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Elokuu 2014 

 

Auditointiverkoston haastattelujen toteutus 

 

Haastattelin kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan auditointiverkostoa auditointi- ja 

itsearviointimallin nykyisen käytön ja kehittämistarpeiden selvittämiseksi kesällä 2014. Haastattelut tehtiin 

17 kunnan nuorisotoimen työntekijän kanssa. Haastateltavat olivat Kanuunan auditointiverkoston 

sähköpostilistalla tai löytyivät näiden vinkin perusteella. Haastateltavat työskentelivät nuorisotyön erilaissa 

tehtävissä tilatyöstä hallintoon. Kaikki haastatelluista olivat osallistuneet nuorisotilojen itsearviointiin, osa 

tehneet myös auditointeja tai olleet auditoitavina.  

 

Haastattelukutsun ja –rungon lähetin sähköpostitse ja soitin haastattelujasta sopimiseksi. Haastattelut 

tehtiin pääosin puhelimitse, kaksi kasvokkain. Haastattelut nauhoitin ja pyysin haastateltavilta luvan 

käyttää anonymisoituja haastatteluja nuorisotyön tutkimuskäyttöön tarvittaessa myöhemmin.  

 

Vaikka pyrin strukturoituihin haastatteluihin, toteutuivat ne käytännössä erilaisina. Kesto vaihteli 

kahdestakymmenestä minuutista reiluun tuntiin. Haastattelurungossa painottuivat haastateltavien kanssa 

eri asiat riippuen siitä, miten mallia kunnassa käytettiin ja mistä haastateltavilla oli eniten kerrottavaa. 

Esimerkiksi eri toimintamuotojen laatukriteeristöt, aiemmat arviointikokeilut tai oman kunnan nuorisotyön 

käytössä olevat arviointivälineet eivät välttämättä olleet haastateltavan tiedossa. Osa haastateltavista 

toimitti haastattelujen lisäksi myös materiaalia kuten muokattuja kriteeristöjä, työntekijöiltä koottua 

palautetta sekä raportteja tehdyistä arvioinneista. Haastattelut eivät olleet neutraaleja 

tutkimushaastatteluja, sillä annoin positiivista palautetta ja rohkaisin haastateltavia mallin käyttöön.  On 

myös mahdollista, että kunnan nuorisotyöstä ja sen arvioinnista haluttiin haastatteluissa antaa 

mahdollisimman positiivinen kuva.  

 

Haastattelurungon tiivistelmä: 

 Haastateltavan tiedot   

 Hyödylliset kriteeristöt ja kriteerit 

 Kehitettämisen tarpeessa olevat kriteeristöt 

ja kriteerit 

 Nuorten osallistuminen arviointiin 

 Hankkeen kehittämiskohteet 

 Palaute mallista 

 Muut arvioinnin välineet ja kehittämisideat 

 Mallin koulutus

 

 

Auditointi- ja itsearviointimallin käyttö kunnissa 
 

Laatukriteeristöjen käytön nykytila 

 

17 kunnasta 14 kuntaa käyttää avointen iltojen laatukriteeristöä nuorisotilatyön arviointiin. Kymmenessä 

kunnassa kriteeristöä käytetään sekä auditointiin että itsearviointiin, kolmessa ainoastaan itsearviointiin ja 

yhdessä auditointiin. Yhdessä kunnista laatukriteeristöjä ei ole vielä käytetty, mutta nuorisotilojen 
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itsearvioinnit on suunniteltu aloitettavaksi työntekijöiden arviointikoulutuksen jälkeen. Neljässä kunnista 

kriteeristöä on muokattu soveltuvaksi esimerkiksi vertaisohjaajien käyttöön, nuorten kanssa tehtävään 

arviointiin tai aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan arviointiin.  

