
Auditointiajot,  

Vaasa 28.-29.10.2014 



Auditointiverkoston haastattelut 

• Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita  

 panostaminen ”oikeisiin” kehittämiskohteisiin 

 

• Haastattelut touko-elokuussa 2014  

 

• 17 haastateltua työntekijää / kuntaa eri puolilta valtakuntaa 

 
 

 



Auditointi- ja itsearviointimallin käyttö 

• Eniten käytetty avointen iltojen kriteeristöä 

• 14 kuntaa käyttää kriteeristöä säännöllisesti 

• 10 sekä auditointiin että itsearviointiin 

• 3 ainoastaan itsearviointiin 

• 1 ainoastaan auditointiin 

• Auditointiyhteistyötä tehty seitsemällä erilaisella kuntien 
kokoonpanolla  



Auditointi- ja itsearviointimallin käyttö 

• Kunnat hyvin erilaisissa tilanteissa auditointien ja 
itsearviointien kanssa:  

… jossain arviointia tehty pitkään, myös nuorten kanssa 

… toisaalla arviointi epäsäännöllistä tai mietitään vielä, miten 
päästä alkuun ja mistä saada tarvittava koulutus 

• Aloite arviointiin tullut nuorisopalveluissa yleensä esimiesten 
tai työntekijöiden osallistuttua Kanuunan koulutuksiin 

• Muita yleisiä toiminnan arvioinnin tapoja ovat tunnusluvut, 
nuorten palautekyselyt ja kehityskeskustelut 
 



Arvioinnin säännöllisyys ja arviointitiedon 
käyttö 

• Kehittämiskohteena johdon tuki arvioinnille, arviointitiedon 
yhteinen käyttö sekä arvioinnin säännöllisyys 

… jossain arviointi kytketty nuorisotyön strategiaan ja 
vuosikelloon ja arviointitietoa hyödynnetään yhteisissä 
kehityskeskusteluissa ja kehittämispäivissä 

… toisaalla johdolle toimitetuista arviointiraporteista ei saada 
mitään palautetta 

• Myös koulutukselle vielä tarvetta 



Nuorten osallistuminen arviointiin 

• Kehittämiskohteena nuorten osallistuminen arviointiin 

• neljässä kunnassa muokattu kriteeristöä nuorten kanssa tai 
paremmin nuorten käyttöön soveltuvaksi 

• kolmessa kunnassa nuorten kanssa käytetty nykyistä 
kriteeristöä auditointiin tai itsearviointiin nuorten kanssa 

• yhdessä kunnassa nostettu kriteeristöstä kysymyksiä 
nuorten kanssa arvioitavaksi omalla tilalla, erillisenä 
mallista / kriteeristöstä 

• Nuorten kanssa arviointi yleensä tila- ja ohjaajasidonnaista 

 

 





Nuorten osallistuminen arviointiin 

”Lähitulevaisuudessa auditoinnit, itsearvioinnit ja 
kehittäminen muodostavat hallitun kokonaisuuden. 

Nuorisotyöntekijät tekevät auditointeja vertaisina, ja 
samoin heidän rinnallaan nuoret.” 

 

Hovi, Luukkonen, Mäkelä, Pakka, Taponen & Westman:  

Nuorisotyön arviointi, 2009.  



Kommentit haastatteluista: 
nuorten osallistumisen hyödyt 

• Nuoret ymmärtävät yhteisen arviointikokeilun jälkeen paremmin, mistä 
työssä on kysymys ja mitä sillä tavoitellaan 

• Tärkeää, vie touhua eteenpäin, tulee taas toisenlaista näkökulmaa kuin 
mitä me aikuiset osataan ajatella 

• Avaa nuorille, mitä nuorisotyöntekijät tekevät ja miksi ovat tilalla, eivät 
vain kävele ympäriinsä ja juo kahvia 

• Saadaan arviointiin nuorten näkökulma 

• Arvioinnissa tarvitaan eri tulokulmat: nuoret, työntekijät… 



Nuorten osallistumisen hyödyt 

• Merkitys voisi olla se – jos onnistuu – että se tuo esiin sellaisten nuorten 
ääniä, jotka eivät ole osallisuustoiminnassa mukana. Arviointi ei vaadi niin 
paljon sosiaalisuutta, kun voi tehdä vaikka yksin paperilla tai sen voi käydä 
vaikka  yksittäisen nuorten kanssa 

 



Nuorten osallistumisen edellytykset 

• Nuorten osallistuminen mielenkiintoista, mutta siitä on oltava 
konkreettista hyötyä molemmille 

