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NUORISOTYÖN ARVIOINTI – 
Nuorisotyön seuranta, kehittämi-
nen ja vaikuttavuus1

Ajan henkeen, ”Uuteen Julkiseen Hallintoon” ja jul-
kisten menojen leikkauspuheeseen, kytkeytyy vaa-
timus tosiasiaperusteisuudesta (evidence-based), 
tehokkuudesta (efficiency), vaikuttavuudesta (effec-
tiveness, impact), tilivelvollisuudesta (accountability) 
ja laadusta (quality). Lisääntyvästi tehdään laajoja 
seurantakyselyjä, laaditaan indikaattoreita, kehite-
tään kustannustehokkuusmalleja, tehdään asiakastyy-
tyväisyyskyselyjä, arvioidaan ja auditoidaan palveluja 
ja johdetaan laatuprosesseja.  Nuorisotoimialallakin 
tehdään seurantakyselyjä (esim. Nuorten elinolot 
–tutkimukset ja Nuorisobarometrit  Suomessa, EU 
Youth Report Euroopassa), laaditaan indikaattorei-
ta (Kanuunan nuorisotyön tunnusluvut, EU Youth 
Indicators), lasketaan nuorisotyön kustannuste-
hokkuutta (Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kus-
tannustehokkuusmalli) ja asiakaskyselyjä (Helsingin 
nuorisotoimi teki vuonna 2011 noin 200 asiakas-
tyytyväisyyskyselyä). Parhaillaan on Helsingin nuori-
sotoimen ja kaupungin tietokeskuksen yhteistyönä 
valmistumassa nuorten hyvinvointia seuraava rapor-
tointijärjestelmä, joka perustuu Martta Nussbaumin 
tomintakykyisyys –ajatteluun (Creating Capabilities, 
2013). Erityisen kiinnostuksen kohteena on ollut 
nuorisotyön laadun arviointi – paitsi Suomessa – 
varsinkin Brittein saarilla (Quality Assessment, UK 
ja National Quality Standards Framework for Youth 
Work, Office for Minister of Children and Youth Af-
fairs, Ireland 2010) ja USA:ssa (Youth Program Qua-
lity Assessment, David P. Weikart Centre for Youth 
Program Quality). Irlanti on nostanut EU puheenjoh-
tajakautensa nuorisoteemaksi nuorisotyön laadun 
(quality youth work), jota koskevassa asiakirjassa on 
muun muassa esitetty asiantuntijaryhmän asettamis-
ta selvittämään Eurooppalaisia standardeja ja par-
haita käytäntöjä nuorisotyön laadun kehittämiseksi 
(Council conclusions on the contribution of quality 
youth work to the development, well-being and so-
cial inclusion of young people, 16-17 May 2013). 

Samaan aikaan on myös lisääntynyt kriittinen kes-
kustelu siitä minkälaisiin laajempiin yhteiskunnallisiin 

intresseihin ja taustaoletuksiin indikaattori- ja laa-
tuinnostus kytkeytyy, miten se muokkaa nuorisotyön 
luonnetta, miten se vaikuttaa nuorisotyön kehittämi-
seen ja onko olemassa muita tapoja varmistaa hyvä 
nuorisotyö? Onko, hieman polemisoiden ilmaistuna 
niin, että sinänsä hyväksyttävältä kuulostavat asiat 
”tuloksellisuus, vaikuttavuus ja laatu” todellisuudessa 
tarkoittavat ”nuorisotyötä leikatuilla budjeteilla ’ke-
vytversiona’ useammille nuorille”? 

Nuorisotyössä ja –politiikassa ollaan kahden tu-
len välissä. Toisaalta työn merkitys ja vaikuttavuus on 
jotenkin osoitettava. Kuten nuorisotyön arvoa kä-
sittelevä tuore raportti toteaa: ”Nykyään tiedon ja 
kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa 
osoittamasta sen vaikuttavuutta” (European Com-
mission/Youth, Brussels, 2014). Toisaalta, tilastot, in-
dikaattorit ja arviointi osoittavat helposti mitä nii-
den halutaan osoittavan, tai ovat jollain muulla tavalla 
epäluotettavia. Tämä raportti tarkastelee erilaisten 
arviointimenettelyjen luotettavuutta ja niihin liittyviä 
ongelmia, mutta luottaa siihen, että (jopa) nuoriso-
työn merkitystä ja vaikuttavuutta voidaan kohtuulli-
sen luotettavasti kuvata.

Nuorisotyön arvioinnin osatekijät

Nuorisotyön arviointi voidaan jakaa kaavion 1 mu-
kaisesti karkeasti kolmeen elementtiin: palvelujen te-
hokkuuden mittaamiseen (miten palvelujen volyymi 
jakautuu eri työtapoihin?), laadun arviointiin (miten 

1 ‘Tämä raportti perustuu Kanuuna –verkoston yleiskokouksen 
14-16.11.2012 ja ohjausryhmän 15.3.2013 antamaan  toimek-
siantoon. Tehtävän on arvioida nykyisin käytössä olevien tunnus-
lukujen käytettävyyttä, kehittää nuorisotyön laadun arviointia ja 
selvittää miten nuorisotyön vaikuttavuutta voitaisiin nykyistä pa-
remmin todentaa. Kanuuna –verkosto on Suomen 27 suurimman 
kunnan nuorisotoimenjohtajien verkosto, joka edistää vertaisop-
pimista, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja harjoittaa edunval-
vontaa. Verkoston kuntien alueella asuu 60% Suomen nuorista ja 
nuorisotyöntekijöistä n. 80% toimii Kanuunakunnissa. Kirjoittaja 
kiittää seuraavia henkilöitä tarkkanäköisistä huomioista ja paran-
nusehdotuksista; Taija Nöjd, Viula Pakka ja Anna Anttila.
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laadukkaita palvelut ovat?) ja vaikuttavuuden arviointi 
ja seuranta (mitä vaikutuksia nuorisotyöllä on nuoret 
valmiuksiin, heidän elämänkulkuunsa ja yhteiskuntaan 
laajemmin, miten nuorisopoliittisia toimenpiteitä voi-
daan seurata ja kehittää?). Kaikki nämä arvioinnin osa-
tekijät ovat tarpeellisia ja parhaimmillaan täydentävät 
toisiaan. Volyymiluvut antavat karkean kuvan ja seurat-
tavissa olevan tiedon palvelujen vetovoimaisuudesta 
ja sen muutoksista. Volyymiluvut eivät sen sijaan ker-
ro (muuta kuin välillisesti: hyviksi koetut palvelut ovat 
suosittuja) paljoakaan palvelujen kasvatuksellisesta laa-
dukkuudesta. Laadun arvioinnin tarkoitus on varmis-
taa, että palvelut ovat hyviä, nuorisotyöstä puhuttaessa, 
sen kasvatuksellisia tavoitteita toteuttavia. Mitä laaduk-
kaampaa nuorisotyö on, sitä todennäköisemmin sillä 
on myönteisiä vaikutuksia nuoren kasvuun. Nuoriso-
työn hyvä laatu vahvistaa luottamusta tai uskoa siihen, 
että työ on vaikuttavaa, mutta sen tae tai todiste se 
ei ole. Tästä syystä pitäisi myös pyrkiä osoittamaan tai 
ainakin arvioimaan nuorisotyön vaikutuksia nuorten 
kasvuun. Parasta olisi, että voitaisiin empiirisesti osoit-
taa, että nuorisotyö on suosittua (volyymiluvut), se on 
laadukasta (laadun varmistus) ja sillä on osoitettavissa 
olevia vaikutuksia nuorten yksilölliseen ja sosiaaliseen 
kasvuun (vaikuttavuuden arviointi).

Nuorisotyö ymmärretään tässä selvityksessä orga-
nisaation (julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin) 
harjoittamaksi toiminnaksi. Arviointi kohdistuu siten 
siihen miten organisaation nuorisotyölle ja –politii-
kalle asettamat tavoitteet toteutuvat2 ja miten niiden 
mukaista toimintaa voidaan kehittää ja laatua parantaa. 
Tämä kuulostaa selkeältä, mutta juuri tähän – tavoittei-
den asetteluun ja niiden mittaamiseen – kiteytyvät, eri-

tyisesti nuorisotyössä, arvioinnin keskeisimmät ongel-
mat. Ensinnäkin, miten organisaation tavoitteet asetetaan? 
Vaikka nuorisotyö haluaakin olla nuoriso- ja nuoriso-
työntekijälähtöistä, ei voi olla niin, että vain nuoret tai 
vain nuorisotyöntekijät, tai vain nuoret ja nuorisotyön-
tekijät yhdessä määrittävät nuorisotyön ja –politiikan 
tavoitteet. Tärkeätä on huomioida myös organisaation, 
järjestön, nuorisolautakunnan, kaupunginvaltuuston, 
valtionhallinnon ja muiden asianosaisten tavoitteet ja 
odotukset. Toisaalta mikäli organisaatioiden ja niiden 
taustatahojen tavoitteet ohjaavat kovin vahvasti nuori-
sotyötä ja –politiikkaa, nuorisotyöstä muodostuu hel-
posti hallinnon instrumentti. Nuorten ja nuorisotyön-
tekijöiden näkökulman aliarviointi voi johtaa nuorten 
etujen ja olosuhteiden kannalta epäolennaiseen tai suo-
rastaan haitalliseen toimintaan samalla kun nuorisotyö 
ja nuorisotyöntekijät voivat menettää uskottavuutensa 
nuorten silmissä. Nuorisotyön tavoitteen määritte-
ly on paremminkin tasapainottelua ja dialogia eri int-
ressitahojen (nuoret, nuorisotyöntekijät, vanhemmat, 
päätöksentekijät) kanssa.3 Toinen arvioinnin tavoitteiden 
asetteluun liittyvä haaste on käsitteiden määrittely: Miten 
tavoitteita mitataan? Tavoitteet on usein ilmaistu niin 
yleisellä tasolla, että luotettavien mittareiden kehittämi-
nen on erittäin hankalaa. Pelkästään toimintaa tuotta-
ville työmuodoille on monta nimeä (esimerkiksi etsivä 
nuorisotyö, katutyö, löytävä nuorisotyö, erityisnuoriso-
työ) ja kuten Viula Pakka on huomauttanut ”sisällölli-
sesti ne saattavat tarkoittaa samaa tai kokonaan eri asi-
oita”.4 Oma lukunsa on käsite ”perusnuorisotyö”, joka 
on paremminkin ideologis-poliittinen kuin empiirinen 
määre. Siksi tässäkin julkaisussa käydään varsin paljon 
käsitteellistä keskustelua nuorisotyöstä.   

2 Tampereen nuorisotoimenjohtaja Jorma Mertanen on korosta-
nut, että laadukasta nuorisotyötä on sellainen työ, jossa orga-
nisaation nuorisotyön tavoitteet toteutuvat (Kanuunaseminaari, 
Tampere 9.5.2014). Nuorisotyön laadun kriteeristö ei ehkä 
niinkään ole johdettavissa nuorisotyön ylihistoriallisista, univer-
saaleista perustehtävistä kuin kunkin nuorisotyöorganisaation 
aikaan sidotuista tavoitteista. Tämä tekee nuorisotyön tunnus-
lukujen vertaamisen yli kuntarajojen ongelmalliseksi, kuten myö-
hemmin tullaan toteamaan.

3 Tästä keskustelussa tarkemmin, katso Siurala, Lasse: ”Nuoriso-
työ ja –tutkimus vapaassa kellunnassa”, Nuorisotutkimus 4/2014 
sivut 61-66
4 Kuten Viula Pakka huomauttaa, tämä käsitteellinen sekavuus 
syntyy osin nuorisolain käsitteiden sekavuudesta; määritellessään 
nuorisotyötä nuorisolaki sekoittaa toisiinsa nuorisotyön tavoitteet, 
osa-alueet ja menetelmät.
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NUORISOTYÖLLE JA POLITIIKALLE ASETETUT TAVOITTEET

Kaavio 1: Nuorisotyön arvioinnin osatekijät

PALVELUJEN 
TEHOKKUUS

- Käyntimäärät
- Ryhmätoiminta
- Suunnitelmallisesti
  tuetut nuoret

NUORISOTYÖN
LAATU

- Vertaisarviointi
- Itsearviointi
- Ulkoinen arviointi

NUORISOTYÖN JA -PO-
LITIIKAN VAIKUTTA-
VUUS JA SEURANTA

- Vaikutukset nuorten   
  valmiuksiin
- Vaikutukset nuorten
  elämänkulkuun
- Nuorten hyvinvointi-
  indikaattorit

Arvioinnissa painottuvat palvelujen 
tehokkuuden tunnusluvut

Yleisimmin palveluja arvioidaan palvelujen tehok-
kuutta kuvaavien mittareiden avulla. Nuorisotyössä 
tällaisia ovat tyypillisesti nuorten käyntimäärät ja 
erityyppisessä toiminnassa mukana olevien nuorten 
määrät. Helsingin nuorisotoimessa budjettiin sidot-
tuja tunnuslukuja, joilla viraston toiminnan tehok-
kuutta vuosittain arvioidaan ovat (1) nuorten käyn-
timäärät, (2) ryhmätoiminnassa mukana olleet sekä 
(3) suunnitelmallisesti tuetut nuoret. Näitä tunnus-
lukuja ja viittä muuta kerätään myös 25 suurimman 
kunnan muodostamassa Kanuuna –verkostossa. 

Innostus tällaisten indikaattoreiden keräämi-
seen perustuu toisaalta ”evidence-based policy” 
–retoriikkaan, toisaalta julkisen sektorin ”accoun-
tability” –vaatimukseen. Ajatellaan, että hyvän po-
litiikan tai ohjelman tulee perustua objektiiviseen 
todellisuutta kuvaavaan tilastoaineistoon. Samalla 
lähdetään siitä, että noiden indikaattoreiden pe-
rusteella voidaan arvioida miten hyvin politiikka 

tai ohjelmat ovat toteutuneet ja tehdään läpinä-
kyväksi se, miten hyvin veronmaksajien rahoja 
on käytetty.5 Viimekädessä nämä kaksi funktiota 
muodostavat kehittämisprosessin: kun tunnuslu-
vut kertovat miten hyvin politiikan tai ohjelmien 
tavoitteet ovat toteutuneet, ne antavat mahdol-
lisuuden tavoitteiden ja toimenpiteiden korjaa-
miseen. Keskeisiä kysymyksiä tässä prosessissa 
ovatkin: 
• Miten hyvin palvelutoiminnan tunnusluvut kytkey-

tyvät niille asetettuihin tavoitteisiin? 
• Miten tunnusluvut ilmentävät palvelualan teoriaa, 

esimerkiksi siitä miten nuorisotyön oletetaan vai-
kuttavan nuoriin? 

• Miten hyvin eri ajanjaksojen ja eri palvelutuotan-
toyksikköjen, kuten esimerkiksi eri kuntien nuo-
risopalvelujen tehokkuuden tunnuslukuja onnis-
tutaan vertaamaan keskenään ja saamaan niistä 
irti selkeitä kehittämisajatuksia?   