 

Eri toimintamuotojen laatukriteeristöistä hyödyllisimmäksi haastatteluissa koettiin avoimet illat, jota myös 

käytetään ylivoimaisesti eniten. Kahdessa kunnassa käytössä ovat avointen iltojen kriteeristön lisäksi 

leiritoiminnan, verkkotyön tai pienryhmien kriteeristöt. Lisäksi parissa kunnassa näitä oli kokeiltu. Myös 

tuleva tieto- ja neuvontatyön kriteeristö, joka haastattelujen aikaan oli tekeillä, mainittiin yhdessä 

haastattelussa tarpeellisena.  

 

Haastateltavia pyydettiin mainitsemaan tärkeimpänä pitämänsä kriteerit. Kaikki haastateltavat eivät 

nimenneet yksittäisiä kriteerejä, vaan mainitsivat tärkeinä esimerkiksi ohjaajien ja työyhteisön 

yhteistoimintaan tai nuorten toimintaan ja osallistumiseen liittyvät kriteerit. Yksittäisistä kriteereistä 

tärkeimpinä 3-5 mainintaa saivat ohjaajien vastuunjako, tilanteiden ja tilan hallinta, ohjaajien osaamisen 

hyödyntäminen ja nuorten kohtaaminen yksilöinä.  

 

Palaute mallista 

 

Haastateltavilta pyydettiin palautetta mallista: miksi he ovat mallista itse kiinnostuneita tai mitä palautetta 

muilta työntekijöiltä mallista on tullut. Palaute koski lähinnä avointen iltojen arviointia, sillä sitä tehdään 

ylivoimaisesti eniten. Haastateltavien palautteen mukaan arviointimallin edut ovat se, että se antaa 

mahdollisuuden tarkastella ja kehittää työtä yksin ja yhdessä sekä välineen perehdyttää uusia työntekijöitä 

ja opiskelijoita tilatyöhön. Kriteeristöä käytetään myös ”tsekkauslistana”. Kriteeristö ohjaa työtä 

kuvaamalla, mitä nuorisotyön tulisi avoimina iltoina olla ja mitä työssä tulisi huomioida. Merkittävänä 

pidetään myös sitä, että avointen iltojen kriteeristö sanoittaa vaikeasti hahmotettavaa tilanuorisotyötä, 

sekä että vihdoin nuorisotyön arviointiin on konkreettinen työkalu. Tämän ajatellaan parantavan 

nuorisotyön profiilia ja uskottavuutta yhteistyökumppaneiden ja nuorten silmissä. Auditoinnin 

haastateltavat kertoivat antavan mahdollisuuden reflektoida omaa toimintaa sekä vinkkejä omaan työhön 

auditoijalle ja auditoitavalle.  

  

Mallia kohtaan oltiin haastatteluissa myös kriittisiä. Pelkkä rasti ruutuun –arviointi ei anna mitään, ellei 

arvioinnin perusteluihin ja kehittämiskohteisiin panosteta. Myös nuorten toiminnan arviointikriteerien 

vähäistä määrää ja nuorten näkökulman puuttumista kritisoitiin. Muutama haastalteltava kyseenalaisti, 

miten numeerinen arviointi onnistuu ylipäänsä kuvaamaan nuorisotilan todellisuutta. Myös havainnoinnin 

mahdollisuudet auditoinnissa nähdään rajallisina.  

 

”Auditointi on lisämauste. Se antaa näkökulmaa siihen mitä on itse arvioitu, onko asiat nähty 

vaaleanpunaisina.” (yksi haastateltavista) 

 

Useissa haastatteluissa itsearvioinnin todettiin olevan auditointia tärkeämpi tapa arvioida ja kehittää omaa 

työtä. Itsearvioinneissa ja auditoinneissa todettiin nousevan esiin samoja asioita ja kehittämiskohteiden 

olevan usein auditoitavan tilan tiedossa ennen auditointia.  Kuitenkin auditoinnin ajatellaan olevan tärkeää 

ja tukevan kehittämiskohteisiin panostamista. Haastateltavista muutama totesi myös, ettei auditointi sovi 

kaikille vaan edellyttää tietylaista persoonaa ja auditointiosaamista, mistä syystä sen tulee olla 

vapaaehtoista.  
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Kuntien välinen auditointiyhteistyö 
 

Auditointiyhteistyötä on tehty seitsemällä eri kuntien yhdistelmällä, kussakin kaksi tai useampia kuntia. 

