
OPETUSMINISTERIÖN SUOSITUS nuorisotiedotuksesta kunnissa 12.11.1990 Nro 111/700/90 
 
Kuntien nuorisolautakunnille ja muille kuntien nuorisotoimesta vastaaville lautakunnille 
 
1. Yleistä 
 
Aikuistumisprosessissaan nuori tarvitsee tietoa yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja 
velvollisuuksista. Saatujen tietojen pohjalta nuori muokkaa omaa elämäänsä ja riittävä tieto 
mahdollisuuksista on edellytys omalle aktiivisuudelle. 
 
Tietoa on toki paljon olemassa, mutta vallitsevassa pirstaleisessa tietoyhteiskunnassamme on 
yksilön usein vaikea löytää tarvitsemansa tieto ja tiedon lähteet. Tässä jää eniten syrjään nuori, 
joka ei vielä käytännössä hallitse yhteiskunnan toimintaa ja sen mekanismeja. 
 
Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut suosituksen n:o R 97 "Euroopan nuorille 
annettavasta tiedotuksesta ja neuvonnasta". Kansainvälistymisen myötä nuorten tiedon tarpeet 
kasvavat myös muiden maiden tarjoamista matkailu-, opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista. 
 
Nuorisolautakunnan tiedottamisvelvollisuudesta on säädetty nuorisotyöasetuksen (1069/85) 2 
§:ssä. 
 
2. Nuorisotiedotus kunnissa 
 
2.1 Tiedotuksen tavoitteet 
 
Tiedotuksen tavoitteena on: 
 
kerätä ja jakaa tietoa nuorille kaikilta yhteiskunnan sektoreilta erilaisia apuvälineitä käyttäen ja 
lähtien nuorten omista tiedontarpeista, 
 
opastaa ja neuvoa nuoria kulloinkin tarpeellisen tiedon käyttämisessä, jolloin henkilökohtainen 
neuvontatyö on erityisen tärkeä työmuoto, 
 
edistää yhteistyötä tiedottamisen alueella kunnassa eri hallintokuntien sekä muiden yhteisöjen 
ja järjestöjen välillä, 
 
edistää erilaisten tiedonantotapojen, kuten nuorisolle tarkoitettujen tiedotteiden, erilaisten 
tilaisuuksien ja nuorisotietopankin käyttämistä ja 
 
huolehtia nuorisotiedotuksen alueella toimivien työntekijöiden koulutuksesta 
 
2.2 Tiedottamisen muodot 
 
Nuorisotiedotuksen muodot vaihtelevat kunnan koon ja tiedotuksen tarpeen mukaan eri 
kunnissa. Seuraavassa esitellään muutamia tiedottamisen muotoja, jotka voivat esiintyä joko 
yksinään tai yhdessä muiden tiedottamismuotojen kanssa. 
 
2.2.1 Erillisen nuorisotiedotuspisteen perustaminen 
 
Noin 30 suurta tai keskisuurta kuntaa on perustanut kunnan nuorisotoimeen liittyvän erillisen 
nuorisotiedotuspisteen. Tunnetuin näistä on Helsingin Kompassi, joka on ollut toiminnassa jo 
seitsemän vuotta. Vuoden 1989 aikana Kompassissa palveltiin noin 20000 asiakasta. 
Esimerkkinä keskisuuren paikkakunnan nuorisotiedotuspisteestä voidaan mainita Keravalla 
toimiva Haavi-niminen tiedotuspiste. Tiedotuspisteen perustaminen on tarkoituksenmukaista 
tehdä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. 
 



2.2.2 Kansalaiskasvatuksen Keskuksen ylläpitämän nuorisotietopankin käyttöönotto yhdessä 
paikallisen nuorille tiedottamisen kanssa 
 
Nuorisotietopankkiin on tallennettu tietoa koulutuksesta, työelämästä, asumisesta, 
oikeusturvasta, sosiaaliturvasta, terveydestä, rakkaudesta ja seksistä, asevelvollisuudesta, 
aseistakieltäytymisestä, kuluttajatietoa, tietoa ympäristöstä, vapaa-ajasta ja järjestöistä, 
kirjallisuutta nuorista, matkailusta, tapahtumakalenteri, ilmoitustaulu ja paikallistietoa. 
 
Nuorisotietopankin tietosisältöä lisätään ja ajanmukaistetaan jatkuvasti. Tämän tiedon lisäksi 
nuori tarvitsee tietoa myös paikallisistanuorisoa koskevista asioista. 
 
2.2.3 Nuorisolle tarkoitettu oma tiedote 
 
Monet kunnat ovat alkaneet toimittaa nuorisolle omaa tiedotetta tai lehteä, mikä on oivallinen 
tapa tiedottaa nuorille heidän elämäänsä liittyvistä asioista. 
 
2.2.4 Muut tiedottamismuodot 
 
Tiedotettavat asiat kunta saa suoraan nuorisotietopankista, opetusministeriön 
nuorisopoliittisesta tiedotteesta sekä paikallisista tietolähteistä. Kunnan nuorisotiedotuksen 
sisällön tulee määräytyä kuitenkin pääasiassa kunnan nuorten omista tarpeista lähtien. 
Helsingin Kompassin pitämien tilastojen mukaan suurimmat asiaryhmät, joista nuorisolle 
tiedotettiin, opastettiin tai neuvottiin olivat seuraavat: nuorison harrastusmahdollisuudet, ystävän 
hakeminen, päihteet, lainopilliset asiat, työasiat, kouluasiat, matkailuun liittyvät asiat, 
lastensuojeluun ja huoltoon liittyvät asiat, asumiseen liittyvät asiat ja mielenterveyteen liittyvät 
asiat. 
 
2.4 Yhteistyö nuorisotiedotuksessa 
 
Varsinkin pienempien kuntien on syytä järjestää tiedotus nuorille yhteistyössä muiden 
hallintokuntien kanssa. Vapaakuntakokeiluissa tämä tiedottaminen on mahdollista keskittää jo 
erilaisten hallinnonkokeiluprojektien pohjaltakin. Yhteistyö voisi tulla kysymykseen mm. liikunta-, 
kulttuuri-, kirjasto-, koulu- ja sosiaalitoimen kanssa. Lisäksi tiedottamisessa on syytä olla 
yhteistyössä nuorisojärjestöjen kanssa. 
 
Nuorisotiedotuksen yhteistyötahona on myös läänin nuorisolautakunta, joka osaltaan kokoaa 
kuntien nuorisotiedotuksessa tarpeellista aineistoa. 
 
Kansalaiskasvatuksen Keskuksen ylläpitämän nuorisotiedotuksen palvelun tarkoituksena on 
toimia nuorisotiedotuksen sekä kansallisena että kansainvälisenä yhteistyöelimenä. 
 
Sen toimintaa ideoi jaosto, jossa on edustajat kuntien nuorisotiedotuspisteistä, suurimmista 
nuorisojärjestöistä, kuntien keskusjärjestöistä, opetusministeriöstä ja läänien 
nuorisolautakunnista. 
 
Edellä sanottuun perustuen opetusministeriö suosittelee, että nuorisolautakunnat selvittävät 
nuorisotiedotuksen tarpeet kunnassaan ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin tiedotuksen 
järjestämiseksi. 
 