• Miten systemaattisesti tunnuslukuja käytetään 
uuden politiikan ja uusien strategioiden, ohjelmien 
ja palvelujen tavoitteenasetteluun? 
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TUNNUSLUKUJEN
KEHITTÄMINEN

Hyvän tunnusluvun tunnusmerkit

Politiikka –kytkentä. Indikaattorit ovat hyö-
dyllisiä mikäli ne mittaavat niitä asioita, joita 
päätöksentekijät ovat halunneet edistää. Mitä 
vaikutuksia nuorisotyöllä/politiikalla eri kuntien 
nuoriin halutaan? Indikaattoreiden laatimista ei 
voi erottaa poliittisesta päätöksenteosta. Poliitik-
kojen (ja valmistelevien virkamiesten) tehtävänä 
on huolehtia siitä, että on olemassa tavoitteita, 
ja viime kädessä mitattaviksi taipuvia tavoitteita. 
Indikaattoreiden laatijoiden tehtävänä taas on 
huolehtia siitä, että kerättävä empiirinen aineisto 
kytkeytyy poliittisiin tavoitteisiin siten, että niiden 
toteutuneisuutta voidaan arvioida. Käytännössä 
monet poliittiset tavoitteet jäävät kuitenkin perin 
abstraktille tasolle. Monet tavoitteet ovat myös 
hyvin hankalasti operationalisoitavissa. Nuoriso-
toimialalla hyvä esimerkki on esimerkiksi nuorten 
osallistuminen, kulttuurinen luovuus, vapaaehtois-
työ sekä se mitä nuorisolla ylipäätään tarkoite-
taan. Usein myös hallinnon eri tasot ymmärtävät 
samat nuorisotyön tavoitteet eri tavoin. Voi käydä 
niin, että paikallistason indikaattorit eivät mittaa 
luotettavasti sitä miten hallitusohjelman tavoit-
teet ovat toteutuneet. Nuorille palvelujaan suun-
taavat toimijat saattavat myös tarkoittaa samoilta 
kuulostavilla tavoitteella eri asioita: esimerkiksi 
sosiaalitoimen tavoite ”varhaisesta puuttumises-
ta lasten syrjäytymiskehitykseen” ymmärretään 
helposti alle kouluikäisiin suunnatuksi yleiseksi 
ennaltaehkäisyksi, vaikka se lastensuojelukäytän-
nöissä tarkoittaakin 9-17 –vuotiaisiin ongelma-
nuoriin suunnattua interventiota. Tunnuslukujen 
laadinta edellyttää runsaasti vaativaa käsitteellistä 
työtä poliittisten tavoitteiden ja mittauksen väli-
sen aukon (conceptual gap) kaventamiseksi.

Teoria –kytkentä.  Jokaisella toimialalla on omaa 
tehtäväänsä varten siihen erityisesti koulutettu ja 
rekrytoitu työvoima ja oma toimenpide valikoi-
mansa. Taustalla on jokin enemmin tai vähemmin 
yksiselitteinen käsitys siitä miten asianmukaisesti 

5 ”Evidence-based policy” –retoriikka sisältää sen oletuksen, että 
päätöksenteko on huonoa tai mielivaltaista, jos se perustuu ”po-
litics-based policy” –menettelyyn. Kysymys on kuitenkin tärkeästä 
rajankäynnistä siinä kuinka pitkälle yhteiskunnallinen päätöksen-
teko voi perustua tieteellisesti todennetulle puolueettomalle tie-
dolle ja voiko sellaista ollakaan, ja siinä missä määrin poliitikkojen 
kuuluukin tehdä heidän mandaattiinsa mukaisia poliittisia linja-
uksia. Tätä rajanvetoa heijasti huhtikuussa 2013 käyty keskustelu 
siitä, missä määrin Kataisen hallituksella oli mahdollisuus tehdä 
osinkoverolinjauksissaan virkamiesvalmistelusta riippumattomia 
linjauksia ja käyttää hyväkseen erilaisten intressiryhmien laskel-
mia. Avaamatta jäi se, kuinka ’puolueetonta ja luotettavaa’ virka-
miesvalmistelu on ja missä määrin poliittinen päätöksentekijä voi 
käyttää hyväkseen ’poliittisia laskelmia’. Kaiken kaikkiaan ”eviden-
ce-based policy” –retoriikka, josta usein käytetään myös ilmaisua 
”facts-based policy” ja ”data-based policy”, ei ehkä ota huomioon 
sitä kuinka hankalaa on saada tieteellisesti kiistatonta objektii-
vista tietoa  kaikista (tai ylipäätään juuri mistään) poliittista pää-
töksentekoa edellyttävistä asioista. Samalla tosiasiaperusteisuus 
tuntuu sisältävän sen oletuksen, että poliittinen päätöksenteko ei 
ole hyväksyttävää, mikäli se ei perustu tieteelliseen tietoon. Akatee-
misen tiedeyhteisön edunvalvonta on kuitenkin syytä erottaa poliit-
tisen päätöksentekijän oikeudesta tehdä mandaattinsa edellyttä-
miä päätöksiä. Onhan muun muassa ns. poliittis-moraalisia asioita, 
kuten tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus tai rasismin vastaisuus, joita 
poliittinen päätöksenteko voi edistää kokonaan ilman faktoja ja 
tieteellistä evidenssiä. Näistä näkökulmista katsoen sopiva ilmaisu 
voisi olla ”evidence-informed policy”.  

Julkisen hallinnon tilivelvollisuuden (accountability) merkitys näkyy 
siinä, että yhä useammin erilaisten palvelutuottajien edellytetään 
osoittavan sitovasti, että heidän työnsä on tehokasta. Vaikka esi-
merkiksi nuorisotyölle on olemassa arvoperusta niin hallitusten 
hyväksymissä kansainvälisten organisaatioiden (EU, Euroopan 
Neuvosto, YK) nuorisotyön merkitystä korostavissa päätöslausel-
missa, sopimuksissa ja suosituksissa, nuorisotyö joutuu lunasta-
maan oikeutuksensa ensisijassa tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
mittaristoin: ”no indicators – no program visibility”.  
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nä NUORA:n hyväksymät nuorten hyvinvointipo-
liittiset indikaattorit. Kun Nuora koostuu lähinnä 
valtakunnallisten nuorisojärjestöjen edustajista ja 
kun siinä ei ole käytännössä lainkaan kunnallisen 
nuorisotyön edustajaa, painopiste on selvästi pe-
ruskoulun päättäneissä nuorissa ja heidän elämänti-
lanteessaan. Kunnallisen nuorisotyön, seurakuntien 
ja varhaisnuorisojärjestötoiminnan kohdejoukkona 
taas ovat varsinaiset nuoret, eli 10-17 –vuotiaat. 
Tästä seuraa, että OKM:n työryhmän lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin indikaattorit ovat käytännössä alle 
18 –vuotiaiden lastensuojelun huoli-indikaattoreita ja 
peruskoulun päättäneiden nuorten yhteiskuntaan ja 
politiikkaan integroitumisen riski-indikaattoreita. Täs-
sä eivät lainkaan näy Eurooppalaisen nuorisotyön 
positiiviseen nuorisokuvaan perustuvat nuoriso-
kasvatuksen teoriat tai kansainväliset sopimukset, 
ohjelmat ja suositukset – eivätkä indikaattorit. 

6 Käytännössä tarvitaan sekä hyvinvoinnin että pahoinvoinnin 
mittareita. Ongelmana on, että esimerkiksi sosiaali- ja terveyspo-
litiikassa syrjäytymistä ja pahoinvoinnin kuvaavat mittarit painot-
tuvat, koska toimialan palveluvolyymi painottuu esimerkiksi las-
tensuojeluun ja perheiden toimeentuloon tai sairauksien hoitoon. 
Lisäksi on ilmeisesti niin, että pahoinvoinnin indikaattorit ovat 
poliittisesti ’näyttävimpiä’. Sairauksia ja pahoinvointia on myös 
helpompi mitata kuin terveyttä ja hyvinvointia. Tämänhetkiset 
toistuvasti kerättävät nuorten hyvinvoinnin indikaattorit Suomessa 
ovatkin tyypillisesti pahoinvointia kuvaavia; päihteiden käyttö, lap-
sikuolleisuus, teiniraskaudet, koulun keskeyttämiset, lastensuojelun 
mittarit, lapsiköyhyys, rikollisuus jne. Vastaavasti sellaisilla yleisen 
hyvinvoinnin aineistoilla kuten Tilastokeskuksen harrastusten ja 
vapaa-ajankäytön tutkimuksilla ei ole taattua jatkuvuutta.

koulutettu työvoima ja oikein toteutetut toimen-
piteet vaikuttavat? Mikä on nuorisotyön tehtävä? 
Miten nuorisotyöllisten toimenpiteiden ajatellaan 
edistävän nuorten aktiivista kansalaisuutta ja yh-
teiskuntaan integroitumista? Miten nuorisotyö 
kohdennetaan? Miten nuorisotyöntekijän koulutus 
edistää näitä tavoitteita? Nuorisotyön/politiikan in-
dikaattoreiden on kytkeydyttävä toimialansa teori-
aan ja olettamuksiin, jotta voitaisiin arvioida niiden 
onnistuneisuutta.

Kaikissa lapsiin ja nuoriin liittyvissä ohjelmissa 
ja kehittämispapereissa on jokin teoria –kytkentä, 
joskus avoimesti kuvattuna (eksplisiittisenä), joskus 
taustalle piiloutuvina - tai enemmin tai vähemmin 
tarkoituksellisesti piilotettuina - (implisiittisinä) 
olettamuksina Taustaolettamusten läpinäkyvyys on 
erityisen tärkeää moniammatillisessa yhteistyössä. 
Yhteistyöhön ryhtyessään nuorisotyön on tärkeä 
ymmärtää millaisiin taustaolettamuksiin kumppa-
neiden ajattelu ja toiminta perustuu. OKM:n työ-
ryhmä (OKM työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2011:3) on selvittänyt lasten hyvinvoinnin kansal-
lisia indikaattoreita ”tavoitteena tietoon pohjautu-
van lapsipolitiikan …vaikuttavuuden arviointi… ja 
johtaminen”. Puhuessaan ’lapsista’ työryhmä tar-
koittaa alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. ’Lapsi’ –re-
toriikka johtuu siitä, että työryhmä nojautuu lasten-
suojelupainotteisuuteen ja YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimukseen. Kuitenkin länsimaisessa ja erityisesti 
suomalaisessa yhteiskunnassa 12-18 –vuotiaista 
käytetään ilmaisua ”nuoret” ja usein vieläpä 9-12 
–vuotiaista, joista saatetaan käyttää myös ilmaisua 
”varhaisnuori” tai ”puoliteini”, mutta ei oikeastaan 
koskaan ilmaisua ”lapsi”. ”Lapsia” ovat yleensä alle 
kouluikäiset tai enintään alle 10-vuotiaat. Lasten-
suojelupainotteisuus näkyy työryhmän raportissa 
myös siinä, että lähes kaikki indikaattorit ovat – ”hy-
vinvointi” otsikoinnista huolimatta – pahoinvoinnin 
mittareita.6 Mittareiden teoreettinen taustaoletus 
on selvästikin lastensuojeluasiakkuuden vähentämi-
nen puuttumalla jo melko vakavasti oireileviin lap-
siin, nuoriin ja heidän perheisiinsä. Työryhmä tulee 
tehneeksi esityksen nuorten hyvinvoinnin mittaamiseksi 
lastensuojelun teoreettisessa ongelmalähtöisessä viite-
kehyksessä. Raporttiin sisältyvät eräänlaisena liittee-
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Yksinkertaisuus, joustavuus ja toistetta-
vuus. Indikaattorikirjallisuus on yksimielinen siitä, 
että indikaattoreiden määrä ei korvaa niiden laatua 
(Ecorys 2011, D’Art report 2005, Madden 2005). 
Indikaattoreiden tulee olla ymmärrettäviä, selkeitä 
ja niitä tulee olla mahdollisimman vähän. Esimer-
kiksi nuorisotoimissa missä pääkaupunkiseudun 
kuntien johdolla indikaattoreita on käytetty Ka-
nuuna –kunnissa jo useampia vuosia, on päädytty 
miettimään niiden määrän vähentämistä ja kaikkein 
relevantimpien löytämistä. Erityinen haaste tässä 
tehtävässä on sellaisten indikaattoreiden löytämi-
nen, jotka olisivat joustavasti käyttökelpoisia myös 
kunta- ja hallintorajojen yli. Kolmas hyvän indikaat-
torin tunnusmerkki on myös sen toistettavuus: indi-
kaattorin on periaatteessa myös kestettävä aikaa.

Kontekstivaikutuksen arviointi. Indikaatto-
rit on analysoitava osana tiettyä ajankohtaa, alu-
eellista ja poliittis-hallinnollista kontekstiaan. Tätä 
’kontekstualisointia’ varten tarvitaan täydentävää 
lisätietoa. Nuorisopolitiikan Eurooppalaisten indi-
kaattoreiden tueksi tarvitaan ”regular in-depth the-
matic qualitative research as complementary data” 
(Ecorys 2011). Charles Landry ja Jonathan Hyams 
(2012) esittävät, että kaupunkien kulttuurisen elin-
voimaisuuden indikaattoreiden tueksi tarvitaan 
laadullista ’objektiivista ja subjektiivista lisätietoa’; 
kaupunkien kulttuurielämään vaikuttavien keskeis-
ten toimijoiden strukturoitua haastattelua (sub-
jektiivinen aineisto) ja kansainvälistä kaupunkikult-
tuuria tuntevien tutkijoiden vertailevia ulkopuolisia 
arviointeja (objektiivinen näkökulma). Pelkkä tilas-
tollinen tai kyselyaineistopohjainen kvantitatiivinen 
aineisto on liian monitulkintaista. Tarvitaan aineis-
toa, joka kertoo mitkä paikalliset olosuhteet ja teki-
jät ovat vaikuttaneet indikaattorin saamaan arvoon. 
Seuraavassa kappaleessa tullaan tarkastelemaan 
miksi esimerkiksi kanuunakuntien tunnuslukujen 
’liigataulukot’ ilman paikallista kontekstualisointia 
ovat erittäin ongelmallisia.   

Avoin saatavuus ja käyttö osana päätök-
sentekoa. Periaatteessa julkista toimintaa kuvaa-
vien tilastojen ja indikaattoreiden tulee olla avoi-
mia. Nykyisten kanuunan tunnuslukujen ongelma 
on, että ne johtavat helposti vääriin tulkintoihin, 

mikäli ei tunneta niitä paikallisia erityistekijöitä, jot-
ka niiden taustalla ovat. Siksi niitä on kerätty vain 
toimialan sisäiseen käyttöön. Tällaisen tiedon pitää 
kuitenkin olla julkista ja laajemmin käyttökelpoista. 
On siten tärkeää, että indikaattorit ovat yksinker-
taisia ja kontekstiinsa sidottuja. Mikäli tunnusluvut 
eivät ole yksinkertaisia ja kontekstiinsa kytkeytyviä, 
niitä ei voida myöskään käyttää päätarkoitukseensa, 
tehtyjen policy –päätösten arviointiin. 

Euroopassa nuorisopolitiikan tietoperustalle on 
ominaista (Ecorys report 2011) kertaluonteisuus 
(ad hoc yksittäistutkimukset), jälkijättöisyys (tie-
toaines kerätään päätöksenteon jälkeen) ja legiti-
maatio (tietoaines kerätään osoittamaan tehdyt 
päätökset oikeiksi). Indikaattoritiedon tulee siis 
olla toistettavasti kerättävää, siitä pitää olla hyötyä 
uusien ohjelmien suunnitteluun ja sen tulee tarjo-
ta mahdollisuus olemassa olevien ohjelmien kriit-
tiseen pohdintaan ja korjausliikkeiden tekemiseen.  

