja ohjauksen tarpeet muuttuvat 
yhteiskunnan mukana ja uudenlaiset tavat jakaa ja tuottaa tietoa li-
sääntyvät digitalisaation myötä. Nuorisotyön koulutus Suomessa on 
laadukasta ja sen sisältöjen kehittämisessä on ratkaisevaa työelä-
mäyhteistyö sekä kentän ja nuorisotyötä opettavien oppilaitosten ak-
tiivinen vuoropuhelu. Tästä hyvänä esimerkkinä on julkaisumme, jon-
ka Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti on 
toteuttanut yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Hu-
mak) kanssa.

Julkaisussa lähestymme nuorten tieto- ja neuvontatyötä useista eri 
näkökulmista, välillä laajojakin kaaria maalaillen. Ei riitä, että tarkas-
telemme työtä työn sisällä. Meidän tulee olla uteliaita ja kiinnostunei-
ta oppimaan uutta sekä arvioimaan palveluita ja työtämme hieman 
kauempaakin. Myös muiden sanoittamana. Olemme kutsuneet artik-
kelien kirjoittajiksi asiantuntijoita myös nuorten tieto- ja neuvonta-
työn ulkopuolelta ja sen rajapinnoilta. He tuovat tietoa ja näkemyksiä 
aiheista, jotka liittyvät läheisesti nuorten kasvun tukemiseen sekä heil-
le tarjottavaan tietoon, neuvontaan ja ohjaukseen.

Suomalaisten nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden vahva osaami-
nen ja kokemus ovat laajasti esillä julkaisussa. Toimijoiden motivaa-
tio ja palo kehittää nuorisotyötä ja nuorille suunnattuja palveluita on 
merkittävää. Nuorten tiedon tarpeet, laatutyö, kohtaaminen, nuoret 
toimijoina, työntekijöiden osaamisen vahvistaminen, uudenlaiset ta-
vat ja menetelmät tehdä työtä… Niin monia asioita ja asiantuntijoita, 
jotka haluavat kehittää yhä laadukkaampia palveluita nuorille!

Toivomme, että Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön - Suun-
taviivoja ammatilliseen osaamiseen toimii työkaluna työmuotoon pe-
rehtyville sekä jo pidempään nuorten tieto- ja neuvontatyötä tehneille. 
Julkaisu on myös käsikirja nuorisotyötä opettaville ja sitä opiskeleville.

KOORDINAATIT NUORTEN TIETO - JA NEUVONTATYÖHÖN
– Suuntaviivoja am
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