• Nuortenkin kanssa arvioinnin oltava tuottavaa, mitä tuottaa arvioidulle tai 
auditoidulle talolle lisätietoa; lisäksi kysymys myös siitä miten nuoret 
auditoinnin kokee 

• Tärkeää avata sisältöjä nuorten kanssa ennen auditointia, että tietää mitä 
menee tekemään 

• Nuorten osallistuminen tärkeää, mutta sillä ehdolla, että niiden ei tarvitse 
käyttää samoja termejä, laatikoita ja kriteeristöä mitä me käytetään 

 

 



Kriteerit nuorten käyttöön 

• Kriteeristön avaaminen nuorille vaatii työtä, tehtävä hyvin 

• Tällaisenaan kriteeristö liian raskas, ei motivoiva – riippuen tietysti 
nuoresta – ja tarvitseeko nuoren sisäistää ammatillisia asioita? 

• Voisi osallistua mutta lyhyemmällä kriteeristöllä – tällä hetkellä kyselyt 
toimii nuorille paremmin 

• Kriteeristö on liian laaja nuorten käyttöön, pitäisi olla nuorten itsensä 
tekemä. Mitä nuoret haluaisivat ottaa siihen mukaan? 

• Onko oikein, että sama kriteeristö myös nuorten arvioidessa? nuorella eri 
näkökulma kuin kollegalla 



Kriteerit nuorten käyttöön 

• Muokattu avointen iltojen kriteeristöä sitä silmällä pitäen että nuoret 
voisivat osallistua, esimerkiksi yksinkertaistettu sanamuotoja 

• Tehty muokattu kriteeristö nuorten kanssa, poimittu sieltä asioita ja 
nuoret sanoittaneet sisältöjä 

• Kuinka kriteerejä kuitenkin lyhentäisi nuorille? Kriteerit voisi olla 
valtakunnallisesti yhteisesti kehitetyt, ei tarvitse kaikkien kehittää omia 

• Edellyttää kriteerien uudistamista, nuorten ääni esiin. Onko esimerkiksi 
jotain muita asioita mitä nuoret arvioisivat? 

• Olisi tärkeää miettiä nuorten kanssa mitä arvioidaan; mitkä on niitä 
pisteitä, tärkeitä juttuja, joita nuoret arvioisivat 

• Nuoret parhaita arvioijia esimerkiksi sääntöihin ja nuorten kohtaamiseen 

 

 



Nuorten osallistumisesta yleensä 

• Tarpeellista että toiminta vastaisi tarpeisiin ja olisi nuorten, ei ohjaajien 
näköistä toimintaa 

• Työtä tehdään kuitenkin nuorille, eli on järkevää heiltä kysyä miten tätä 
tehdään 

• Taustalla myös että halutaan osallistaa nuoret 

• Nuorten näkökulma puuttuu arvioinnista ja nuorten toiminnan arviointi 
kriteeristössä ylipäänsä suppeaa 

• Tarvitaan eri näkökulmia, esimerkiksi peiliryhmän käyttö arvioinnissa  



Nuorten osallistumisesta yleensä 

• Tähän olisi hyvä kehittää selkeä malli, jolla kerättäisiin systemaattisesti 
nuorilta palautetta. Ja tietty tämä olisi otettava oikeasti työvälineeksi 
tilatoiminnan kehittämisessä.   

• Ajatus että koulutettaisiin nuoria koko kaupungin tasolla arvioimaan, 
jaettaisiin vuorollaan eri taloja arvioimaan; kiinteä porukka joka tuntee 
toisensa; kun joku jää pois niin joku otetaan tilalle 

• Tätä mietitty mutta että päästäisiin käytäntöön 

• Tärkeää, että yhdessä levitettäisiin ideoita ja malleja esim. 
auditointiverkoston tapaamisissa  

… joten tässä sitä ollaan  

 



Työpaja: Mitä meillä voitaisiin kokeilla..? 

Miettikää muutaman hengen ryhmissä, miten voisitte tehdä nuorten kanssa 
arviointia omalla tilalla / omassa työssä  

• Missä halutaan olla vuoden kuluttua 

• Mitä voin asian eteen tehdä itse 

• Mihin tarvitsen tukea ja keneltä 

 

Ideat esitellään koko porukalle ja niitä on mahdollisuus kommentoida: Mitä 
oivalluksia tarjosi? Mitä on tärkeää huomioida oman kokemuksen
 perusteella… 

 

18:30 iltapalaa Rossossa  



Projektisihteeri Taija Nöjd 
Laatua nuorisotyöhön –hanke 
p. 040 173 2783 
taija.nojd@lappeenranta.fi 