Tunnuslukujen käyttö nuorisotyössä – 
Kanuunan tunnusluvut

Tunnuslukuihin ladataan helposti liian kovia odotuk-
sia. Lähtökohtaisesti päätöksentekijät näyttävät ole-
van kiinnostuneita vaikuttavuudesta, mutta tyytyvät 
indikaattoreihin, jotka mittaavat toiminnan volyymia 
(tehokkuutta) ja odottavat niiden kuitenkin kerto-
van jotain vaikuttavuudesta. Kuntien nuorisotyöstä 
halutaan tietää mikä vaikutus verovarojen käytöllä 
on ollut kuntien tekemään nuorisotyöhön. Käy-
tännössä pääasialliset indikaattorit mittaavat vain 
toimenpiteiden määriä, ei niiden tuloksia tai vaikut-
tavuutta. Palvelujen volyymi ei ole sama asia kuin 
niiden vaikuttavuus. Palvelujen tehokkuuden karke-
at mittarit, kuten käyntikerrat, eivät olekaan aina 
tyydyttäneet kuntien päätöksentekijöitä. Ainakin 
Helsingissä vuotuisten budjettineuvottelujen yhte-
ydessä keskushallinto on toistuvasti kysynyt voitai-
siinko nuorisotyölle kehittää paremmin toimintaa 
kuvaavia tunnuslukuja. Käyntikerrat, ryhmätyössä 
kohdattujen ja suunnitelmallisesti tuettujen nuor-
ten määrä ovat (usein perin välillisiä) toimenpiteitä, 
jotka eivät kerro riittävästi siitä miten ne vaikutta-
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suhteessa linjassa kunnan nuorisopolitiikan kanssa. 
Helsingissä on suhteellisesti eniten käyntikertoja ja 
ryhmätoimintaa. Suunnitelmallisesti tuettuja nuoria 
on hieman vähemmän kuin Vantaalla ja huomatta-
vasti enemmän kuin Espoossa. Ryhmätoimintaan 
panostaminen perustui Helsingissä asiakaskyse-
lyihin ja oli tietoinen työn uudelleensuuntaamisen 
tavoite vuosina 2010 - 2011. Nuorisolautakunta oli 
myös linjannut suunnitelmallisesti tuettua nuoriso-
työtä siten, että sen määrää ei haluttu lisätä, että 
nuorisotyö ei alkaisi profiloitua liikaa erityisnuo-
risotyön suuntaan ja säilyttäisi yleisen ennaltaeh-
käisevän palvelurakenteensa. Johtopäätöksenä voi 
todeta, että tunnuslukujen erot näyttäisivät näiltä 
osin heijastelevan kaupunkien nuorisopoliittisia pai-
notuseroja.

Tämä johtopäätös tarkoittaa sitä, että kuntien 
palvelurakenteen volyymi-indikaattorit ja niiden 
painotukset vaihtelevat (tai niiden tulisi vaihdella) 
sen mukaan mitä työmuotoja eri kuntien kulloi-
sessakin nuorisotyössä halutaan painottaa. Jonkin 
työmuodon tehokkuus ei siten välttämättä kerro 
siitä, että kyseisellä kunnalla olisi käytössään joitain 
onnistuneita työmuotoja, joita muiden tulisi ben-

Taulukko 1: Pääkaupunkiseudun nuorisotoimien 
toimintatapojen (palvelurakenteen) tunnusluvut 2011

         Espoo       Helsinki                    Vantaa
10-18v 31.12.2011       27599       47568            21309

Nuorten lkm/toiminnan tunnusluku = mitä pienempi indeksi, sitä enemmän toimintaa suhteessa nuorten 
lukumäärään. Vihreällä on merkitty laajin toiminta ja punaisella on kuvattu kuntaa, jossa kyseinen toiminta-
muoto on suppeinta.   

(nuorisotalotoiminnan) käyntikerrat         0.19          0.07    0.13
ryhmätyössä kohdatut                             7.09          2.80        9.08
suunnitelmallisesti tuetut       209.1       33.81             31.62 
resurssit: euro/9-17 vuotiaat      222e       608e   274e

Lähteet: ”Pääkaupunkiseudun arviointityön raportti 2011”, Tilastokeskus: Tilastotietokannat > Tietokanta: PX-Web Statfin > Väestö/
Väestörakenne, ”Taajama- ja haja-asutusalueväestö iän ja sukupuolen mukaan kunnittain 31.12.2011”

vat, mutta niitäkin on perusteltua mitata ja seurata. 
Eräs perusteltu tapa käyttää volyymi-indikaattoreita 

on arvioida miten hyvin toiminnan kohdentuminen eri 
toimintatapoihin vastaa niille asetettuja tavoitteita. Alla 
olevassa taulukossa on kuvattu pääkaupunkiseudun 
nuorisotoimien käyntikerrat, ryhmätyössä kohdat-
tujen ja suunnitelmallisesti tuettujen nuorten mää-
rät (2011), joiden voi ajatella kuvaavan nuorisotoi-
men perustyömuotoja. Kuntien palvelurakenteen 
indikaattorit kuvaavat siis sitä miten hyvin kunkin 
kunnan eri työmuodoille niissä asetetut nuorisopo-
liittiset tavoitteet toteutuvat.  

Vantaalla on eniten suunnitelmallisesti tuettu-
ja nuoria, vähiten ryhmätoimintaa ja PKS -kuntiin 
verraten keskimääräisesti käyntikertoja (suhteessa 
oman kunnan nuorten lukumäärään). Tuen tarpees-
sa oleviin nuoriin kohdennetut työmuodot ovat 
myös olleet Vantaan nuorisopoliittinen tavoite. Es-
poossa sen sijaan suunnitelmallisesti tuettua nuoria 
on ollut suhteellisesti vähiten ja (nuorisotalotoi-
minnan) käyntikertoja suhteellisesti eniten muihin 
pks –kuntiin verrattuna. Suunnitelmallisesti tuettu-
jen nuorien vähäinen määrä perustunee ao nuor-
ten suhteelliseen vähäisyyteen Espoossa ja on siinä 
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chmarkata. Helsingissä on paljon ryhmätoimintaa, 
mutta ei välttämättä siksi, että olisi kehitetty joitain 
uusia ja tehokkaita työmuotoja ryhmätoiminnan 
laajentamiseen, vaan ensisijassa siksi, että kyseiseen 
työmuotoon on vain haluttu investoida. Tunnusluku-
jen keskinäinen vertailu ilman kytkentää kuntien omiin 
tavoitteenasetteluihin ei siten ole järkevää. Kanuunan 
kokoamina valtakunnallisina tilastoina ao luvut ovat 
käyttökelpoisia silloin kun ne esitetään kunnittain ai-
kasarjana, johon liittyy selostus kunnan nuorisotyön ta-
voitteista ja painopisteistä. On lisäksi tärkeää huoma-
ta, että kaikkia kolmea edellä mainittua työmuotoa 
tulee tarkastella kokonaisuutena: niiden vaihtelu on 
toinen toisistaan riippuvainen, eräänlainen nolla-
summapeli. Jos panostetaan kävijämääriin, kohden-
netumpi toiminta, varsinkaan suunnitelmallisesti 
tuettujen nuorten määrä ei helposti ole kovin kor-
kea – ja päinvastoin. Tämäkin puoltaa sitä, että tun-
nuslukujen erillinen vertailu ei ole järkevää – ne on 
nähtävä nuorisotyön painotusten kokonaisuutena.

Toinen keskeinen ongelma on eri kokoisten yksi-
köiden, kuten kuntien, tunnuslukujen muuttaminen 
keskenään vertailukelpoisiksi suhdeluvuiksi, jotta 
ne olisivat keskenään edes jotenkin vertailukelpoi-
sia. Suhteutettuina esimerkiksi nuorisopalvelujen 
taloudellisiin resursseihin tai nuorisotyöntekijöi-
den määrään ne ovat kovin monitulkintaisia. Suh-
deluvun muutos voi aiheutua joko muutoksessa 
jakajassa tai jaettavassa. Samanlainen suhdeluvun 
muutos voi yhdessä kunnassa aiheutua nuorisota-
lon kävijöiden määrän muutoksesta, toisessa taas 
nuoriso-ohjaajien tai budjetin muutoksista. Luku 
ei sellaisenaan kerro kummasta muutoksesta on 
ollut kyse. Tarkoituksenmukaisempaa olisi käyttää 
suhteuttavana tekijänä jotain pysyväluonteisempaa 
mittaria, kuten esimerkiksi kunnan nuorten luku-
määrää.

Nykyisin käytössä oleva suhdeluku – eri toi-
mintamuotojen tavoittamien nuorten määrä per 
nuoriso-ohjaajien määrä - tarkoituksena on ollut 
kuvata toiminnan tehokkuutta: mitä enemmän kä-
vijöitä suhteessa ohjaajiin, sitä tehokkaampaa toi-
mintaa. Tässä on ollut kaksi ongelmaa. Ensinnäkin, 
suhdeluku voi osoittaa toiminnan tehostumista 
pelkästään siksi, että nuorisotaloille tupsahtaa lisää 

nuoria, ilman, että ohjaajien toiminta olisi millään 
lailla tehostunut. Suhdeluku reagoi samalla tavalla, 
kun taloilta vähennetään henkilökuntaa. Näissä esi-
merkkitapauksissa suhdeluku ei kuvaa työtapojen 
tehokkuutta tai esimerkiksi innovatiivisuutta tuot-
taa niukalla henkilökunnalla laajaa palvelua, vaan 
ainoastaan nuorten ja työntekijöiden välistä mää-
rällistä suhdetta. Sitä voi sellaisenaan olla järkevää 
seurata ja asettaa sille tavoitteita, mutta seurantaan 
tai arviointiin ei riitä pelkkä edellä mainittu suhdelu-
ku. Työtapojen tehokkuuden, laadun ja vaikuttavuu-
den toteamiseksi tarvitaan muitakin indikaattoreita 
ja paljon lisätietoa. Toinen ongelma osallistuja- ja 
ohjaajamäärien välisen suhdeluvun tulkinnassa on 
päätellä milloin ”tehokkuus” tarkoittaakin ”palve-
lun alimitoitusta”, josta seuraa laadun ja vaikutta-
vuuden heikkeneminen tai milloin ”tehottomuus” 
onkin paikallisten olosuhteiden ja vaikean nuoriso-
aineksen edellyttämää ”palvelun laatua”. Englannis-
sa käynnissä olevaa nuorisotyön henkilöstökustan-
nusten leikkaamista hallitus perustelee ”toiminnan 
tehostamisella”, josta nuorisotyöntekijöillä on taas 
se tulkinta, että kyse on ”toiminnan alasajosta” ja 
”nuorten heitteillejätöstä”. Siis, on hankala sanoa 
milloin työntekijämitoituksen aleneminen muuttuu 
”toiminnan tehostamisesta” ”alimitoitukseksi” tai 
milloin työntekijöiden määrän suhteellinen kasva-
minen onkin ”laadun ja vaikuttavuuden paranemis-
ta” eikä ”tehottomuutta” tai ”ylipalvelua”. Nämä 
ongelmat tekevät erityisesti yli kuntarajojen tapah-
tuvat vertailut tai Kanuunan ”liigataulukot” arvelut-
taviksi. Mikäli edellä mainittua suhdelukua halutaan 
käyttää toiminnan tehokkuuden tai nuorisotyönte-
kijän optimaalisen/toivotun mitoituksen tarkaste-
luun, tarvitaan runsaasti kuntakohtaista lisätietoa 
suhdeluvun kontekstualisoimiseksi.      

Kanuunakuntien tilastollisten tunnuslukujen ke-
räämistä kannattaa jatkaa, mutta niiden keskinäi-
seksi vertailemiseksi ja ylipäätään informatiivisuu-
den lisäämiseksi kaksi muutosta on paikallaan:

1. Ennen kuin vuosittaiset tunnusluvut lä-
hetetään yhteiseen tietokantaan, jokainen 
kunta käy niistä läpi oman sisäisen keskus-
telun, hankkii tarvittavat lisätiedot ja laatii 
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ja työnantajien kanssa. Aluksi järjestetään mukana 
oleville nuorisopalveluille perustulosten yleisinfo ja 
keskustelu, jonka jälkeen kaikki saavat omat kun-
ta- ja nuorisotalokohtaiset tulokset. Tarvittaessa 
KEKS:in kouluttajilta voidaan tilata erillinen tulos-
ten työstämisen seminaari. Noin puolet mukana ol-
leista haluaa tämän palvelun. Tuloksia peilataan (1) 
yhdessä sovittuihin standardeihin nuorisotyön laa-
dusta, (2) ajallisesti (vertailu aikaisempiin tuloksiin) 
ja (3) koko maan keskiarvoihin (KEKS keskiarvoi-
hin). Tulostukset kuvataan havainnollisina ’liikenne-
valoina’; kehitys on ollut myönteistä, kielteistä tai 
siinä ei ole tapahtunut muutoksia. Kaikilla mukana 
olevilla nuorisotaloilla on pääsy omiin tilastoihinsa, 
joista voi tuottaa itseään kiinnostavia jakautumia. 
Tietokantaan (lokikirjaan) kirjataan seuraavia asi-
oita:
• työntekijöiden määrä ja aukioloajat (kunkin työ-

vuorona) 
• nuorten määrät sukupuolen mukaan (kullakin 

työvuorolla)
• spontaanit toiminnat
• suunnitellut toiminnat
• osallistuminen suunniteltuun toimintaan suku-

puolen mukaan
• ryhmätoimintojen luonne, tunnit ja osallitumi-

nen sukupuolen mukaan
• nuorten tuottamien toimintojen määrä, aktiivis-

ten ja osallistuvien nuorten määrä sukupuolen 
mukaan

• mitä työvuoron aikana tapahtui?
• miten ohjaaja vaikutti lopputulokseen?
• miten tapahtumat liittyivät työn tavoitteisiin ja 

suunnitelmiin?

Lisäksi ohjaajat pitävät erillistä lokikirjaa ryhmistä, 
joita he vetävät ja dokumentoivat sen tapahtumia. 

Tietokannasta voi tehdä hakusanojen, esimerkik-
si ”poliisi”, ”kulttuuritoiminnat” ja ”osallistuminen” 
hakuja. Sitä voi siis käyttää paitsi muistin virkistä-
miseen, oman työn kehittämiseen myös pienimuo-
toisten tutkimusten tekemiseen. Organisaation 
johto voi käyttää tietokantaa omaa raportointiaan 
varten, esimerkiksi kuvaamalla tehtyjen työtuntien, 

selostuksen siitä miten ne kytkeytyvät nuo-
risopalvelujen ja kunnan omiin tavoitteisiin 
ja minkälaiset muut ulkopuoliset tai satun-
naiset seikat ovat vaikuttaneet niiden muo-
dostumiseen. Tämä tarkastelu on syytä teh-
dä huomioimalla muutamien viime vuosien 
muutostrendit. 

2. Tunnuslukujen nykyisistä suhdeluvuista 
(esim. toimialan budjetti ja henkilöstömää-
rä) luovutaan ja suhteutus tehdään kunnan 
nuorten lukumäärään (esim. 7-24 –vuotiai-
den lukumäärä).

3. Keskeistä tunnuslukua ”yksilöllisesti 
ja ryhmätoiminnassa kohdatut nuoret” on 
selkeytettävä erottamalla nämä kaksi ryh-
mää toisistaan. Tällä hetkellä näiden työ-
muotojen painottuminen on nuorisotyön 
identiteettiä ja olemusta jakava kysymys. 
Huolimatta yksilöpainotteisuuden lisäänty-
misestä, nuorisotyön erityisenä vahvuutena 
pidetään edelleen ryhmien kanssa tehtävää 
työtä. Niitä on siis voitava mitata erikseen. 