Joillakin alueilla auditointiyhteistyötä tehdään säännöllisesti, joillakin sitä on tehty yksittäisiä kertoja. Kaksi 

haastateltavista kertoi, että auditointiyhteistyötä on suunniteltu yli vuoden ajan mutta sitä ei ole aloitettu. 

Vaikeimpana nähtiinkin yhteistyön aloittaminen, mutta aloitetun yhteistyön uskottiin jatkuvan.  

 

Auditoinnin suurimpana antina nähdään kokemusten ja ideoiden vaihto sekä toimivien käytäntöjen 

omaksuminen muilta tiloilta. Haasteina auditointiyhteistyölle nähdään (auditointikoulutettujen) 

työntekijöiden vähyys ja vaihtuvuus, aikataulujen yhteensovittamisen hankaluus sekä pitkät välimatkat. 

Joissakin kunnissa haasteena on se, että pienissä lähikunnissa, joiden kanssa auditointiyhteistyötä 

haluttaisiin tehdä, ei ole auditointikoulutettuja työntekijöitä. Auditoinnin onnistumisen edellytyksenä 

pidetään sitä, että auditointiin on koulutettu molemmat osapuolet. Maaseutumaisen tai 

maahanmuuttajavaltaisen alueen tilan auditoijan toivottaisiin lisäksi olevan samantyyppiseltä alueelta 

vertaisuuden toteutumiseksi.  

  

Auditointiyhteistyön toimimiseksi tarpeellisina pidetään johdon päätöstä auditointiyhteistyöstä ja yhteisiä 

pelisääntöjä käytännön asioille. Kaakonkulman auditointiyhteistyön malli, jossa sovitaan muun muuassa 

auditointien ja niiden kustannusten jakautumisesta, oli lähes kaikille haasteltaville tuttu. Vastavuoroisuus 

nähdään hyvänä: kun auditoit, saat auditoinnin. Mikäli auditointiyhteistyö on mahdollista lähikuntien 

kanssa, sen kustannuksia ei nähdä merkittävinä tai ainakaan esteenä auditoinnille.  

 

Arviointimallin käyttöönoton edellytykset ja esteet 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös auditointi- ja itsearviointimallin käyttöönotosta kunnassa. Useimpiin kuntiin 

malli on tullut esimiehen tai työntekijän osallistuttua Kanuunan järjestämiin auditointikoulutuksiin. Yleensä 

käyttöönotossa ei ole ollut suuria hankaluuksia. Useat haastateltavista korostivat johdon sitoutumista 

arviointiin tai vähintään muistuttelua itsearviointien tekemisestä. Myös kehittämiskohteiden seuranta sekä 

arvioinnin kytkeminen strategiaan ovat tukeneet mallin käytön vakiinnuttamista. Haasteet ovat liittyneet 

esimerkiksi työntekijöiden vaihtumiseen tai auditointikoulutettujen vähyyteen. Riskiksi koetaan myös se, 

että joissakin kunnissa mallin käyttö on siihen koulutetun yhden tai parin työntekijän varassa. Ilman 

auditointi- ja itsearviointikoulutusta erityisesti auditointi on herättänyt ennakkoluuloja: se on koettu 

arvosteluna ja kriteeristö liian raskaana. Yhden haastateltavan sanoin: ”Mallin käyttö tarvitsee koulutusta, 

ulkopuolista ohjausta, yhteistyötä ja tahtotilaa.” 

 

Muut arvioinnin välineet 

 

Moni haastateluissa korosti, että osaa kertoa vain tilatyön arvioinnista. Haastattelujen perusteella 

nuorisotyön arviointi kunnissa on perustunut määrien seurantaan ja ja nuorilta kerättävään palautteeseen. 

