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LIITE 2 
Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta

OSAAMISALUE 0 1 2 3 4
1. Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaaminen

Tunnen nuorten tieto- ja neuvontatyöhön vaikuttavat lait ja suositukset      

Ymmärrän nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisten periaatteiden 
merkityksen työssä

     

Osaan hyödyntää työssäni joustavasti nuorten tieto- ja neuvontatyöhön 
vaikuttavia ilmiöitä

     

2. Omat työelämätaidot/ työyhteisöosaaminen

Tunnen oman organisaationi palvelut      

Hallitsen organisaationi toimintatavat      

Tunnen työhöni liittyvät velvollisuudet ja oikeudet      

Minulla on toimialani strategia- ja visio-osaamista      

Osaan tehdä tiimityötä      

Ymmärrän sisäisen viestinnän merkityksen      

Osaan edistää omalla toiminnallani työyhteisöni hyvinvointia      

Osaan toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa      

Osaan toimia ammatillisesti ongelmatilanteissa (ongelmaratkaisutaidot)      

Osaan hyödyntää työyhteisössäni ja verkostoissa saatavilla olevaa ammatti-
taitoa ja osaamista

     

3. Ohjausosaaminen

3.1 Vuorovaikutusosaaminen

Osaan kohdata nuoren ja/tai hänen läheisensä      

Osaan havainnoida/arvioida nuorten tilanteita      

Osaan kuunnella ja keskustella kannustavasti      

Osaan toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa      

Osaan ratkoa ongelmia rakentavasti      

3.2 Arvo-osaaminen ja eettinen toiminta

Tiedostan oman ihmiskäsitykseni ja arvoni      

Osaan tunnistaa asiakkaan arvomaailman      

Tunnen organisaationi arvot      

Tunnen työhöni liittyvät eettiset ohjeet ja osaan toimia niiden mukaisesti      

Tunnen oman ammattiryhmäni arvot      

Osaan tunnistaa oman osaamiseni, ammatillisuuteni ja niiden rajat      

Osaan edistää tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta      
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3.3 Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen ohjauksessa

Minulla on hyvä itsetuntemus ja osaan arvioida ja kehittää toimintaani      

Osaan tunnistaa ja käsitellä ammatillisesti omia tunnetilojani      

Osaan huolehtia työhyvinvoinnistani      

3.4 Kohtaamisen taidot

Osaan kohdata nuoren arvostavasti      

Osaan kunnioittaa nuoren itsemääräämisoikeutta      

Osaan tunnistaa nuoren yksityisyyden tarpeen ja kunnioitan hänen oikeut-
taan anonymiteettiin

     

Huomioin ja kunnioitan nuorten yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta      

Osaan tunnistaa nuoren yksilölliset ja erityiset tarpeet      

Osaan luoda myönteisen ohjaustilanteen      

Minulla on kyky tunnistaa nuoren erilaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita      

Minulla on kyky tukea ja vahvistaa nuoren toimijuutta hänen elämäänsä 
liittyvissä asioissa

     

Osaan vahvistaa nuoren osallisuutta hänen elämäänsä liittyvissä kysymyk-
sissä

     

3.5 Ohjausprosessien ja osallisuutta vahvistavien menetelmien hallinta

Hallitsen työhöni soveltuvia yksilöohjauksen menetelmiä      

Hallitsen työhöni soveltuvia ryhmäohjauksen menetelmiä      

Osaan tunnistaa nuorten erilaiset tiedonomaksumiskyvyt      

Osaan tunnistaa nuorten erilaiset tiedonhankintataidot      

Osaan vahvistaa nuoren itseohjautuvuutta      

Osaan ohjata nuorta itsenäiseen tiedonhankintaan      

Osaan varmistaa, että nuori on saanut tarvitsemansa tiedon      

Osaan motivoida nuorta ja ylläpitää nuoren motivaatiota      

Osaan kannustaa ja tukea nuorta ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan      

Osaan asettaa tavoitteita nuorelle yhdessä hänen kanssaan      

Osaan tukea nuorten osallisuutta palveluiden suunnittelijoina, 
toteuttajina ja arvioijina

     

3.6. Sosiaalisen median ja verkko-ohjauksen osaaminen

Osaan hyödyntää verkko-ohjauksen periaatteita ja käytäntöjä työssäni      

Osaan hyödyntää ohjauksessa erilaisia sosiaalisen median välineitä ja 
menetelmiä

     

Osaan kohdata nuoria verkossa/sosiaalisessa mediassa      

Osaan tulkita ja havaita olennaisen nuoren lähettämistä verkkoviesteistä      

Kykenen dialogiin verkossa      

Osaan tukea nuoren osallistumista verkossa      

Osaan tukea nuorta käyttämään verkkosisältöjä ja toimimaan verkossa 
vastuullisesti