Tulokset kootaan Kanuunan verkkosivuille aakkos-
järjestyksessä ja ne sisältävät jokaisen kunnan ’kon-
tekstualisoinnin’.    

Nuorisotyön tunnusluvut päivittyvänä
tietokantana – KEKS –malli

Vuonna 2005 perustettuun ruotsalaiseen nuoriso-
työn kehittämisen palveluorganisaatioon (KEKS) 
kuuluu 40 kuntaa (katso www.keks.se). KEKS on 
kehittänyt jatkuvasti päivittyvän tietokannan, loki-
kirjan, nuorisotyön arkisista työtapahtumista. Ide-
ana on, että hankkeessa mukana olevien nuoriso-
talojen nuoriso-ohjaajat kirjaavat joka päivä työnsä 
päätteeksi työvuoron keskeiset tapahtumat verk-
kopohjaiseen tietokantaan. Täyttämiseen menee 15 
minuuttia ja se on työnantajan kanssa sovittu osaksi 
työtehtäviä. Tulokset kootaan yhteen vuosittain ja 
niistä käydään keskustelua nuorten, työntekijöiden 
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tuotettujen tapahtumien ja toimintaan osallistunei-
den nuorten mukaan. Lisäksi tietokannasta voidaan 
tehdä hakuja esimerkiksi sen mukaan mikä on ollut 
tapahtumien sukupuolijakautuma tai kuinka paljon 
on ollut nuorten ja ohjaajien järjestämää toimintaa. 
Menettelyn eduiksi sen järjestäjät mainitsevat (Ag-
dur 2014) seuraavia seikkoja:   
• ’Pakottaa’ oman työn dokumentointiin ja poh-

diskeluun
• Kerää nuorisotalojen toimintaa koskevan tie-

don yhteen paikkaan
• Antaa mahdollisuuden työryhmien, nuorisotulo-

jen ja kuntien nuorisotoimen johdon ver-taisop-
pimiseen (vertailemalla tuloksia keskenään

• Toiminnassa pidempään olleiden nuorisotyön 
laatu korkeinta

• Vahvistaa tietokantaan osallistuvien identiteet-
tiä ja itseluottamusta suhteessa muihin toimi-
joihin

• Voidaan käyttää nuorisotyön vaikutusten osoit-
tamiseen

LAADUN ARVIOINTI7 

Mitä on tähän asti tehty?

Nuorisotyön auditointimalli (Youth Work Quality As-
sessment) on tehty nuorisotyön työmuotojen laadun 
ja niiden tuloksellisuuden arviointia varten. Sitä voi-
daan toteuttaa sekä ulkopuolisena vertaisarviointina, 
että itsearviointina. Ulkopuolinen vertaisarviointi on 
tarkoittanut auditointivierailuja naapurikuntien kesken. 
Käytännössä on toteutettu nyt muodikkaaksi tullutta 
vertaisoppimista (peer learning)8 : Naapurikuntien arvi-
oijat ovat tuoneet työn kehittämiseen oman erityisen 
kokemuksensa samalla kun he ovat oppineet arvioin-
nin kohteena olevan nuorisotyön käytännöistä.  Kuten 
kasvatustieteen tohtori Tomi Kiilakoski toteaa: ”Tässä 
työstetään kiinnostavalla tavalla uudessa ajassa ja kult-
tuurissa aikuiselta aikuiselle -tyyppisiä oppimisen ja tie-
donvälittämisen muotoja.”

Pääkaupunkiseudun kuntien nuorisotoimenjoh-
tajien käytyä keväällä 2004 tutustumassa Kentin krei-

vikunnan (Iso-Britannia) arviointimalliin, pks-kuntien 
yhteistyönä aloitettiin sen pohjalta vuoden 2004 lopulla 
kehittämään suomalaiseen nuorisotyöhön soveltuvaa 
mallia.  Kehittämistyöstä koottiin käsikirja ”Nuorisotyön 
arviointi. Käsikirja nuorisotyön prosessien auditointiin ja itse-
arviointiin” kirjoittajina Merja Hovi, Tero Luukkonen, Pek-
ka Mäkelä, Viula Pakka, Harri Taponen ja Marika West-
man, Espoon, Helsingin ja Vantaan nuorisotoimet, 2009. 
Käsikirja oli edellytys mallin käyttöön ottamiseksi myös 
muualla Suomessa. Käsikirjan valmistamiseen saatiin tu-
kea Opetusministeriöltä vuonna 2008. 

Kanuunaverkosto ryhtyi yhteistyössä pks-seudun 
kouluttajien kanssa maastouttamaan auditointimallia 
muualle Suomeen. Toiminta käynnistyi siten, että ensin 
järjestettiin Kanuunakuntien nuorisotoimien johdolle 
oma kaksipäiväinen käytännön harjoittelun sisältänyt 
koulutustilaisuus Helsingissä. Tämän jälkeen järjestettiin 
kaksipäiväisiä alueellisia auditointikoulutuksia muulle 
henkilökunnalle kaikkiaan kolme. Niihin on osallistunut 

7 Tätä kappaletta on käytetty Allianssi ry:n, Kanuunan ja Lappeen-
rannan kaupungin koordinoiman Nupit Kaakkoon –hankkeen 
laadun kehittämistyön lähtökohtana. Kyseessä on OKM:n tukema 
kehittämishanke (2014-2015), jonka projektisihteerinä toimii Taija 
Nöjd: taija.nojd@lappeenranta.fi. 
8 Vertaisoppimisen kasvatusfilosofisena taustana on konstruk-
tivistinen tiedonkäsitys ja John Dewey: Oppiminen on sosiaalista 
toimintaa, jossa vertaistoimijat ja heidän toisiltaan oppiminen on 
tärkeämpää kuin ulkopuolinen opetus. Sosiaalinen media on teh-
nyt mahdolliseksi laaja-alaisen toisilta oppimisen (crowdsourcing): 
”learning for everyone, by everyone, about almost anything.” Euroo-
pan Unionin viimeaikaiset tekstit sisältävät lisääntyvästi mainintoja 
siitä miten tärkeää  vertaisoppiminen on, muun muassa eri am-
mattialojen ja toimialojen ammatillisista käytännöistä oppiminen 
(Lifelong learning policy: Strategic Framework for Education and 
Training, Education and Training, European Commission). Vertaisop-
piminen on tulossa paitsi formaaliin koulutukseen (Heikkinen, 
Jokinen & Tynjälä (eds) Peer-Group mentoring for Teacher Deve-
lopment, 2012, p 8) myös non-formaaliin oppimiseen (Recommen-
dation On the validation of non-formal and informal learning p.1, 
COM(2012) 485 final). Kanuuna yhteistyökumppaneineen järjesti 
joulukuussa 2013 vertaisoppimista nuorisotyössä edistävän kan-
sainvälisen seminaarin (The 2nd InterCITY Conference 2013).



14

19 Kanuunakuntaa ja joukko pienempiä kuntia. Pääkau-
punkiseudun kuntien itselleen kouluttamien työntekijöi-
den lisäksi koko maassa on koulutettu ainakin noin 85 
työntekijää. Tämän lisäksi alueilla on Kanuunakoulutus-
ten jälkeen järjestetty omia koulutustilaisuuksia, joissa 
koulutettujen työntekijöiden määrästä ei ole tarkkaa 
tietoa. Yhteensä Suomen nuorisotoimissa voidaan arvi-
oida koulutetun noin 150 nuorisotyöntekijää auditoin-
tien suorittamiseen. Pääkaupunkiseudulla auditoinnista 
sekä itsearviointina, että ulkopuolisena vertaisarviointi-
na muodostui vakiintunut työn kehittämisen ja arvioin-
nin käytäntö. Vuosittain pääkaupunkiseudulla tehdään 
useita kymmeniä vertais- ja itsearviointeja. Pääkaupun-
kiseudun ulkopuolella itsearvioituja taloja on noin 155 
ja ulkopuolisesti auditoituja noin 120. Tätä hakemusta 
kirjoitettaessa Kanuunan toimistoon tulee jatkuvasti 
pyyntöjä uusien alueiden auditointikoulutusten järjes-
tämiseen. Samalla auditoijat itsekin korostavat jatkuvan 
vertaisoppimiseen perustuvan koulutuksen tarvetta. 
Eräs keskeinen keino vastata näihin koulutustarpeisiin 
on tuottaa uusi ajantasaistettu koulutusmateriaali. 

Vuoden 2009 –mallia on myös dynaamisesti sovel-
lettu nuorisotyön uusiin työmuotoihin, muun muassa 
verkkonuorisotyön ja nuorisotyöllisen pelitoiminnan 
arviointiin.9 Arviointimallin koulutuksen kysyntä on ol-
lut jatkuvaa. Tätä hakemusta kirjoitettaessa suunnitel-
laan koulutuksia uusille alueille Suomessa, muun muassa 
Rovaniemen ja ympäristökuntien tarpeisiin. On myös 
merkille pantavaa, että kuntien nuorisotyön arviointi-
menettely on leviämässä myös muiden alan toimijoiden 
keskuuteen. Äskettäin järjestettiin Tampereen hiippa-
kunnan pyynnöstä nuorisotyön arviointikoulutus noin 
60 seurakuntien nuorisotyöstä vastaavalle henkilölle. 
Oulussa laatukoulutusta on järjestetty nuorisojärjestöil-
le, jne. Moniin muihin hallintokuntiin verrattuna, nuori-
sotyö on laadun mittaamisessa ja kehittämisessä jo var-
sin pitkällä. Laatutyö onkin nostanut nuorisotyön yleistä 
profiilia ja arvostusta muiden hallintokuntien silmissä. 

Kuvaava esimerkki siitä, miten nuorisotyön arvioin-
timalli on levinnyt suurempien Kanuunakuntien kautta 
pienempiin kuntiin sekä siitä miten merkityksellinen 
tämä työkalu on näille kunnille ollut, on ”Nupit Kaak-
koon – Osaava Kaakonkulma 2010-2013” –hanke. 
Kymen läänin alueellista yhteistyöhanketta koordinoi 
Lappeenranta ja siinä on mukana 15 kuntaa, joista 3 on 

Kanuunakuntaa. Tällä hetkellä alueella on 18 auditoin-
tiin koulutettua nuorisotyöntekijää, jotka huolehtivat 27 
nuorisotalon arvioinnista. Toiminnan pitkäjänteisyyttä ja 
suunnitelmallisuutta kuvaa se, että syksyllä 2012 laadit-
tu talokohtainen auditointisuunnitelma ulottuu syksyyn 
2014. Toiminta on onnistuttu rakentamaan taloudelli-
sesti mahdolliseksi. Kustannukset per kahden päivän 
auditointi kahdella henkilöllä on 300-400 euroa (kun 
mukaan ei lasketa palkkakustannuksia). 

Sirpa Räikkönen Lappeenrannan nuorisotoimesta 
kiteyttää toiminnan edellytykset ja tuotokset seuraa-
vasti: (1) Johdon sitoutuminen, joka antaa työntekijälle 
mahdollisuuden auditoida ja olla auditoitavana, (2) Työn-
tekijöiden asenne takaa auditointien laadun, jolloin siitä 
tulee vakavasti otettava työn kehittämisen väline, (3) 
Myös auditoijat oppivat uutta (uusia ideoita ja vertais-
tukea), (4) Auditointipalautteesta saatava hyöty on ke-
hittämiskohteiden tunnistaminen ja positiivisen palaut-
teen voima ohjata työtä oikeaan suuntaan ja (5) Pienissä 
kunnissa, joissa nuorisotyöntekijät jäävät helposti yksin, 
auditointi on tärkeäksi koettu tapa varmistaa, että toi-
mitaan oikein.

Pääkaupunkiseudun kuntien, Opetusministeriön ja 
Kanuunaverkoston investoinnit ovat tuottaneet erin-
omaisen nuorisotyön laadun kehittämisen välineen, joka 
parhaimmillaan on levinnyt kaiken kokoisten kuntien 
käyttöön.  

Mainittakoon lisäksi, että nuorisotoimenjohtajat 
(Kanuuna –verkoston seminaarissa 15-16 marraskuu-
ta 2012) näkivät, että nuorisotyön arviointityökalu voi 
toimia erinomaisena alueellisen yhteistyön välineenä. 
Erityisesti kuntaliitosten yhteydessä keskuskuntien ja 
muiden kuntien välillä ei rakentavahenkistä neuvottelu-
yhteyttä aina oikein tahdo syntyä. Kehittäminen koetaan 
helposti ”ylhäältäpäin annetuksi”. 

Näyttäisi siltä, että auditointi voisi olla myönteinen 
tapa lähestyä pienempiä kuntia, eli kuten eräs nuoriso-
toimenjohtaja totesi: ”Auditointi olisi yhdessä kehittä-
mistä, muu koetaan helposti ylimielisyydeksi”.

9 katso: www.nuorisokanuuna.fi  > materiaalipankki > työn arvi-
ointi ja kehittäminen > Lappeenrannan seminaari 30-31.10.2012 
>Marika Westman
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Miksi arviointimallin kehittäminen on 
nyt ajankohtaista?

Nykyisen arviointimallin menestyksestä huolimat-
ta todettiin, että eri puolilla Suomea siinä on myös 
koettu puutteita ja sitä on lähdetty muokkaamaan, 
täydentämään ja päivittämään paremmin omiin olo-
suhteisiin sopivaksi. Nuoriso ja nuorisotyö muut-
tuvat jatkuvasti ja nykyistä mallia alkaa joiltain osin 
vaivata jo sen korkea ikä (ensi vuonna 10 vuotta ke-
hittämistoiminnan käynnistymisestä ja 5 vuotta kä-
sikirjan julkaisemisesta). Arviointimallin ”äiti” Merja 
Hovi (Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus) to-
tesi (24.1.2013), että ”käsikirjasta pitäisi toimittaa 
uudistettu painos”. Kanuunan ohjausryhmä totesi 
(15.3.2013) arviointimallista keskustellessaan yk-
siselitteisesti: ”Nyt on juuri oikea hetki arvioinnin 
modernisoimiseen”.

Samaan aikaan kun paineet laadun varmistukseen 
ovat varsinkin julkisessa hallinnossa jatkuvasti kas-
vaneet, keskustelu laatuarviointin luotettavuudesta 
ja tarkoitushakuisuudesta on lisääntynyt. Minkä-
laisiin laajempiin yhteiskunnallisiin intresseihin ja 

taustaoletuksiin laatuinnostus kytkeytyy, miten se 
muokkaa nuorisotyön luonnetta, miten se vaikut-
taa nuorisotyön kehittämiseen ja onko olemassa 
muita tapoja varmistaa hyvä nuorisotyö? Onko, 
hieman polemisoiden ilmaistuna niin, että sinänsä 
hyväksyttävältä kuulostavat asiat ”tuloksellisuus, 
vaikuttavuus ja laatu” todellisuudessa tarkoittavat 
”nuorisotyötä leikatuilla budjeteilla ’kevytversiona’ 
useammille nuorille”? 