Tunnusluvut kerätään säännöllisesti, yleensä kerran vuodessa. Kolmessa haastatelluista kunnista luvut 

kootaan lautakunnalle toimitettaviin tuloskortteihin. Kahdessa kunnassa käytössä on lisäksi taloudellisia 

tunnuslukuja, esimerkiksi käyttötunnin tai kohtaamisen hinta. Myös nuorten palautteet kerätään kunnissa 

vuosittain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Muutamassa kunnassa on järjestetty myös nuorten 

kuulemisia.  
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Haastateltavat pohtivat, ettei nuorisotyössä ole perinteisesti ollut laadullisen arvioinnin välineitä. 

Laadullisia arviointeja lähinnä olevina arviointityökaluina mainittiin henkilöstön määrä ja koulutustaso, 

kehityskeskustelut, talofoorumit sekä kesätoiminnasta tai pienryhmistä pidettävät arviointikeskustelut. 

Joissakin kunnissa arviointia tehdään koko nuorisotoimen porukalla toimintakausittain. Haastateltavat 

totesivat, että laatukriteeristöille on nuorisotyössä paikkansa. Arvokkaana nähdään, että arviointi perustuu 

kriteereihin, ei yksin subjektiiviseen arvioon. Säännöllisesti käytettynä auditointi- ja itsearviointimallia 

pidetään systemaattisena tapa arvioida ja kehittää työtä. Lisäksi laadun arviointi on tuonut varmuutta, 

tehdäänkö oikeita asioita. Kahdessa haastatelluista kunnista mallin käyttö on kytketty myös pidemmän 

tähtäimen strategiseen suunnitteluun ja arviointiin.  

 

 

Auditointi- ja itsearviointimallin kehittämistarpeet 

 

Hankesuunnitelmaan on koottu mallin erilaisia kehittämistarpeita. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan 

mielestään kolme tärkeintä seuraavista: 

  

□ Arvioinnin kytkeminen johtamiseen ja arviointitiedon hyödyntäminen 
□ Arvioinnin seuranta ja säännöllisyys 
□ Nuorten osallistuminen arviointiin ja arviointimallin kehittämiseen 
□ Työmuotojen kustomoiduista kriteeristöistä nuorisotyön yhteiseen arviointimalliin 
□ Seudullisen auditointiyhteistyön malli (Kaakonkulman malli) 
□ Alueen erityispiirteiden huomiointi arvioinnissa 
□ Osallisuuden mittaaminen arvioinnissa 
□ Oppimisen mittaaminen arvioinnissa 
□ Kouluyhteistyön ja monitoimijaisen yhteistyön arviointi 
□ Mestari-kisälli –malli auditoinnin kouluttamisessa 

 

Ylivoimaisesti eniten toivottiin nuorten osallistumisen arviointiin kehittämistä (10 mainintaa), arvioinnin 

säännöllisyyteen ja seurantaan panostamista (9 mainintaa) sekä arvioinnin kytkemistä johtamiseen ja 

arviointitiedon hyödyntämistä (8 mainintaa).  

 

Nuorten osallistuminen avointen iltojen arviointiin 

 

Neljä haastateltavista kertoi, että kriteeristöä on muokattu ja arviointia tehty yhdessä nuorten kanssa. 

Ainakin kolmessa kunnassa nuorten kanssa on käytetty nykyistä kriteeristöä itsearviointiin ja/tai 

auditointiin. Nuorten kanssa on käyty auditoimassa muita tiloja niin ”normaalina” auditointina kuin 

yllätyskäynteinäkin, joilla arvioidaan muutamaa kriteeriä. Yhdessä kunnassa kriteeristöstä on nostettu 

joitakin kysymyksiä nuorten arvioitavaksi omalla tilalla. Nuorten kanssa tehtävä arviointi on yleensä 

epäsäännöllistä ja tila- tai ohjaajasidonnaista.  

