ALUEELLISEN NUORISOTYÖN TULOSKORTTI
”Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja
harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki,
liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä
tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat
toimintamuodot.” (Nuorisolaki 7§)
Palvelualue:
Nuorisotalo:
7-18 -vuotiaiden määrä:

NUORTEN OSALLISUUDEN
TUKEMINEN
Nuorisolaki § 8 ”Nuoria on kuultava heitä
koskevissa asioissa”. Alueemme nuorten
viesti on:
Kuvaa, keiltä ja miten kuulemista on tehty:

Mitä kuulemisessa esille nousseille asioille tehtiin? Miten?

Nuorisolaki §2 Aktiivisen kansalaisuuden tukeminen.

Edellinen tavoite toteuma

Nuorten omat ryhmät ja projektit. Määrä:
Valitkaa tähän auditoinnista nuorten toimintaa
-kohdasta joku tavoite. Kirjatkaa sen otsikko ja
numero tähän tämän tekstin tilalle.
Kirjoita tähän kuvaus toiminnassanne olevista nuorten ryhmistä tai projekteista:

tavoite

ASIAKASLÄHTÖINEN AMMATILLINEN OHJAUSTOIMINTA
Nuorisolaki §7 Kunnan nuorisotyöhön kuuluu
kasvatuksellinen ohjaus
Ammatillisesti pätevän henkilöstön määrä

Edellinen.
tavoite

toteuma

tavoite

Edellinen tavoite toteuma

tavoite

Ohjaajaresurssi (auditointi)
Ohjauksen piirissä olevien nuorten määrä
Toimintaan osallistumiskerrat/kk
Ohjaustunnit/vko
Nuorisolaki §7 Kunnan nuorisotyöhön kuuluu
toimitilat: ”Nuorilla on käytössään toimivat ja helposti
saavutettavat toimitilat”
Käyttöaste h/viikko
Tilojen hyödyntäminen (auditointi)
Tilojen kalustus ja sisustus (auditointi)
Kerro toimintanne kasvatuksellisen ohjauksen
tavoitteet ja toimintamuodot:

Tilojen monitoimijuus: Kuvaa tähän mahdolliset
yhteiset tilat, tilojen yhteiskäyttö, ketkä käyttävät,
mitkä järjestöt jne.:

OIKEIN ASEMOIDUT PALVELUT NUORISOTOIMINNAN JA MONIALAISEN TYÖN KENTÄSSÄ
Nuorisolaki § 7 Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan Edellinen tavoite toteuma
monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten,
nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien
järjestöjen kanssa. Elinolot liittyvät nuorisokasvatukseen, joka on osa kasvatusjärjestelmää koulun ja
kodin rinnalla.
Yhteistyö ja verkostot nuorisotyötä tekevien tahojen
kanssa (auditointi)

tavoite

Moniammatilliset verkostot (auditointi)
Kuvaa tähän monialainen yhteistyö ja verkostot,
yhteistyö muiden nuorisotoimijoiden kanssa jne.:

Kuvaa, miten työnne tukee koulun ja kodin
kasvatustehtävää:

Vuoden päästä olemme jälleen käymässä tuloskorttikeskustelua. Olet tyytyväinen, sillä asiat ovat menneet hyvin.
Mitkä asiat ovat hyvin? Mitä on tapahtunut?

Tähän pääsemiseksi meillä oli tehty:

Tähän pääsemiseksi meillä oli tehty:

Tähän pääsemiseksi meillä oli tehty:

Toiminto, aikataulu, kuka?

Toiminto, aikataulu, kuka?

Toiminto, aikataulu, kuka?

Tästä
tiesimme,
onnistuneet:

että

olimme Tästä
tiesimme,
onnistuneet:

että

olimme Tästä
tiesimme,
onnistuneet:

että

olimme

Tuloskortissa käytetyt auditoinnin arviointikriteerit ja tasojen kuvaukset.
arviointikriteerit 4 erinomainen
3 hyvä
2 tyydyttävä
Ohjausresurssit Ohjaajilla on aikaa
Ohjaajien määrä on
Ohjaajien määrä
huomioida illassa kävijät
suhteutettu toimintoihin riittää hallitsemaan
yksilöllisesti ja/tai rakentaa
ja nuorten lukumäärään. käytössä olevat tilat.
ryhmätilanteita.

1 puutteellinen/heikko
Ohjaajia liian vähän tai
paljon suhteessa
toimintaan ja nuorten
määrään.

Tilojen
hyödyntäminen

Tilojen kalustus

Yhteistyö ja
kumppanuus

Yhteistyöverkostot

Kaikkia tiloja hyödynnetään
toiminnassa (esim.
monitoimitalojen tilat,
koulujen tilat,
pienryhmätoimintaan
tarkoitetut tilat).
Tilat on monipuolisesti
sisustettu ja kalustettu
keskeisen kohderyhmän
tarpeet ja toiveet
huomioiden. Kalustus
mahdollistaa yhteisöllisen
toiminnan
Toiminnan suunnittelussa on
huomioitu muut nuorisotyötä
tekevät tahot. Yhteistyön
tavoitteet ja työnjaot
toimijoiden kanssa ovat
selkeät ja yhdenmukaiset
kaupungin strategisten
linjausten kanssa.

Tiloja hyödynnetään
tehokkaasti.

Toimintaan tarkoitetut
tilat ovat nuorten
käytössä.

Osa tiloista on suljettu
ilman perusteluja.

Sisustus ja kalustus on
toteutettu nuorten
toiveita kuullen ja ne
tukevat yhteisöllistä
toimintaa.

Ohjaajat ovat
suunnitelleet
kalustuksen ja
sisustuksen
huomioiden keskeisen
kohderyhmän tarpeet.

Tilat on sisustettu ja
kalustettu pääosin
toiselle kohderyhmälle
(päiväkoti, eläkeläiset).
Sisustus ei tue ryhmämuotoista toimintaa.

Alueen nuorisopalveluja
tuottaviin tahoihin
pidetään aktiivisesti
yhteyttä. Verkosto on
joustava ja nopeasti
reagoiva.

Muut alueella
nuorisotyötä tekevät
tahot tunnetaan.

Työyhteisössä on
tietoa joistakin
nuorisotyötä tekevistä
tahoista, mutta yhteys
niihin on vähäistä.

Verkostojen toimintaa
Verkostot ovat
arvioidaan säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisia,
kehitetään tarpeen mukaan. joustavia ja reagoivia.
Nuoriso-työntekijöillä on
tarvittaessa aktiivinen
rooli verkoston
ylläpitämisessä.

Verkostoja on luotu,
Muut toiminnan
mutta niitä ei
kannalta keskeiset
hyödynnetä
tahot on tunnistettu.
tarkoituksenmukaisest
i.

