
Ministerikomitean suositus CM/Rec(2010)8 jäsenvaltioille nuorisotiedotuksesta 
 
(ministerikomitea hyväksynyt 16. kesäkuuta 2010, 1088:ssa ministerivaltuutettujen kokouksessa) 
 
Euroopan neuvoston perussäännön 15 artiklan b kohdan mukaisesti ministerikomitea 
ottaa huomioon 
 
- yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (ETS No. 5); 
- Varsovassa toukokuussa 2005 pidetyssä Euroopan neuvoston valtion- ja hallitusten päämiesten 
kolmannessa huippukokouksessa annetun julistuksen ja toimintasuunnitelman; 
- Kiovassa lokakuussa 2008 pidetyn Euroopan neuvoston nuorisoasioista vastaavien ministerien 8:nnen 
konferenssin tulokset; 
- Euroopan neuvoston nuorisopolitiikasta antamansa päätöslauselman CM/Res(2008)23; 
- Euroopan neuvoston yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista 
hyväksikäyttöä vastaan (CETS No. 201), joka avattiin allekirjoitettavaksi 25. lokakuuta 2007; 
- suosituksensa CM/Rec(2009)5 toimenpiteistä lasten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja 
käyttäytymiseltä ja heidän aktiivisen osallistumisensa edistämiseksi uuteen tieto- ja viestintäympäristöön; 
- tarkistetun Euroopan neuvoston peruskirjan nuorten osallistumisesta paikalliseen ja alueelliseen 
toimintaan; 
- päätöslauselman, jossa tuetaan tieto- ja viestintätekniikoiden sisällyttämistä Euroopan 
opetusjärjestelmiin ja joka annettiin Euroopan opetusministerien pysyvän konferenssin 21. istunnossa 
Ateenassa 10.–12. marraskuuta 2003; 
- suosituksensa Rec(2004)15 sähköisestä hallinnoinnista; 
 
sekä katsoo, että 
 
- demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseksi nuorilla on oltava mahdollisuus 
saada kattavaa, objektiivista, ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa kaikista heitä askarruttavista 
kysymyksistä, jotka perustuvat heidän erityisiin tarpeisiinsa; 
- tieto ja nuorten kyky arvioida ja käyttää sitä ovat edellytyksiä nuorten aktiiviselle osallistumiselle 
yhteiskuntaan ja heidän toiminnalleen vastuullisina kansalaisina; 
- nuoret osallistuvat yhä enemmän tiedon tuottamiseen sekä julkaisemiseen ja käyttävät siinä tieto- ja 
viestintätekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia; 
 
pitäen mielessä haasteet, joita nuoret kohtaavat merkityksellisen tiedon etsimisessä, arvioimisessa ja 
käyttämisessä itsensä kehittämiseen ja joihin kuuluvat 
 
- kasvavan tietomäärän hallinta; 
- ristiriitaisen ja jatkuvasti muuttuvan tiedon käsittely; 
- tietoisuus vastuusta tiedon tuottajina; 
- tietoisuus tieto- ja viestintätekniikoiden käytön riskeistä; 
- henkilötietojen suojelu; 
- tarvittavien tietokonelaitteiden ja -ohjelmistojen sekä internetin käyttömahdollisuus; 
 
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 Euroopassa 
annetun ministerikomitean suosituksen No. R (90) 7 täytäntöönpanoa, ja samalla tunnustaa 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 
 
- informaatiolukutaito pitäisi sisältyä epämuodolliseen, epäviralliseen ja viralliseen koulutukseen, 
- nuorten pitäisi oppia käsittelemään tietoa kriittisesti ja itsenäisesti, 
- 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. 
 


