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• Toimimme osatoteuttajana kolmessa nuorisoalan
valtakunnallisessa osaamiskeskuksessa 2020–2023.

• Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

• Osallisuuden osaamiskeskus

• Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

→Koordinaatin työn fokus on nuorille suunnatussa

tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä osana nuorisotyön

palveluja erilaisissa ympäristöissä, sekä muihin yhteenliittymiin 

linkittyen nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistämisessä

sekä digitaalisen nuorisotyön edistäminen.

KOORDINAATTI 2020 - 2023



→Koordinaatin tavoitteet pitävät sisällään kunnallisen nuorisotyön hyvien 

käytäntöjen jakamista ja osaamisen vahvistamista/koulutuksia sekä 

verkkoalustojen hyödyntäminen (Tavoite 4.)

→Ylläpidämme kolmea valtakunnallista verkkopalvelua; Nuortenelämä.fi –

palvelun, Nutitilastot.fi –sovellus sekä Koordinaatti.fi – verkkopalvelu

KOORDINAATTI osana Kanuunaa



Vahvistaa osaamista nuorisoalalla
- koulutukset
- konsultoi
- kehittämisyhteistyö ja –hankkeet
- oppilaitosyhteistyö
- kansainvälinen yhteistyö ja hankkeet

Tuottaa tietoa ja materiaalia
- tilastot (Nutitilastot.fi)
- artikkelit, podcastit, videot
- (selvitykset)
- (tutkimusyhteistyö)

Viestii eri kanavilla
- uutiskirjeet
- Koordinaatti.fi – uutiset, puheenvuorot
- some
- julkaisut, artikkelit

Nuorille suunnatut palvelut
- Nuortenelämä.fi & Nuortenideat.fi

Mitä Koordinaatti tekee?



Nutitilastot.fi
• Nutitilastot.fi-palvelulla tilastoidaan nuorten 

tieto- ja neuvontapalveluiden asiointeja 
yhdenmukaisella tavalla sekä paikallisesti että 
valtakunnallisesti. 

• Tilastointipalvelulla on yhteensä yli 100
aktiivista palvelunkäyttäjää ympäri Suomen.

• Yli puolet tilastointipalvelun käyttäjistä on 
Ohjaamoja. 

• Muut palvelukäyttäjät ovat nuorten tieto- ja 
neuvontatyön palveluita ja hankkeita.

Tapahtuman nimi (Insert-> Footer)

Palvelunkäyttäjien kirjaamien asiointien määrät 
palveluissa yhteensä v. 2017-2019.



Nuortenelämä.fi



Kysyttävää-palsta
• Lähes 70 vastaajaa, joiden työn koordinoinnista ja tuesta vastaamme

• nuorisotyöntekijöitä, tieto- ja neuvontapalveluiden ja Ohjaamojen työntekijöitä, 

muita ammattilaisia esim. terveydenhoitaja, kuraattori, seksuaalineuvoja, 

asumisneuvoja

• Teemat 2020
1. hyvinvointi ja terveys
2. ihmissuhteet ja seurustelu
3. omaan kotiin muuttaminen
4. kansalaisena
5. koulutus ja opiskelu
6. työ ja yrittäjyys



Groomingin tunnistaminen
ja ennaltaehkäisy
nuorisotyössä - hanke

• Osaamisen vahvistaminen lasten ja nuorten seksuaalisen 

houkuttelun (grooming) ja seksuaaliväkivallan 

vastaisessa työssä ja toiminnassa, niin 

verkkoympäristöissä kuin kasvokkain.

• Nuorisoalalle kohdennettu toimenpiteiden kokonaisuus 

→ HANKE PÄÄTTYNYT, NYT OSANA OSAAMISKESKUSTEHTÄVIÄ





• Koordinaatin tehtävä osana Osallisuuden osaamiskeskusta on uudistaa 

ja tehdä tunnetuksi digitaalisia välineitä, kuten 

Nuortenideat.fi-palvelua, nuorten vaikuttamisen väylinä. 

• Nuortenideat.fi-palvelun tuottavat yhteistyössä 
- Koordinaatti 
- oikeusministeriö 
- opetus- ja kulttuuriministeriö
- Oikeusrekisterikeskus

Tapahtuman nimi (Insert-> Footer)



Tapahtuman nimi (Insert-> Footer)

Nuortenideat.fi
• Vaikuttamispalvelu nuorille, osallistamispalvelu aikuisille

• Nuorten ideat näkyviksi ja ääni kuuluviin

• Nuorten mielipiteiden kuuleminen päätöksenteon tueksi

• Ideat voivat koskea esim. omaa koulua, omaa kuntaa, koko maata...

• Vastataan lakien ja suositusten vaatimuksiin nuorten kuulemisesta: 
kuntalaki ja nuorisolaki.



Tavoitat meidät
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Koordinaatin yleinen sähköpostiosoite on
nutikoordinaatio@ouka.fi

Ajantasaiset yhteystiedot löydät osoitteesta
koordinaatti.fi/yhteystiedot

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

Käyntiosoitteemme on:
Oulu10, Torikatu 10, 3. krs
90100 Oulu

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