 

Yhdeksän haastateltavista kertoi, ettei arviointia ole vielä tehty nuorten kanssa. Näistä kahdessa kunnassa 

konkreettinen suunnitelma ja aikataulu nuorten osallistumisesta arviointiin on kuitenkin tehty. Kolme 

haastateltavaa kertoi, että kunnassa on kaavailtu arviointikoulutusta nuorille. Joillakin tiloilla kriteeristöjä 

on jätetty pöydille, mutta nuoret eivät ole niihin tarttuneet. Ainoastaan yhdessä kunnassa nuorten 



5 
 

osallistuminen arviointiin ei ole ollut vielä edes suunnitteilla. Tällöinkin kyse on siitä, että ensin on tarpeen 

perehdyttää työntekijät arviointimallin käyttöön.  

 

Nuorten osallistumista arviointiin pidettiin tärkeänä siksi, että työtä tehdän nuoria varten. Nuorten 

osallistumisen arviointiin ajateltiin lisäävän nuorten ymmärrystä ohjaajien työstä, tuovan uusia näkökulmia 

ja täydentävän työntekijöiden tekemää arviointia. Itsearviointiin saattavat osallistua myös nuoret, jotka 

eivät perinteiseen osallisuustoimintaan ole osallistuneet. Puolet haastateltavista toi esiin, että nuorten olisi 

laadittava käyttämänsä arviointimalli tai kriteeristö. Näin nuoret voisivat arvioida itse tärkeinä pitämiään 

asioita. Muutama esitti, että kriteerit tulisi kirjata yksinkertaisemmin tai avata niitä nuorille. Valtaosa 

haastateltavista ei pidä nykyistä avointen iltojen kriteeristöä soveltuvana nuorten kanssa tehtävään 

arviointiin.   

 

Arvioinnin säännöllisyys, kytkeminen johtamiseen ja arviointitiedon hyödyntäminen 

 

Johdon ja esimiesten tuki ja arvostus arvioinnille nähtiin haastatteluissa tärkeänä. Oleellista on johdon 

sitoutuminen ja päätös arvioinnin tekemisestä. Haastattelujen mukaan johdon ja esimiesten sitoutuminen 

mahdollisti myös arvioinnin säännöllisyyden ja systemaattisuuden, sillä arviointien tekeminen vaatii 

muistuttelua. Itsearvioinnit tehdään yleensä kerran vuodessa, auditoinnit kahden tai kolmen vuoden välein. 

Arvioinnin säännöllisyydestä nähdään olevan hyötyä: kehittämiskohteisiin tulee panostettua, työn 

ammatillisuus paranee ja uudet työntekijät perehdytetään työhön myös arvioinnin avulla. Haastateltavat 

pitivät tärkeänä kehittämiskohteiden seurantaa ja mahdollisuutta panostaa niihin. Tästä syystä pidetään 

tärkeänä, että kehittämiskohteet välitetään myös esimiehille ja arvioinnin jatkuvuudesta huolehditaan.  

 

”Yhteistyöllä ja hyvällä johtamisella mallia varmasti voitaisiin kehittää niin, että se toimisi käytännössä. 

Tulisi kirjata jotenkin ylös, että malli on käytössä kunnassa ja kaikki työntekijät sitoutuvat siihen, ja 

käydä yhdessä läpi.” (yksi haastateltavista) 

 

Arvioinnista saatavan tiedon hyödyntämiseksi palautteiden tulee olla johdon ja esimiesten käytettävissä ja 

ymmärrettävissä. Haastattelujen mukaan tilojen esimiehet ovat lähes poikkeuksetta mukana 

auditointipalautteissa, mutta itsearvioinnin kohdalla käytännöt vaihtelevat. Muutamissa kunnissa 

itsearviointipalautteet käsitellään yhdessä tilan työntekijöiden ja esimiehen kesken esimerkiksi esimiehen 

tullessa tilakierrokselle. Yhdessä kunnassa palautteet puretaan esimiehen ja muutaman nuorisotilan 

porukalla, mikä antaa mahdollisuuden myös tilojen keskinäiseen keskusteluun. Yleisintä kuitenkin on, että 

tilalla täytetyt itsearvioinnin palautelomakkeet toimitetaan esimiehelle tai koordinaattorille. Muutamassa 

kunnissa on nimetty arviointia koordinoiva työntekijä. 