     



52 53

OSAAMISALUE 0 1 2 3 4
4. Verkostotyön osaaminen

Tunnen työhöni keskeisesti liittyvät verkostot      

Osaan toimia työlleni tärkeissä verkostoissa      

Osaan hahmottaa työtehtäväni verkostotyön kentässä      

Osaan luoda työlleni ja toiminnalle tarkoituksenmukaisia verkostoja      

Osaan hyödyntää nuorten tieto- ja neuvontatyön alueellista verkostoa 
työssäni

     

Osaan hyödyntää nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallista verkostoa 
työssäni

     

Osaan hyödyntää nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaista verkostoa 
työssäni

     

Osaan ylläpitää ja kehittää nuorten tieto- ja neuvontatyöhön liittyviä verkos-
tojani

     

5. Palaute- ja arviointiosaaminen

Osaan kerätä palautetta toiminnasta suunnitelmallisesti ja monipuolisesti      

Osaan hyödyntää palautetietoa sekä omassa että työyhteisöni toiminnassa      

Osaan hyödyntää palautetietoa työn suunnittelussa ja kehittämisessä      

Osaan välittää nuorille tiedon palautteen vaikutuksista      

Osaan käyttää työn ja palvelun arviointiin erilaisia arviointityökaluja      

Osaan arvioida omaa toimintaani      

Osaan hyödyntää arviointitietoa työn ja palvelun kehittämisessä      

6. Palveluohjaaminen

Tunnen nuorille suunnatut palvelut      

Osaan etsiä tietoa palveluista, joista minulla ei ole tietoa      

Osaan tunnistaa ja hyödyntää palveluohjauksessa nuoren voimavaroja      

Osaan ohjata nuorta eteenpäin nuorille suunnatuissa palveluissa      

Osaan tarjota oikeita palveluja oikea-aikaisesti      

7. Tiedon tuottaminen ja hallinta

Osaan tunnistaa nuorten tiedontarpeita      

Osaan hankkia ja hyödyntää tietoa ja erilaisia tietolähteitä      

Osaan käyttää tiedonhankinnan monikanavaisuutta      

Osaan luokitella ja ryhmitellä hankkimaani tietoa      

Osaan arvioida tiedon ja tiedonlähteiden luotettavuutta ja puolueettomuutta      

Osaan tarjota nuorille ajantasaista ja laadukasta tietoa oikea-aikaisesti      

Osaan tuottaa nuorille nuorten tiedontarpeeseen perustuvaa tietomateriaa-
lia ymmärrettävällä tavalla

     

Osaan kirjoittaa hyvää, sujuvaa ja ymmärrettävää kieltä      
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8. Digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön osaaminen

Huomioin nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet digitaa-
lisessa nuorten tieto- ja neuvontatyössä

     

Tunnen nuorille suunnattuja palveluja digitaalisissa ympäristöissä      

Osaan käyttää työssäni tarvittavia digitaalisia ympäristöjä 
(sosiaalinen media, julkaisujärjestelmä, kysymyspalstat yms.)

     

Osaan hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia monipuolisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti

     

Osaan ratkaista digitaalisessa ympäristössä esiintyvät tavanomaiset ongel-
matilanteet (esim. selainten toimintaan, lisäosien, laajennusten ja mobiiliso-
vellusten lataamiseen ja asentamiseen liittyvät ongelmat)

     

Hallitsen työssäni tarvittavat ohjelmistot      

Hallitsen digitaalisen sisällöntuotannon perusteita      

Hallitsen verkkoneuvonnan periaatteet      

Olen kiinnostunut digitaalisen median ja teknologioiden tarjoamista mahdol-
lisuuksista nuorten tieto- ja neuvontatyössä

9. Markkinointi ja viestintäosaaminen

Osaan markkinoida suunnitelmallisesti eri kohderyhmät huomioiden      

Osaan markkinoida eri tavoin (tiedote, video, suullinen)      

Osaan markkinoida monikanavaisesti (sosiaalinen media, julisteet ja flyerit)      

Osaan viestiä selkeästi ja tarkoituksenmukaisilla tavoilla

(esim. tiedote, video, suullinen, esiintymistaidot)      

Osaan viestiä suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti      

Osaan hyödyntää nuorten vertaistiedotusta viestinnässä ja markkinoinnissa      

Seuraavaksi arvioi työsi edellyttämää erityisosaamista. Näitä aiheita voivat olla esimerkiksi media- ja 
pelikasvatus, seksuaalikasvatus, sosiaalisen median osaaminen yms. Kirjaa ja arvioi taitosi itse seu-
raavien esimerkkien mukaisesti. Voit myös lisätä uusia osaamisalueita tai käyttää jo olemassa olevia.
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