Nuorisotyön arviointia on kehitettävä, mutta 
nuorisotyöntekijät ja nuorisotyön kenttä tarvitsee 
myös välineitä ymmärtää mihin yhteiskunnallisen 
ajattelun yhteyteen laatu- ja tehokkuusretoriik-
ka kytkeytyy, miten arviointimenettelyt ohjaavat 
ja rajoittavat työn tekemistä ja sen kehittämistä, 
miten arviointi on vallan käyttöä, voidaanko sa-
manaikaisesti tehdä ulkoista arviointia ja toteuttaa 
vertaisoppimista, voidaanko kaikkea mitata jne? 
Selvästikin tarvittaisiin myös sellainen (oppi)kirja, 
joka avaisi arviointeja nyt intoutuneesti suorittaval-
le nuorisotyön kentälle mahdollisuuksia kriittisesti 
pohtia nuorisotyön laadun arviointityökalua sen 
laajemmassa kontekstissa.10    

10 VTT Merja Kylmäkosken (yliopettaja/Humak, Nuorisotutki-
musseuran puheenjohtaja) kanssa on alustavasti keskusteltu 
(Kanuuna/Siurala) tällaisen sähköisen julkaisun toimittamisesta. 
Samaan aikaan on suunnitteilla Kari Paakkunaisen toimittaman 
”Arviointitutkimus ja nuoriso” kirjan (1999) päivittäminen, jossa 
tarkasteltaisiin evaluaation ja arviointitutkimuksen laajempia ja 
teoreettisempia yhteiskunnallisia kytkentöjä. Nämä kolme julkai-
sua muodostaisivat hienon toisiaan täydentävän kokonaisuuden 
arvioinnista nuorisotyössä. 
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Järjestöjen ja kuntien nuorisotyön 
laadun kehittäminen yksiin kansiin

Tällä hetkellä järjestöjen ja kuntien nuorisotyön laadun 
arviointi ja kehittäminen on tyypillisimmin seuraavan-
muotoista:
(1) nuorisotyön työmuotojen arviointi ja kehittäminen 
(Quality Assessment -malli), 
(2) Suurempien järjestöjen ja piirijärjestöjen laadun ke-
hittäminen (EFQM/CAF), 
(3) Päätöksenteon tueksi tarvittava tieto järjestöjen 
toimintakykyisyydestä (CAF –pohjaiset sovellutukset)11  
(4) hankkeiden laadun arviointi (projektiarvioinnin 
menettelyt).

Tarkoituksena on koota samoihin kansiin nuo-
risotyön työmuotojen uudistettu laadun arviointi-
työkalu, koota yhteen suurempien nuorisojärjestö-
jen kokemuksia laatujärjestelmistä sekä kehittää eri 
tyyppisten nuorisojärjestöjen toimintakykyisyyden 
arviointimenettelyjä. Ulkopuolelle rajataan hankear-
viointi.   

Järjestöjen nuorisotyön arvioinnin erityispiirteitä. 

Kuntien ohella nuorisotyötä eri muodoissaan teke-
vät nuorisojärjestöt, jotka tekevät joko pelkästään 
nuorisotyötä tai nuorisotyötä muiden työmuotojen 
ohella. Nuorten järjestökiinnittyneisyydestä eli kiin-
nostumisesta ja sitoutumisesta järjestöissä tapahtu-
vaan vapaaehtoistoimintaan ja osallistumiseen ollaan 
oltu jo pitkään huolissaan. Allianssin vuoden 2013 
jäsenjärjestökysely vahvistaa tämän järjestöosallistu-
misen muutoksen. Yhtä kaikki, nuorisojärjestöillä on 

11 Esimerkiksi Helsingin kaupungin nuorisotoimessa arvioidaan 
kolmen vuoden välein nuorisojärjestöjen toimintakykyisyytta CAF 
–pohjaisella sovellutuksella. Arvio ei puutu toiminnan sisältöihin. 
Tavoitteena tuottaa päätöksentekijälle (lautakunnalle) tietoa 
avustusten jakamisen pohjaksi. Lautakunta on sitonut 3 vuodeksi 
kerallaan järjestöjen palkkausavustukset arviointituloksiin. Tämän 
lisäksi arviointi koetaan järjestöissä tarpeelliseksi ulkopuoliseksi 
palautteeksi sen toimintakykyisyydestä. Vuonna 2013 on käynnis-
tymässä arvioinnin neljäs kierros.  

kiinnostusta kehittää jatkuvasti toimintaansa uusien 
toimijoiden sitouttamiseksi ja ne haluavat tehdä laa-
dukasta nuorisotyötä. Nuorisotyötä tekevät järjestöt 
toimivat nykyään myös yhä useammin yhteistyössä 
mm. kuntien kanssa palveluntuottajan roolissa. Pal-
velujen toteuttajina toimivat sekä ammattilaiset että 
vapaaehtoiset. Samalla toiminnan sisältöön kohdis-
tuu aiempaa enemmän odotuksia. Lisäksi järjestöjen 
saamien julkisten avustusten myöntäjät tarvitsevat 
arvioitua tietoa järjestön toiminnan laadusta avus-
tuspäätösten pohjalle. Nuorisojärjestöjen tällä het-
kellä tekemä arviointityö ei ole yhteismitallista, eikä 
arviointitoiminnasta tiedetä riittävästi. Tätä varten 
kaivataan tiedonkeruuta. Järjestöt kokevat itsenäi-
sen ja riippumattoman asemansa toimintansa perus-
edellytykseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksen 
on toteutettava perustehtäväänsä ja voitava toimia 
omien päätöstensä mukaan silloinkin, kun se toimii 
ulkopuolisten rahoitusten varassa. Tällöin erilaiset 
vertaisarvioinnin menettelyt toimivat luontevimmin 
ja parempana vaihtoehtona kuin puhdas itsearviointi 
tai ylhäältä alas suuntautuva, kontrolloivan tai valvo-
van mielikuvan synnyttämä arviointitapa. Hyödyntä-
mällä ja soveltamalla hyviä, tunnustettuja ja yhteisiä 
arvioinnin käytäntöjä yksittäinen järjestö voi omalla 
aktiivisuudellaan olla edistämässä omaa asemaansa 
proaktiivisesti, kun se ottaa tällaisen mallin käyt-
töönsä ja pystyy siten halutessaan perustelemaan ul-
kopuolisillekin luotettavan toimijan statuksensa. Täl-
laisessa auditoinnissa järjestöt voivat tukea toinen 
toisiaan, oppia toisiltaan ja käynnistää kehittämiseen 
tähtääviä prosesseja. Myös järjestöissä nuorten au-
ditointityöhön mukaan ottamisen tärkeys korostuu.

Miksi yksiin kansiin? Tähän on olemassa monia 
perusteluja:
• monet työmuodot ovat yhteisiä niin järjestöille 

kuin kunnille (ryhmien kanssa tehtävä työ, leirit, 
avoin nuorisotyö, verkkotyö)

• usein ja ehkä lisääntyvästi työtä tehdään yhdessä 
(ns. kumppanuusnuorisotalot, yhteiset kampanjat 
ja muut hankkeet)

• kunnan nuorisotyön päätöksentekijät joutuvat 
seuraamaan molempien toimijoiden työn laatua

• järjestölle voi olla rahoittajia (esim. RAY) ajatellen 



17

eduksi, että se on kehittänyt ja ehkä toteuttanut-
kin työn laadun arviointia yhdessä kuntien kanssa

• nuorisotyön laadun yhteinen kehittämistyö ja to-
teuttaminen rikastuttaa nuorisotyön yleistä

• ymmärrystä ja vahvistaa vapaa-ehtoistyön ja kun-
nallisen nuorisotyön keskinäistä vuorovaikutusta

Kyseessä on siis kehittämisprosessi, joka on valta-
kunnallisesti toteuttamiskelpoinen ja kattaa molem-
mat suomalaisen nuorisotyön perusmuodot; järjes-
töjen ja kuntien nuorisotyön.

Miten arviointia kehitetään?

Tampereen nuorisotoimenjohtaja Jorma Mertanen 
(2014) kiteyttää laadun kehittämisen periaatteet 
kahteen asiaan: (1) yhteiset laatukriteerit ja niiden 
auditointi varmentaa nuorisotyön tasalaatuisuuden 
ja (2) laadukas nuorisotyö on ’vähän parempaa’. En-
sin mainittu periaate tarkoittaa sitä, että nuorisotyön 
palvelut, vaikkapa nuorisotalotyö on kaikille nuorille 
nuorisotalosta, asuinalueesta tai kunnasta riippu-
matta saman laatuista. Tämä on tärkeä suomalaisten 
hyvinvointipalvelujen yleisperiaate. Siten Kanuunan 
nuorisotyön auditointien tulokset ovat nuorisotyös-
tä vastaavalle valtion viranomaiselle (OKM, nuoriso-
yksikkö) tärkeää tietoa. Mertanen näkee myös, että 
laadun tae on palvelun jatkuva paraneminen. Nuo-
risotyön laadun auditoinnin tehtävänä ei siten ole 
osoittaa, että laatu pysyy koko ajan samana, vaan, että 
työtä voidaan jatkuvasti kehittää.  
Lappeenrannassa lokakuussa 2012 pidetyssä valta-
kunnallisessa nuorisotyön arviointiseminaarissa työ-
kalun kehittämisen merkitys kiteytettiin seuraavasti: 

Merkitys = vertaistuki + koulutus + verkottuminen

Nuorisotyön arviointityön kehittäminen on ytimel-
tään vertaisoppimisen prosessi, joka edellyttää kou-
lutuspanostusta sekä verkostoa tai joukkoa, jonka 
kautta tuota prosessia voidaan toteuttaa. Kaikista 
näistä asioista Lappeenrannan kaupungin nuoriso-
toimelle alueellisine kumppaneineen on kasautunut 
merkittävää osaamista paitsi oman Nupit Kaakkoon 

–hankkeensa kautta myös siitä, että se on tehok-
kaasti hyödyntänyt valtakunnallisten toimijoiden 
verkostoa (katso Lappeenrannan arviointiseminaari 
29-31.10.2012 www.nuorisokanuuna.fi).  

Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi anoo 
OKM:ltä kehittämisrahaa arviointityökalun edel-
leen kehittämiseksi. Kehittämistyöstä vastaisi Nupit 
Kaakkoon -hanke siten, että se tapahtuisi

(1) palkkaamalla hankkeeseen kehittämistyövoimaa, 

(2) ottamalla nuoret mukaan laatimaan arviointikri-
teerejä ja miettimään nuorten käyttöön tarkoitet-
tua arviointityökalua, 
(3) ’joukkoistamalla’ oppimisprosessi, eli kartoitta-
malla kuntien kokemuksia ja omia sovellutuksia sekä 
testaamalla malleja kunnissa ja järjestöissä, 

(4) kytkemällä mukaan Tampereen yliopiston ja Hu-
makin nuorisotyön opiskelijoiden opinnäytetöitä 
sekä 

(5) hyödyntämällä ohjausryhmää, johon kootaan ar-
viointityön asiantuntijoita Kanuunaverkostosta, Alli-
anssista, Nuorisotutkimusverkostosta ja muista alan 
toimijoista.

Mitä voitaisiin kehittää?

Arviointityökalun kehittämisen tämän hetkisiä kes-
keisiä kysymyksiä ovat: 

1. Arviointimallin geneerisyyden (laajan so-
veltuvuuden) ja kustomoinnin (räätälöinnin) 
arviointi. Arviointimenettelyjen sisäinen ristiriita 
on se, rakennetaanko mahdollisimman pitkälle konk-
retisoitu (kustomoitu) vai mahdollisimman moniin 
työmuotoihin ja olosuhteisiin taipuva yleinen (genee-
rinen) malli. Ensin mainittu tuntuu helppokäyttöisem-
mältä ja tulokset helpommin keskenään vertailtavilta, 
mutta se edellyttää raskasta arviointipatteristoa kun 
jokaiselle työmuodolle pitää olla omaa mittariston-
sa, jota pitää lisäksi jatkuvasti päivittää työmuotojen 
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muuttuessa. Geneerisen mallin etuna on, että se tai-
puu monenlaisten ja muotoaan muuttavien työmuo-
tojen arviointiin, pitää koko ajan mielessä laadukkaan 
nuorisotyön keskeiset yleiset periaatteet, mutta vaatii 
käyttäjältään enemmin ja voi aiheuttaa reliabiliteetti ja 
validiteetti -ongelmia. Kustomoidun mallin ongelmana 
on myös sen ”konservatiivisuus”: määritellessään hy-
vin konkreettisesti mitä laadukas nuorisotyö on, se tu-
lee samalla helposti kivettäneeksi ns. ”perusnuoriso-
työn”. Arvioinnista tulee helposti tekninen operaatio, 
jossa mittareiden taustalla olevat hyvän nuorisotyön 
yleiset ominaisuudet helposti hukkuvat. Geneerinen 
arviointimalli antaa enemmän tilaa nuorisotyön muo-
tojen kehittämiseen. Haittana on, että kuntakohtaiset 
sovellukset veisivät perinteiselle nuorisotyölle omi-
naisesti sekavaan ja sirpalemaiseen tilanteeseen, jossa 
jokainen arvioi toimintaansa, miten parhaiten taitaa – 
eikä taitaminen aina ole kovin vahvaa. Myös kuntien 
keskinäinen ja valtakunnallinen tulosten vertailu muo-
dostuisi tällöin hankalaksi.  

Nykyinen nuorisotyön arviointityökalu (2009) on 
varsin pitkälle kustomoitu malli. Nyt on paikallaan 
arvioida sen etuja ja haittoja ja harkita pitäisikö ajat-
telutapaa muuttaa ja rakentaa selvästi geneerisempi 
nuorisotyön arviointimalli (katso esim. Smith, Deva-
ney, Akiva & Sugar 2009). Susan Rauprich (National 
Council for Voluntary Youth Services, UK) toteaa: 
”What we don’t need is yet another measurement 
tool, of which there are plenty. What we do need is 
an agreement on the standards … and then it is up 
to each organisation to use their own measurement 
tool to describe their work against those particular 
standards” (Service for Young People 2011, 29 ja Na-
tional Youth Agency 2008).

Periaatteessa voisi myös pohtia voisiko näitä lä-
hestymistapoja yhdistellä: joihinkin työmuotoihin ra-
kennetaan kustomoitu työkalu, joihinkin käytetään 
geneeristä arviointivälinettä. Tällainen lähestymistapa 
antaisi myös joustoa kunta- ja järjestökohtaisille so-
vellutuksille. 

Geneerisen mallin etuna olisi myös, että se sovel-
tuisi yhtälailla kuntien ja järjestöjen nuorisotyön ar-
viointiin, jolloin vertaisauditointeja voitaisiin suorittaa 
näiden raja-aitojen yli, millä voi olla molempia osapuo-
lia rikastuttava vaikutus. 

2. Arvioinnin astuminen toimitilan ulkopuo-
lelle.  Auditointi on tällä hetkellä varsin rajatusti 
talon/toimipisteen sisäisen toiminnan arvioinnin 
väline. Se ei juurikaan huomioi kontekstiaan; alueen 
erityistarpeita, alueen muita nuoria jne. Miten arvi-
ointia voisi kehittää vahvemmin alueen, kunnan tai 
ajankohdan erityistarpeita paremmin huomioivaksi? 
(Tämä on eräs tapa lisätä arviointimallin geneeri-
syyttä, herkistymistä kontekstilleen.)