 

Ainakin viidessä haastatelluista kunnista nourisotyön johto hyödyntää arviointitietoa esimerkiksi työn 

suunnittelussa, nuorisotyön strategian tai toimintasuunnitelman laadinnassa tai henkilö- tai tilakohtaisissa 

kehityskeskusteluissa. Muutamassa kunnassa arvioinneista tehdään kooste tai lasketaan arviointien 

keskiarvoja tuloskortteihin. Nuorten tekemiä arviointeja hyödynnetään esimerkiksi resurssien riittävyyden 

arvioinnissa. Useat haastateltavista kuitenkin kommentoivat, etteivät tiedä, mitä itsearviointipalautteille 

tapahtuu tai ettei johdolta tule minkäänlaista palautetta itsearvioinneista.  

 

Haastatteluissa esitettiin, että kriteeristö voisi olla johdolle väline avata nuorisotyötä virkamiehille ja 

yhteistyötahoille. Yksi haastateltavista näki arviointimallin myös välineenä ohjata työtä haluttuun suuntaan. 
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Auditointiin ja itsearviointiin sitoutumisen ja tiedon hyödyntämisen ajatellaan edellyttävän mallin 

tuntemista, sillä numeeriset palautteet ja keskiarvot ovat tulkinnanvaraisia. Siten johdon ja mahdollisesti 

lautakuntien kouluttamista pidetään tärkeänä.  

 

Avointen iltojen kriteeristön ja auditoinnin kehittäminen 

 

”Kaikkein suurin toive että päivitettäisiin se pumaska. Nyt jos kenttäväki tähän herää niin sit se pitää 

ottaa, nyt jos se ohitetaan niin vedetään mattoa omien jalkojen alta. Tähän on hitaasti ja vasta nyt 

herätty kehä kolmosen ulkopuolella ja sitä pitää tukea.” (yksi haastateltavista)  

 

Toimintamuodoista eniten kehittämistoiveita kohdistui avointen iltojen kriteeristöön. Usea haastateltava 

toivoi kriteereistä vähemmän tulkinnanvaraisia, ja muutama ehdotti tasojen järjestykseksi kolmessa 1-4, 

mikä helpottaisi kriteeristön lukua arvioidessa. Joidenkin kriteerien tasojen nähtiin olevan epäloogisia. 

Yksittäiset toiveet kohdistuivat siihen, että kriteereissä ohjaajien osaamista, sitoutuneisuutta ja eettisyyttä 

tarkasteltaisiin syvällisemmin. Yksi totesi, että kriteeristöä uudistaessa kriteerejä voi olla tarpeen tiukentaa 

työn kehityttyä, ja yksi ideoi, että kriteeristöstä voisi olla useita versioita painottuen esimerkiksi 

yhteistyöhön tai nuorten osallistumiseen. Useat haastateltavista näkivät nuorten käyttöön muokatun 

version tarpeellisena.  

 