3. Arviointi osaksi nuorisotyön johtamista. 
Suomalainen arviointimalli rakennettiin brittiläisen 
mallin pohjalle. Samassa yhteydessä haluttiin ot-
taa tietoista etäisyyttä mallin alkuperäismaan käy-
täntöihin, joissa se kytkettiin tiukasti paikalliseen ja 
valtakunnalliseen nuorisotyön johtamiseen. Katsot-
tiin, että englantilainen malli, jossa jokaisen arvioin-
nin jokainen tulos tuli nuorisotoimen johdon sekä 
opetusministeriön tarkastajien (Ofsted inspectors) 
arvioitavaksi tätä tarkoitusta varten rakennetun tie-
tojärjestelmän kautta, ei ollut suomalaisiin käytäntöi-
hin soveltuva. Tästä syystä vuoden 2009 opas katsoi 
tärkeäksi painottaa ”auditointi- ja itsearviointimallin 
käyttöä työn kehittämisen välineenä, eikä työnsuori-
tusten arvioinnin instrumenttina tai kontrollijärjestel-
mänä” (s. 60). Tämä oli ”historiallisesti ymmärrettä-
vää”, mutta tuloksena oli samalla, että monin paikoin 
nuorisotoimen johdolle ei tullut juuri mitään tietoa 
arviointien tuloksista. Käytännöt tässä suhteessa ovat 
tällä hetkellä varsin vaihtelevia. Nyt on tarpeen pohtia 
miten arviointitulokset voisivat nykyistä paremmin 
olla myös johdon käytettävissä – ilman, että palataan 
brittiläiseen kontrollijärjestelmään.

4. Rakentavan, mutta rehellisen arvioinnin ja 
palautteen kehittäminen. Samalla kun suoma-
laisessa mallissa on korostettu sen tehtävää nuo-
risotyön ”kehittämisen rakentavana tukena” eikä 
niinkään sen ”kriittisenä arviona”, helposti annetaan 
’silotteleva’ kuva ensin arvioinnissa ja sitten varsin-
kin sen suullisessa palautteessa. On toki tärkeää op-
pia ilmaisemaan epäkohta mieluummin rakentavana 
kehittämisideana kuin murskaavana kritiikkinä, mut-
ta näyttää siltä, että rakentavassa myönteisyydessä 
mennään helposti niin pitkälle, että ikäviä asioita ei 
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6. Mentoroinnin (mestari-kisälli –ajattelun) 
rakentaminen osaksi arviointia. Kuten vuoden 
2009 opaskin toteaa (s. 62), on järkevää luopua kak-
sijakoisuudesta, jossa ensin tehdään kokeneen audi-
toijan ohjauksessa koeauditointeja ja sitten omillaan 
varsinaisia auditointeja. Parempi ratkaisu on kytkeä 
kokenut auditoija pysyväluonteisemmin auditointien 
suorittamiseen. Tästä mestari-kisälli tai mentoroin-
ti –mallista saadut kokemukset on koottava samalla 
kun menettelyn kasvatuksellista/teoreettista perus-
taa on syvennettävä kytkemällä se vertaisoppimis-
ajatteluun (peer learning) ja hyödyntämällä esimer-
kiksi opettajien mentorointikokemusta (Heikkinen, 
Jokinen & Tynjälä (eds) Peer-Group mentoring for 
Teacher Development, 2012). 

7. Nuoret arviointimallin kehittämisessä, ar-
vioitsijana ja arviointiaineiston tuottajina12 
Ensinnäkin, nuoret on tarpeen ottaa mukaan tämän 
hankkeen kehittämistyöhön alusta loppuun. Toiseksi, on 
kehitettävä menettely, joka tekee mahdolliseksi nuorten 
osallistumisen arvioitsijana, erikseen tai yhdessä muiden 
arvioitsijoiden kanssa. Nuorten ottaminen arviointien 

suorittajaksi on tärkeä ja ehkä vaikein kehittämisalue, 
Nykyinen malli on kielellisesti vaativa ja liian pitkä, 
josta myös seuraa, että nuoria on olut hankala saa-
da auditointien suorittamiseen. Auditointi koetaan 
”aikuismaiseksi byrokratiajargoniksi”. Lisäksi 44 kri-
teerin läpikäynti koetaan rankaksi tehtäväksi. Nekin 
nuoret, jotka saadaan mukaan kasvavat pian ulos ta-
loilta ja häviävät maisemista, jolloin osaaminen me-
nee hukkaan eikä kasaudu. Periaatteessa voitaisiin, 
joko ”kääntää” arvioinnin ammatillinen retoriikka 
nuoren kielelle tai laatia kriteeristöstä lyhyempi ja 
yksinkertaisempi versio (esim. 10-20 kriteeriä). Har-
ri Taposen (nuorisoasiainkeskus, Helsinki) mukaan 
nuorten versio kannattaisi mieluummin olla ”lyhen-
netty versio 44:sta kriteeristä” kuin ”popularisoitu 
versio”. Entä voisiko nuorten auditoinnin sisällyttää 
koulun kursseihin/tunteihin? Nykyisen arviointiop-
paan julkaisemisen jälkeen onkin aktiivisesti etsitty 
tapoja ottaa nuoria mukaan arviointiin. Nämä koke-
mukset on tarpeen tiivistää uuden arviointimenette-
lyn osaksi. Kolmanneksi, miten kerätään arviointiaineis-
toa nuorten näkemyksistä ja kokemuksista? Nykyinen 
arviointimalli perustuu observointiin, työntekijöiden 
haastatteluihin, mutta vain vähäisesti eikä kovin sys-
temaattisesti nuorilta saatuun aineistoon. Kuitenkin 
tutkimus (Grossman, Goldsmith, Sheldon & Arbre-
ton 2009, s. 96) osoittaa, että nuorisotyön käytäntö-
jen arvioinnissa on tärkeitä osa-alueita, joissa paras 
tietolähde on nuoret itse. Ensimmäinen osa-alue on 
nuorten sitoutuminen toimintaan tunteiden ja tavoit-
teiden tasolla (emotional and cognitive engagement). 
Vaikka havainnointi antaakin hyvää tietoa siitä, miten 
sitoutuneelta nuorten käyttäytyminen vaikuttaa, en-
sisijaista on selvittää nuorilta itseltään kysymällä mi-
ten vahvasti ja tietoisesti he ovat arvioitavaan nuori-
sotyön muotoon sitoutuneita. Toinen tärkeä asia on 
oppimista tukeva ympäristö, jonka osa-alueet; henki-

enää kohdata. Arviointimenetelmää nyt kehitettäessä 
on vakavasti mietittävä miten arvioinnin rehellisyyt-
tä niin numeerisessa kuin suullisessakin palautteessa 
voitaisiin terävöittää. Tätä voidaan parhaiten edistää 
koulutuksella, jossa ovat mukana sekä arvioitsijat, että 
esimiehet. Toki on mahdollista sisällyttää arviointilo-
makkeeseen palautetilaisuuden rehellisyyden ja ra-
kentavuuden tarkastelu.

5. Arvioinnin seuranta. Ideaalitapauksessa arvioin-
tipalaute muuntuu työyhteisöjen oman reflektion ja 
linjajohtamisen kautta tarvittaviin muutoksiin. Imple-
mentoinnin varmistamiseksi voi olla hyvä suorittaa 
sovitun ajan jälkeen uusi arviointi, joka toisaalta sii-
vittää työyhteisöjä pitkäjänteiseen kehittämiseen toi-
saalta antaa mahdollisuuden arvioida mitä muutoksia 
on tapahtunut. Pääkaupunkiseudulla on tiedostettu 
ongelmaksi auditointien välisen ajan pideneminen lii-
an pitkäksi, jopa kuudeksi vuodeksi. Tavoitteeksi voisi 
ottaa, että kaikki työyhteisöt arvioidaan noin kahden 
vuoden välein? 

12 Kanuunan kehittämisseminaarissa Tampereella 8-9.05.2014 
tuotiin painokkaasti esiin nuorten arvioinnin merkitys. Vahvimmin 
asiaan otti kantaa Espoon nuorisopalvelupäällikkö Merja Nor-
dling, joka kysyi olisiko mahdollista, että onnistuneesti toteutuvat 
nuorten tekemät auditoinnit korvaisivat muut auditoinnit.
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lökunnan tuki, myönteiset vertaissuhteet, ryhmätoi-
minnan vetäminen ja nuorten osallistumismahdol-
lisuudet ovat asioita, jotka selviävät parhaiten niitä 
nuorilta kysymällä. Hyvän nuorisotyöllisen toimin-
nan kolmas osa-alue toiminnan vahva sisältö, jossa sen 
suunnittelun laatu selviää parhaiten sitä koskevasta 
suunnitelmasta sekä henkilökuntaa asiasta haastatte-
lemalla. Toiminnan sisällön arviossa on myös tarkas-
teltava sitä miten hyvin ohjaajat hallitsevat toiminnan 
toteuttamisen. Tämä on ainoa asia mihin tutkimusten 
mukaan havainnointi on soveltuvin menettely. Kun 
siis näyttää siltä, että hyvän nuorisotyöllisen tapahtu-
man arvioinnissa keskeisin aineisto on nuorilta kysy-
minen, voi kysyä miten – suomalaisessa käytännössä 
- tämä varmistetaan ja toteutetaan? Toinen kysymys 
on huomioiko nuorisotyön kotimainen arviointimal-
li tasapainoisesti hyvän nuorisotyöllisen toiminnan 
kaikki kolme osa-aluetta; nuorten toimintaan sitou-
tumisen, toiminnan vahvan sisällön ja oppimista tu-
kevan ympäristön?

8. Osallisuuden mittaamisen modernisointi. 
Arviointiopasta (2009) laadittaessa kirjoittajat tote-
sivat, että osallisuuden arviointi on hankalaa, koska ei 
ole jaettua käsitystä siitä, mitä ’oikea’ nuorten osal-
listuminen on. Viime vuosina globaalisti aktivoitunut 
nuorten kansalaisliikehdintä, sosiaalisen median hal-
tuun otto ja nuorten kunnallisen osallistumisen uu-
det mallit ovat tehneet nuorten osallisuuden mittaa-
misen entistä moni-ilmeisemmäksi ja vaativammaksi. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sitä ei pitäisi tai 
voisi tehdä. Osallisuustyön erääksi puutteeksi on 
toistuvasti todettu (mm. Gretschel, Anu ”Nuoriso-
talo mahdollistavana lähiyhteisönä” 2011) nuoriso-
työntekijöiden puutteelliset yhteiskunnallisen vai-
kuttamisen taidot ja motivaatio. Tätäkin nuorisotyön 
laatua pitäisi jotenkin voida arvioida.  

9. Nuorisotyössä tapahtuvan oppimisen mit-
taaminen.  Toimialan arvostamisen nostamisen 
haaste on nuorisotyössä tapahtuvan nuoren (non-
formaalin) oppimisen edelleen kehittäminen ja 
osoittaminen. Oppiminen on asetettava tietoiseksi 
tavoitteeksi, jonka toteutumista on seurattava työn 
arvioinnissa. On siis kehitettävä arviointitapoja ja 

mittareita, jotka osoittavat miten tietoisesti nuoriso-
työtä suunnitellaan, toteutetaan ja miten oppimistu-
loksia arvioidaan.

10. Kanuunan talotoiminnan kehittämis-
hankkeen tulosten huomioiminen arviointi-
työkalun uudistamisessa. Kiilakoski ym:n loppu-
raportin keskeisten kehittämisajatusten läpikäynti: 
Seuraako niistä jotain nuorisotyön arvioinnissa huo-
mioitavaksi?

11. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön arvioin-
ti. Yhteistyö koulun kanssa näyttää tulleen pysyväksi 
toimintatavaksi, mutta sen laadun mittaaminen on 
vielä kehittymätöntä. Kytkeytyminen Kanuuna –ver-
koston tutkimus- ja kehittämishankkeeseen (’oppi-
misympäristöt yhteistyöhön’) 2012-2014 tarjoaa 
mahdollisuuden nähdä mitkä asiat nuorisotyön ja 
koulun yhteistyössä ovat keskeisiä ja miten niitä voi-
taisiin arvioida ja mitata.

12. Monitoimijainen yhteistyö. Monitoimijainen 
yhteistyö on tullut yhä vakiintuneemmaksi tavaksi 
tuottaa nuorille palveluja. Lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelmat, kunnalliset Lasten ja nuorten 
kehittämissuunnitelmat, Nuorisolain muutoksen 
edellyttämät kunnalliset Monialaiset nuorten ohjaus 
ja palveluverkostot ja hallitusohjelman edellyttämät 
yhteiskuntatakuut (nyt myös EU:n prioriteettina) 
ovat johtaneet siihen, että nuorisotoimi on mukana 
erilaisissa monitoimijaisissa hankkeissa hyvin erilai-
sissa rooleissa. Jollain lailla tämän työn laatua ja tu-
loksellisuutta olisi myös voitava mitata.

13. ”Nupit Kaakkoon” –hankkeen arviointi-
järjestelmän mallintaminen. Kuten edellä todet-
tiin, Kymen alueen hanke on erinomainen esimerkki 
siitä miten keskuskuntien tuella nuorisotyön kehit-
täminen voidaan maastouttaa osaksi erikokoisten 
kuntien toimintaa. On tarpeen kuvata tämä prosessi 
siten, että se voidaan toteuttaa myös muualla Suo-
messa. Se toimii myös suomalaisena kontribuutiona 
Irlannin EU –puheenjohtajakauden esittämään kar-
toitukseen nuorisotyön laadun Eurooppalaisista hy-
vistä käytännöistä.
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14. Nuorisojärjestöjen työn laadun kehittämi-
nen. Nuorisojärjestöt ovat lisääntyvästi käyttäneet 
hyväkseen erilaisia laadun kehittämisen työkaluja, 
suuremmat ja valtakunnalliset järjestöt yleisemmin 
kuin pienemmät ja paikalliset järjestöt. Näistä saa-
tuja kokemuksia on tarpeen koota samoihin kansiin. 
Joissain kunnissa nuorisotoimet ovat soveltaneet 
erilaisia CAF –perustaisia malleja paikallisten nuori-
sojärjestöjen toiminnan laadun arviointiin ja kehit-
tämiseen sekä yhdessä käytäviin tulosneuvotteluihin. 
Valmisteilla on myös verkkopohjainen ’kevytversio’ 
itsearviointiin (Helsingin kaupungin nuorisotoimi). 
Näitäkin malleja ja kokemuksia on syytä tiivistää yh-
teisesti jaettaviksi. Nuorisojärjestöjen työn laadun 
kehittämistä koskeva osio sopii hyvin osaksi suunnit-
teilla olevaa käsikirjapäivitystä: monet toimintamuo-
dot (ryhmätoiminta, avoin toiminta, leirit, verkkotyö) 
ovat yhteisiä niin nuorisojärjestöille kuin kunnalli-
selle nuorisotyölle. Samassa yhteydessä selvitetään 
myös minkälaisilla arviointimenettelyillä nuorisojär-
jestöjen toimintakykyisyys tehdään läpinäkyvämmäk-
si myös valtionhallinnon suuntaan. 

Miten kehittämistyön tuotos otetaan 
käyttöön?

(1) Arviointikäsikirja printti- ja verkkoversio-
na. Kehittämistyön tulokset kootaan ”Nuorisotyön 
arviointi” –julkaisun (2009) uudistetuksi painokseksi 
sekä painettuna että verkkoversiona (vuonna 2015), 
joka on suunnattu sekä kunnille, että järjestöille. 

(2) Nuorisojärjestöjen toimintakykyisyyden 
’kevytversio’ verkkosovelluksena. Helsingissä 
käytössä olevasta nuorisojärjestöjen toimintakykyi-
syyden arviointityökalusta valmistunee jo kehittä-
misprosessin aikana (2014) verkkoperustainen ns. 
kevytversio. Kevytversiota kehitetään osana ”nuori-
sotyön arviointi” –kokonaisuutta. 

(3) Alueellisen auditoinnin malli. On tärke-
ää, että uudistettu arviointityökalu voidaan ottaa 
maanlaajuisesti ottaa käyttöön alueellisena yhteis-
työnä. Kymen alueen ”Nupit Kaakkoon” – hanke on 

kehittänyt juuri tällaisen hyvin toimivan alueellisen 
auditointijärjestelmän. Sen kustannukset ovat varsin 
kohtuulliset ja kuntien omien budjettien puitteis-
sa toteutettavissa. Se mallinnetaan konkreettiseksi 
muualla Suomessa toteutettavaksi menettelyksi. 

(4) Laadun arviointi osaksi nuoriso-ohjaajan 
perusvalmiuksia. Nuorisotyön laadun arviointi ja 
kehittäminen on keskeinen osa nuorisotyön läpinä-
kyväksi tekemistä ja sen vaikuttavuuden osoittamis-
ta. Nykyisestä mallista on muodostunut kunnallisen 
nuorisotyön keskeinen työkalu. On perusteltua, että 
niin kuntien kuin järjestöjenkin nuoriso-ohjaajat saa-
vat jo peruskoulutuksessaan perustiedot ja valmiu-
det laadun arvioinnin ymmärrykseen ja käytännön 
toteuttamiseen. Nyt uudistettavaa arviointimallia 
kehitetään yhteistyössä nuorisoalan oppilaitosten 
kanssa siten, että sitä koskeva moduuli voidaan in-
tegroida osaksi perusopintoja.13 

(5) Arvioitsijoiden kouluttaminen. Arvioin-
titoiminnan maastouttamiseksi on huolehdittava 
arviointikoulutuksista ja erityisesti kouluttajien 
kouluttamisesta ja heidän ammattitaitonsa ylläpitä-
misestä. Tätä tarkoitusta varten voidaan hyödyntää 
Allianssin ja Kanuunan koulutusjärjestelmiä ja vies-
tintää. Kanuuna on myös alustavasti sitoutunut yllä-
pitämään auditointikouluttajien verkostoa sen vaati-
mine koulutustilaisuuksineen. Kanuuna –verkoston 
(uudistetuille) verkkosivuilla voidaan myös ylläpitää 
auditointipalkkia (materiaalipankkia), jossa on tietoa 

13 Tavoitteena on, että opintoihin sisältyisi opintokokonaisuus, joka 
antaisi valmiudet nuorisotyön tehokkuuden, laadun ja vaikutta-
vuuden arviointiin. Kokonaisuuden muodostaisivat nuorisotyön 
indikaattorit (miksi ja miten toiminnan volyymia seurataan), 
laadun auditointi (miksi ja miten toiminnan laatua seurataan 
ja kehitetään) ja vaikuttavuuden mittaaminen (miksi ja 
miten nuorisotyön tuloksia voidaan tehdä läpinäkyväksi). Mai-
nittakoon, että Kanuunan ohjausryhmä päätti (15.3.2013), että 
vuoden loppuun mennessä selvitetään indikaattoreiden ja vaikut-
tavuuden mittaamista (PKS –kuntien nuorisotyön arviointiryhmä, 
Kiilakoski ja Siurala). 
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Julkisten palvelujen kehittämisessä on koros-
tettu erityisesti asiakasnäkökulmaa. Osana nuo-
risotyön arviointia mietitään miten nuoret voivat 
osallistua eri nuorisotyön muotojen arviointiin. 
Tätä varsin radikaalia ja innovatiivista menettelyä 
voitaneen pitää hyvänä investointina. Muutoinkin 
nyt jo nuorisotyössä käytössä oleva varsin sys-
temaattinen työn arvioinnin menettely on sekä 
julkisella, että kolmannella sektorilla (pois lukien 
isot organisaatiot) vielä poikkeuksellista ja monissa 
kunnissa se on herättänyt muissa hallintokunnissa 
positiivista hämmästystä ja lisännyt nuorisopalve-
lujen arvostusta.  

Laadun kehittämisen edunsaajat: Kenelle 
nuorisotyön auditointimallista on hyötyä?

Nuorisotyön laadun kehittäminen on noussut 
Kanuunan ja Allianssin tarpeista ja ne tulevat ole-
maan myös keskeisiä tulosten hyödyntäjiä, mutta 
hankkeen tuloksista hyötyy samalla paljon laajempi 
joukko alan toimijoita: 
• Tuotoksena on kovasti kaivattu malli juuri pien-

ten ja keskisuurten kuntien nuorisotyön kehit-
tämiseen. 

• Järjestöjen laadunkehittämisen työkalut ovat 
myös Allianssiin kuulumattomien järjestöjen 
käytettävissä.

• Nuorisotyöalan oppilaitokset saavat oppimate-
riaalia ja osaamista arvioinnin ottamiseksi kes-
keiseksi osaksi nuorisotyön koulutustaan. Tässä 
on koettu selkeää osaamisvajetta.  

• Kunnallisten nuorisopalvelujen systemaatinen 
auditointi, johon osallistuvat niin nuoriso-oh-
jaajat kuin nuoretkin on selvästi jo nyt edisty-
neempää kuin mitä se on monissa muissa nuo-
rille palveluja tarjoavissa hallintokunnissa: Nyt 
kehitteillä oleva malli kiinnostanee myös näitä 
toimijoita.

• Julkisen talouden kiristyvät talousnäkymät mer-
kitsevät, että nuorisoalan on voitava mahdolli-
simman läpinäkyvästi osoittaa työnsä laatu ja 
merkitys: Palvelun laadun yhteismitallinen mit-
taaminen ja seuraaminen on eräs keino Valtion, 
kuntien ja seurakuntien päätöksentekijöille 

14 Tätä varten on tehty hyvää pohjatyötä auditoijien seminaarissa 
Lappeenrannassa 30.10.2012, katso www.nuorisokanuuna.fi >  
materiaalipankki > työn arviointi ja kehittäminen > Lappeenran-
nan seminaari 30-31.10.2012

kouluttajista, koulutustilaisuuksista, johon kootaan 
tietoa työkalun muutoksia, kehittämisnäkymistä, 
jne.14 Lisäksi selvitetään miten ELY:t (niiden nuo-
risotoimet) voivat osallistua arviointikoulutusten 
paikalliseen järjestämiseen. Allianssi ja Kanuuna 
voivat yhdessä lähestyä ELY:jä konseptilla, jossa 
räätälöidään yhteinen koulutus sekä kuntien, että 
järjestöjen nuorisotyöntekijöille.

Yllä mainittu voidaan toteuttaa hyvin kustannus-
neutraalisti olemassa olevien tiedotus- ja koulutus-
järjestelmien, verkostojen sekä toimijoiden nykyis-
ten budjettien puitteissa.  

Mitä hyötyä on laadun kehittämiseen 
investoinnista?

Ensinnäkin, laajojen seurantatutkimusten perus-
teella tiedetään, että huono nuorisotyö voi olla 
nuoren kasvulle suoranainen riski kun taas laadukas 
nuorisotyö parantaa nuorten taitoja ja motivaatio-
ta edetä koulutus- ja työurilla. Koska palvelun laatu 
on kohtuullisen hyvä estimaatti sen vaikuttavuudel-
le, mitattavalla laadulla voidaan vakuuttaa päätök-
sentekijöitä siitä, että on tehty hyviä investointeja. 
Kaiken kaikkiaan luotettava tieto nuorisotyön laa-
dusta parantaa työn läpinäkyvyyttä ja arvostusta. 
Lisäksi ajantasainen tieto palvelun laadusta auttaa 
päätöksentekijää tekemään nopeita interventioita 
- joko puuttumalla huonoon palveluun tai jatkoja-
lostamalla hyvää palvelua. Toimintojen priorisointi, 
säästöt ja sopeuttaminen taloudellisiin resursseihin 
on myös tosiasiapohjaisempaa kun voidaan mitata 
palvelujen tai toiminnan laatua. 

Kokemus on myös osoittanut, että auditointi pa-
rantaa työn tehokkuutta ja työn hallintaa, kun tie-
detään milloin tehdään oikeaa työtä ja miten työtä 
on parannettava. 
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nähdä miten hyvin julkisia varoja on käytetty 
(tilivelvollisuus, accountability).

• Suomi on perinteisesti ollut eurooppalaisen 
nuorisotyön kehittämisen etujoukoissa. Nuo-
risotyön laadun arvioinnin menettelyt ja osaa-
minen on tarpeellinen lisä Irlannin puheen-
johtajakaudella vahvistuneeseen keskusteluun 
”Quality Youth Work” -teemasta.          

NUORISOTYÖN JA –POLITIIKAN 
ARVIOINTI JA SEURANTA 

Tämän raportin aluksi tarkasteltiin nuorisotyön 
tilastollisia tunnuslukuja, jotka ovat tarpeen eri-
tyyppisen toiminnan laajuuden mittaamiseen (kävi-
jämäärät, ryhmätyöhön osallistuneet ja suunnitel-
mallisesti tuetut nuoret jne). Seuraavaksi pohdittiin 
nuorisotyön laadun parantamista, mutta lisäksi pi-
täisi voida arvioida toiminnan vaikuttavuutta (ef-
fectiveness, impact, outcome). Alla olevan kaavion 

2 mukaisesti tähän on useita menettelyjä. Voidaan 
tarkastella nuorisotyön välittömiä vaikutuksia heti 
toiminnan tai hankkeen päätyttyä ja sitä kuinka py-
syviä tällaiset vaikutukset ovat. Kolmanneksi voi-
daan seurata koko yhteisön, esimerkiksi kunnan 
tasolla nuorten hyvinvointia, kehittää toimenpiteitä 
sen parantamiseksi ja arvioida eri toimintojen vai-
kutuksia muutoksiin.

Välittömiä vaikutuksia voidaan selvittää joko ns 
ennen-jälkeen arvioinneilla, nuorisotoiminnan tai 
hankkeen prosessin kuvaamisen avulla, molempia 
yhdistelemällä tai sitten yrittämällä jälkikäteen ar-
vioida vaikuttavuutta niiden aineistojen perusteella, 
joita hankkeen päätyttyä on käytettävissä. Kaikkiin 
näihin on olemassa menettelyjä, joita myöhemmin 
tullaan lähemmin tarkastelemaan. 

Toiseksi, voidaan arvioida sitä onko aktiivisella 
osallistumisella nuorisotyöhön ollut pysyvämpää 
vaikutusta: Miten nuorisotyössä mukana oleminen 
on vaikuttanut nuorten myöhempään elämänkul-
kuun. Nuorisotyön varsinainen kohdejoukko on 

NUORISOTYÖN JA -POLITIIKAN VAIKUTUS A SEURANTA

Kaavio 2: Nuorisotyön ja -politiikan vaikutusten arviointi  ja seuranta

VÄLITTÖMÄT VAIKUTUK-
SET

ENNEN - JÄLKEEN -ARVI-
OINTI:
• Vaikutukset nuorten valmiuksiin 

ja käyttäytymiseen yleensä
• Toimintakohtaiset odotukset 

vaikutuksista
PROSESSIN KUVAUS JA 
ANALYYSI
• Merkittävien muutosten tarinat: 

Osallistuva arviointi
• Oppimisen kuvaaminen
JÄLKIKÄTEENARVIOINTI

VAIKUTUKSET 
NUORTEN ELÄ-
MÄNKULKUUN:

• Minkälaisia valintoja 
nuoret ovat tehneet 
3 vuotta peruskou-
lun päättymisen 
jälkeen?

NUORISOPOLITII-
KAN SEURANTA:

• Nuorten hyvinvointi-
indikaattorit (Esim. 
Martha C Nussbaum 
ja nuorten ”toiminta-
kykyisyys”)
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Nuorisotyön vaikuttavuuden arvioinnin ylei-
nen malli

Voidaan olettaa, että nuorisotyöllisen toiminnan tai 
intervention vaikutus nuoreen on erilainen sen mu-
kaan mitä ovat hänen keskeiset elämänkokemuksensa 
(biografia), minkälaisessa sosiaalisessa ympäristössä 
hän toimii ja millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia 
hänellä on (kaavio 3, alla). Nämä vaikuttavat siihen, 
minkälaiset nuorisotyölliset toiminnat häntä kiinnos-
tavat vai kiinnostavatko lainkaan. Niillä on vaikutusta 
toimintaan osallistumiseen. Kodin tuella ja nuorten 
omalla aktiivisuudella ja sitoutuneisuudella on vai-
kutusta siihen, miten hyvin hän voi hyödyntää esi-
merkiksi kulttuurisen nuorisotyön toimintamuotoja. 
Nuorisotyön vaikutuksia arvioitaessa näiden tausta-
tekijöiden rooli tulee jotenkin huomioida.

Nuorisotyöllinen toiminta, jota arvioidaan, ei 
ole musta laatikko tai automaatti, joka tuottaa aina 
myönteisiä tuloksia, vaan se muodostuu erilaisista 
prosesseista, joiden vaikutusta tulee jatkuvasti voi-
da arvioida ja kehittää. Nuorisotyöllisen toiminnan 
vetovoimaisuus, tavoitteiden selkeys, työntekijöiden 
osaaminen, organisaation toimivuus ja nuorten osal-
listumistavat, aktiivisuus ja sitoutuminen vaikuttavat 
siihen mitä nuoret toiminnassa oppivat. 

Itse vaikutusten arvioinnissa on erotettava vä-
littömät vaikutukset (outcome) ja vaikutusten py-
syvyys (impact). Toiminnan tai hankkeen jälkeen on 
tapana arvioida miten nuoret ja työntekijät ovat sen 
kokeneet, mitä he ovat siitä saaneet ja mitä oppineet. 
On kuitenkin myös tarpeen selvittää missä määrin 
kyseiset vaikutukset ovat pysyvämmin muokanneet 
nuoren asenteita, ajattelua, tulevaisuussuuntautunei-
suutta, toimijuutta ja vaikuttaneet hänen myöhem-
piin elämänuran valintoihin. On myös mahdollista, 
että nuorisohankkeessa opittu ominaisuus, vaikkapa 
tiimityökyky, ei olekaan myöhemmin opiskelu- tai 
työelämään siirtyvä ominaisuus (T-Kit 10, 2007, 22). 
Pysyvien vaikutusten arviointi on tieteellisesti vaati-
va tehtävä, joka täytyy toteuttaa tutkimusyhteistyönä

10-17 –vuotiaat, joten olisi mahdollista selvittää 
miten tämän elämänvaiheen kokemukset ovat vai-
kuttaneet peruskoulun päättymisen jälkeisiin valin-
toihin ja kokemuksiin. Peruskoulun jälkeisinä kol-
mena - neljänä vuotena selviää useimpien kohdalla 
minkälaisia elämäntapojen ja ammatillisen uran va-
lintoja on tehty.   

Kolmanneksi, on tarpeen kerätä yhteisötasoi-
sia tasoisia indikaattoreita (kunnan miksei valtion) 
nuorten elämän kannalta keskeisistä asioista. Eräs 
tapa on määritellä nuorten kansalaiseksi kasvami-
nen keskeiset tarpeet, edellytykset tai toimintaval-
miudet ja mitata niiden toteutumista. Myöhemmin 
tarkastellaan esimerkkinä Helsingin kaupungin 
nuorten hyvinvointi raporttia ja sen indikaattorei-
ta, jotka perustuvat amerikkalaisen filosofin Mart-
ha C Nussbaumin (2013) teoriaan inhimillisistä toi-
mintakyvyistä (”Human Capabilities”).  