Yksittäisistä kriteereistä muutoksia toivottiin niihin, joihin on itse vaikeaa vaikuttaa, kuten 

energiankulutuksen, kierrätyksen ja kestävien hankintojen kriteerit. Tietokoneita ei nähdä enää 

tarpeellisina tiloilla. Yhteistyötä ja kumppanuutta kuvaavat kriteerit nähdään vanhentuneina, sillä ne eivät 

kuvaa yhteistyön laajuutta, vakiintuneita yhteistyökumppaneita ja nuorisotyön roolia yhteistyössä. Samoin 

nuorten osallisuutta koskevia kriteerejä on tarpeen uudistaa, sillä osallisuuden tulisi olla läpäisevä periaate 

tai lähtökohta tilatyössä. Lisäksi sukupuolisensitiivisyys, rasisiminvastaisuus ja etninen yhdenvertaisuus -

kriteerit ehdotettiin korvattavaksi nuorten yhdenvertaisuutta tilalla kuvaavalla kriteerillä. Myös 

nuorisotyölliset menetelmät-, oppimis- ja mediakasvatuskriteereitä ehdotettiin muokattavaksi kriteeristöä 

uudistettaessa.  

 

Haastatteluissa oli mahdollisuus kommentoida myös alueen erityispiirteiden huomiointia sekä osallisuuden 

ja oppimisen mittaamista arvioinnissa. Vaikka alueissa nähtiin eroja esimerkiksi maaseudun ja kaupungin 

välillä, valtaosa haastateltavista näki että tämä on kriteeristössä jo huomioitu, ja että soveltumattomat 

kohdat voi jättää arvioimatta. Liikaa standardointia esim. talotyön toimintamuotojen suhteen toivottiin 

kuitenkin vältettävän alueiden erilaisuuden takia kriteeristöä uudistettaessa. Nuorten osallistuminen 

nähdään tärkeänä, mutta sen mittaamista pidetään vaikeana monesta syystä: kyse on yksittäisen nuoren 

kokemuksesta, ja työntekijät tulkitsevat osallisuutta eri tavoin. Toisaalta nuoret tulevat talolle 

hengailemaan eivätkä halua aktiivisesti muuten osallistua. Myös oppimisen arviointi herättää erilaisia 

mielipiteitä: pitääkö oppimisen nuorisotyössä olla suunnitelmallista vai kuuluuko käsite kouluun? 

Oppimisen mittaamista vaikeuttavat haastateltavien mukaan nuoren kokemuksen näkyväksi tekeminen, 

oppimisen ilmeneminen vasta viiveellä sekä työntekijöiden vaihteleva kyky tunnistaa niin oppimista kuin 

sitä tukevia tekijöitä ja tilanteita.  

 

Myös auditointimallia nähtiin tarpeellisena kehittää. Auditointiin toivottiin ohjeistusta sekä aikaa 

taustoittavien tietojen keräämiseen ja materiaaleihin kuten nettisivuihin tutustumiseen. Muutama 

haastateltavista toivoi, että auditoinneissa arvioitaisiin vain tilalla havainnoitavia asioita; toiset taas pitivät 
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tärkeänä kriteeristön monipuolisuutta. Myös auditoitavan tilan tulisi olla perehtynyt malliin. 

Palautekeskusteluun toivottiin satsattavan riittävästi aikaa ja tasoarvioita perusteltavan huolellisesti. 

Edellisen kerran kehittämiskohteisiin voisi palata toisella auditointikerralla mikäli mahdollista. Myös kuntien 

auditointiyhteistyöhön toivottiin selkeitä pelisääntöjä. Yksittäisiä toiveita esitettiin auditointiyhteistyötä 

koordinoivan kunnan sopimisesta sekä auditointikoulutettujen listan kokoamisesta alueella.  

 

Avointen iltojen kriteeristöä ja auditointia koskien on projektisihteerille esitetty kehittämistoiveita ja 

ideoita myös spontaanisti eri kuntien nuorisotyöntekijöiden toimesta niin sähköpostitse kuin erilaisissa 

tilaisuuksissa kohdatessa. Palaute vastasi haastateltavien antamaa palautetta.  

 

Muut kehittämisideat 

 

”Lisää helposti ymmärrettäviä malleja kaiken nuorisotyön käyttöön” (yksi haastateltavista) 

 

Avointen iltojen kriteeristöä käytetään ylivoimaisesti eniten, eivätkä muut kriteeristöt olleet välttämättä 

edes haastateltavan tiedossa. Muiden toimintamuotojen arviointia pidetään kuitenkin kiinnostavana tai 

kokeilun arvoisena. Kaksi haastateltavista piti toivottavana, että toimintamuotokohtaisten kriteeristöjen 

rinnalle rakennettaisiin nuorisotyölle yhteistä kriteeristöä. Yhteisinä eri työmuodoille mainittiin esimerkiksi 

nuorten osallisuus, ohjaamiseen liittyvät asiat ja media- tms. kasvatus. Valtaosa tätä kommentoineista pitää 

kuitenkin hyödyllisempänä toimintamuotokohtaisia kriteeristöjä, sillä esimerkiksi avointen iltojen 

kriteeristöä käytetään oman työn suunnittelun ja työhön perehdyttämisen välineenä. Konkreettisuuden 

lisäksi tärkeänä pidetään mallin helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä.  

 

Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito tuotiin muutamissa haastatteluissa laatutekijänä esiin. Yhdessä 

haastatelluista kunnista työntekijät ovat arvioineet osaamistaan suhteessa tiettyihin tilatyön kriteereihin. 

Vuoden 2014 aikana julkaistaan tieto- ja neuvontatyön laatukriteeristö ja osaamiskartta. Osaamiskartta on 

väline arvioida omaa osaamista verrattuna kriteeristöön. Yksi haastateltavista esitti, että osaamiskarttoja 

voitaisiin laatia myös muiden työmuotojen laatukriteeristöjen rinnalle.  Jotkut haastateltavista toivoivat 

nuorisotyön yhteistyön arvioinnille omaa mallia, jossa kaikkien osapuolten näkemys yhteistyöstä tulisi esiin. 

Myös nuorisotyön vaikuttavuuden arviointiin toivotaan välineitä.  

 

Koulutus 

 

Tarkkaa auditointikoulutettujen määrää haastatelluista kunnista ei saatu, sillä määrä ei välttämättä ollut 

haastateltavan tiedossa ja työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Koulutettujen määrä kunnissa vaihtelee 

yhden ja kymmenien välillä, ja loput henkilöstöstä on perehdytetty omin voimin itsearviointien tekoon. 

Koulutettujen määrä ei välttämättä ole suhteessa kunnan kokoon. Viidessä 17:sta kunnasta arviointiin 

koulutettuja oli yksi tai kaksi.  

 

Koulutus nähdään tärkeinä arvioinnin ja arviointiosaamisen ylläpitämiseksi. Haastattelujen perusteella 

seitsemällä alueella on järjestetty kaksipäiväinen auditointikoulutus – neljä tai viisi näistä Kanuunan 

toimesta - ja muutama kunta on kouluttanut omin voimin työntekijöitään 1-2 päivän koulutuksin. Neljä 

haastateltavista kertoi, että on perehtynyt malliin toisen työntekijän työssä opastamana. Kahdeksassa 

haastatelluista kunnista on tarvetta auditointikoulutukselle. Usein taustalla on halu aloittaa seudullinen 
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audiointiyhteistyö, mikä edellyttää osapuolten osallistumista koulutukseen. Pari haastateltavaa näki 

tarvetta avata arvioinnin tarkoitusta omalla porukalla itsearviointien ryhdistämiseksi.  

 

Ns. mestari-kisälli–mallin käytöstä ja tarpeellisuudesta oltiin haastatteluissa eri mieltä. Toisista 

haastateltavista työntekijän perehdyttäminen arviointiin kokeneemman arvioijan toimesta on järkevä 

käytäntö mallin levittämiseen, toisista taas koulutus on edellytys laadukkaalle arvioinnille. Muutama 

haastateltavista toi esille, että vuosittaiset auditointiverkoston tapaamiset ovat tärkeitä: tapaamiset pitävät 

auditointimallia yllä ja tapaamisista saa ideoita arviointiin omassa kunnassa. Yksi haastateltavista ehdotti, 

että ajoja tulisi pitää myös alueellisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