Nuorisotyön vaikuttavuuden arviointi

Nuorisotyön vaikuttavuuden tutkimus on melko 
tuore ilmiö. Sen voi sanoa alkaneen vasta 2000-lu-
vulla, kuitenkin eksponentiaalisesti kasvaen.  valta-
osa tällaisista tutkimuksista on tehty USA:ssa (69%), 
seuraavaksi eniten Englannissa (16%) ja loput 15% 
muualla maailmassa (Durlak ym 2011, 17). Kärjessä 
ovat siis neoliberalistisen talouspolitiikan ja Uuden 
Julkisen Hallinnon tyyppisen managementin maat. 
 
Aluksi tarkastellaan nuorisotyön vaikuttavuuden 
arvioinnin yleistä mallia: Mitä tekijöitä tulee huo-
mioida kun tehdään päätelmiä siitä mikä vaikutus 
nuorisotyöllä on nuoriin? Tämä on teoreettinen mal-
li, joka – tällä yleisellä tasolla – on nuorisotyössä 
periaatteellisesti hyväksyttävissä. Erittäin kiivasta ja 
keskenään kovin ristiriitaista keskustelua käydään 
sen sijaan siitä onko nuorisotyön vaikutuksia nii-
den monisyisyyden ja ennalta-arvaamattomuuden 
vuoksi käytännössä ollenkaan mahdollista osoittaa. 
Erimielisyyttä on myös siitä millainen arviointime-
nettely on soveltuvin. Lopuksi esitellään malleja, 
joiden tässä raportissa uskotaan soveltuvan nuori-
sotyön vaikutusten arviointiin. 
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BIOGRAFIA
Keskeiset elämänkokemukset

SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ
Kaverit, koti, koulu, harrastuk-
set, asuinalue

NUORISOTYÖN 
OMINAISUUDET
Sisältö ja kasvatuk-
selliset tavoitteet, 
henkilö-kunta, orga-
nisaatio, työilmapiiri, 
toimitustapa

VÄLITTÖMÄT 
VAIKUTUKSET
Henkilökohtaiset, sosi-
aaliset ja yhteiskunnalli-
set valmiudet, merki-
tykselliset kokemukset

PYSYVÄT
VAIKUTUKSET
Asenteet, elämäntavat, 
toimijuus, uravalinnat

AIKA

TOIMINTAAN 
OSALLISTUMINEN
Rekrytoituminen, 
osallistumisaktiivi-
suus, sitoutuminen ja  
oma toimijuus

NUOREN OMINAISPIIRTEET
Psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset 
piirteet, sukupuoli, sos.tausta, ikä

Kaavio  3: Nuorisotyön arvioinnin yleinen malli

Kaikki edellä mainitut toiminnan onnistuneisuuteen vaikuttavat tekijät ovat periaatteessa mitattavissa, dokumentoita-
vissa tai ainakin kriittisesti eri osallistujaosapuolien arvioitavissa. 

Voidaanko nuorisotyön vaikuttavuutta arvioida?

Englannissa parlamentaarinen komitea on perin-
pohjaisesti selvittänyt nuorisotyön vaikuttavuutta 
ja haastatellut suuren joukon tutkijoita, kuntien 
ja järjestöjen nuorisotyön edustajia, nuorisotyön 
koulutuksesta vastaavia sekä alan virkamiehiä 
(”Services for Young People”. House of Commons, 
Education Committee, 2011). Komitea sai asiasta 
kovin ristiriitaista tietoa. komitean kuulemat asian-
tuntijat jakautuivat vaikuttavuuden arvioinnin suh-
teen seuraavaan kolmeen ryhmään:
• ne, joiden mielestä vaikuttavuutta ei tulisi lain-

kaan tutkia, koska se on perusriidassa sen kans-
sa mitä nuorisotyö on 

• ne, jotka eivät vastusta vaikuttavuuden arvioin-
tia sinänsä, mutta, jotka pitävät sitä hankalana 
sekä aikaa ja resursseja vievänä

• ne, jotka uskovat, että nuorisotyö – kuten 

muutkin palvelut – voivat osoittaa mikä niiden 
lisäarvo on.

Nuorisotyöntekijöiden, nuorisotyöntekijöiden 
kouluttajien ja monien etujärjestöjen keskuudessa 
on Englannissa varsin runsaasti niitä, joiden mieles-
tä nuorisotyön vaikuttavuutta ei voi eikä kannata 
tutkia. Yleisellä tasolla arviointien ja vaikuttavuus-
selvitysten nähdään edustavan hallituksen neolibe-
ralistista talouspolitiikkaa ja siihen kytkeytyvää ns 
Uutta Julkista Hallintoa (New Public Management), 
jonka iskulauseina ovat taloudellisuus, tulokselli-
suus ja vaikuttavuus. Uusi Julkinen Hallinto koetaan 
myös vahvasti ylhäältäpäin ohjatuksi strategiseksi 
managerialismiksi, jotka kaikki uhkaavat kaikkea 
mikä nuorisotyössä on olennaista ja arvokasta 
(Jon Ord 2012, In Defence of Youth Work 2011). 
Nuorisotyössä on olennaista nuoren ja työntekijän 
kasvokkainen vuorovaikutus, jonka tulisi olla ainoa 
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nuorisotyötä ohjaava tekijä. Hallinnon asettamat 
painopisteet, laatujohtaminen ja toiminnan tehok-
kuuden sekä vaikuttavuuden osoittaminen koetaan 
ylhäältä päin tulevana ohjauksena, joka tekee mah-
dottomaksi nuorisotyön eetoksen, nuoren ja nuo-
risotyöntekijän kohtaamisen. Edelleen todetaan, 
että nuorisotyön vaikuttavuutta on hankala mitata, 
koska sen prosessit (nuoren pitkäjänteinen kohtaa-
minen) ovat ennalta-arvaamattomia ja satunnaisia. 
On vaikea konkreettisesti sanoa ja mitata mitä laa-
dukas nuorisotyö on. Jäljelle jää näkökulma, jonka 
mukaan ”you know a good youth service when you 
see it” tai “I don’t think there is any perfect way of 
measuring youth work unless you know the young 
person” (Cooper 2011, 67). Lisäksi nuorisotyös-
sä opittavat asiat ovat ns ‘pehmeitä’ taitoja kuten 
vastuuntuntoisuus, harkintakyky, luovuus, kriitti-
syys, itsetunnon vahvistuminen jne., joita on kovin 
hankala mitata. Lopulta on erittäin vaikea osoittaa 
miten nuorisotyöhön osallistuminen tai sen jossain 
hankkeessa tai toiminnassa mukana oleminen vai-
kuttaa nuorten ajatteluun ja elämään. Niin monet 
ihmiset, tapahtumat ja asiat vaikuttavat samanaikai-
sesti nuoren asenteisiin, mielipiteisiin, tietoihin ja 
nuoren tekemiin valintoihin, että on käytännössä 
hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, osoittaa jonkin yk-
sittäisen asian, kuten nuorisotyön toimintaan osal-
listumisen vaikutusta. Nuorisotyöntekijöiden vasti-
ne vaikuttavuuden arvioinnille on ollut nuorisotyön 
onnistumisesta kertovien tarinoiden kertominen 
(In Defence of Youth Work 2011) sekä nuorisotyön 
määrittäminen nuoren ja nuorisotyöntekijän ainut-
kertaiseksi kohtaamiseksi (Cooper 2011).

Englannin parlamentin kasvatuskomitea myöntää, 
että nuorisotyöllä näyttäisi olevan myönteisiä vai-
kutuksia nuorten elämään, mutta on varsin turhau-
tunut siihen, että käytettävissä ei ole “edes karkeaa 
tuloksellisuuden mittaustapaa”. Nuoren kohtaami-
sen prosessia on hankala mitata ja osoittaa, mutta 
komitean mielestä ”pitää voida osoittaa mikä vai-
kutus julkisten varojen käytöllä nuorisotyöhön on” 
(s. 23). Komitea toteaa, että sen haastattelemien 
asiantuntijoiden joukossa on myös niitä, jotka eivät 
periaatteellisista syistä vastusta nuorisotyön vai-
kuttavuuden arviointia ja pitävät sitä mahdollisena 

ja tavoiteltavana, mutta hankalana, aikaa ja resursse-
ja imevänä. Systemaattisesti ja tieteellisesti pätevän 
vaikuttavuuden arvioinnin tekeminen vaatii kallista 
ja raskasta tutkimuspanostusta, vie aikaa ja kuor-
mittaa työntekijöitä. Mikä siis olisi vaikuttavuuden 
arvioinnin tapa, joka olisi mahdollinen ilman, että se 
aiheuttaisi kohtuutonta hallinnollista rasitusta? 

Kasvatuskomitean iloksi oli myös asiantuntijoita, 
jotka vakuuttivat, että nuorisotyön vaikuttavuuden 
arviointi on mahdollista, myös kustannustehokkaasti. 
Näihin tapoihin palataan tämän kappaleen lopussa. 

Arviointivastaisuutta nuorisotyössä voidaan kriti-
soida seuraavasti:
• Laajat kansainväliset nuorisotyön vaikuttavuuden 

meta-analyysit (Durlak, J, Mahoney, J, Bohnert, 
A & Parente, M., 2010,  Matteo, M., Campbell-
Patton, C., 2008,  Dickson, Vigurs & Newman, 
2013) osoittavat, että nuorisotyö erottautuu 
muista palveluista siinä, että siitä on erityisen vä-
hän arviointiselvityksiä ja tutkimuksia. Tämä voi 
johtua paitsi tehtävän vaikeudesta, myös siitä, 
että nuorisotyössä on erityisen paljon arviointiin 
liittyviä kielteisiä ennakkoasenteita ja ammatti-
taidon puutteita. Nuorisotyö luokitellaan sarjaan 
“promising but unproven”. Ainakin nuorisotyön 
uskottavuuden, läpinäkyvyyden ja arvostuksen 
kannalta on hyvin perusteltua parantaa nuoriso-
työn vaikuttavuuden arviointia.

• Ei ole mitään erityisiä perusteita sille, että nuori-
sotyössä vaikuttavuuden arviointi olisi sen erityi-
sempää kuin monilla muillakaan toimialoilla; kult-
tuuri-, vanhus- tai lapsityössä, talouspolitiikassa 
tai vaikkapa aikuiskoulutuksessa.

• Nuorisotyön kehittäminen on hankalaa mikäli 
sille ei voida asettaa riittävän selkeitä kasvatuk-
sellisia tavoitteita, mikäli ei ole käsitystä siitä min-
kälaisin prosessein tavoitteet toteutetaan ja mi-
käli niiden etenemistä ja vaikuttavuutta ei haluta 
arvioida. Nuorisotyölle näyttäisi olevan ominais-
ta abstrakti ammatillinen ja nuorisopoliittinen 
retoriikka (esim. ’nuoren kohtaaminen’, ’nuoren 
kasvun tukeminen’, ’kokonaisvaltainen nuoriso-
politiikka’, ’non-formaali oppiminen’, ’nuorten 
osallistuminen’ jne. Katso myös Siurala 2012).

• Myös nuorisotyön tavoitteena olevia ns ’pehmei-
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tä’ taitoja voidaan mitata. Tästä on hyvänä esi-
merkkinä se miten koulun yhteydessä tehtävän 
nuorisotyön (After-School-Programs) vaikutta-
vuutta USA:ssa tutkitaan (Durlak, J, Mahoney, J, 
Bohnert, A & Parente, M., 2010) ja miten Englan-
nissa nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja jne mi-
tataan nuorisotyössä (New Philanthropy Capital).

Miten nuorisotyön vaikuttavuutta voidaan 
arvioida? 

Nuorisotyön vaikuttavuutta siis pitäisi arvioida ja 
sitä voidaan arvioida – samalla kuitenkin huomioi-
den siihen liittyvät rajoitukset ja ongelmat. On tar-
peen kehittää ja räätälöidä nuorisotyön erityispiir-
teet huomioiva arviointitapa. Näihin erityispiirteisiin 
kuuluu muun muassa seuraavia seikkoja:
• nuorisotyön monimuotoisuuden ja joskus ennal-

ta-arvaamattomuuden takia on tarpeen varautua 
myös joustaviin, geneerisiin arviointimenettelyi-
hin.

• nuorisotyössä ja –politiikassa on panostettava 
mitattavissa olevien tavoitteiden asettamiseen ja 
niiden operationalisointiin (mitattaviksi määreik-
si muuttamiseen).

• nuorisotyöntekijöiden työn osaksi tulee ym-
märtää työn systemaattinen kehittäminen ja sen 
läpinäkyväksi tekeminen – siis arviointien teke-
minen.

• jotta arviointityö ei kuormittaisi nuorisotyönte-
kijää kohtuuttomasti, vaikuttavuuden arviointien 
menettelyjen tulee olla riittävän helppokäyttöi-
siä, arviointikoulutusta ja -tukea on oltava saata-
vissa ja onnistumisesta on palkittava.

• nuorisotyöalalla on Suomessa poikkeuksellisen 
vahvasti resurssoitu nuorisotutkimus, jota on 
voitava käyttää vaikuttavuuden menettelyjen ke-
hittämisessä ja toteuttamisessa

Periaatteessa tieteellisesti uskottavimpia vaikutta-
vuuden arvioinnin menettelyjä ovat ne, joissa käy-
tetään ns koe-asetelmaa, jossa arvioinnin kohteena 
olevalle interventiolle on olemassa yksi tai useampia 
verrokkiryhmiä ja jossa ulkopuolisten tekijöiden vai-

kutus pyritään kontrolloimaan, jossa kausaalisuhde 
toimenpiteen ja sen seurausten välille osoitetaan ja 
jossa tunnistetaan toiminnan välilliset ja välittömät 
vaikutukset. Tässä on kyse vaativasta tutkimusase-
telmasta. Nuorisotyön käytäntöön soveltuvat par-
haiten yksittäisten toimintojen tapaustutkimusana-
lyysi, jonka muotoja on useita:
(1) Ennen – jälkeen –arviointi. Yksinkertaisim-
massa muodossaan selvitetään vaikkapa nuorten 
matkaryhmän minäkuvaa, itseluottamusta, sosiaa-
lisia taitoja, monikulttuurisuutta, suvaitsevaisuutta, 
Eurooppa-tietoutta jne hankkeen käynnistymisvai-
heessa ja sen päättymisen jälkeen. Vertailutietoja 
täydennetään ja tulkitaan muiden hankkeen aikana 
kerätyn tietojen, työntekijöiden havaintojen ja ryh-
mähaastattelujen avulla. Tämä menettely edellyttää 
sitä, että etukäteen on muodostettu oletuksia tai kä-
sityksiä siitä miten toimintamuoto, tässä tapauksessa 
osallistuminen nuorisovaihtoon, vaikuttaa nuoriin. 

(2) Prosessin arviointi. Arviointi perustuu nuori-
sotyöntekijöiden etukäteen pohtimaan käsitykseen 
(teoriaan) siitä miten ko toiminnan tai hankkeen 
pitäisi eri vaiheissa vaikuttaa nuoriin. Ennaltaeh-
käisevän päihdetyön ’valintojen putkessa’ nuorille 
annetaan päihteitä koskevaa informaatiota ja kun 
sitä joudutaan omakohtaisesti pohtimaan, tietous 
päihteistä lisääntyy, asenteet jäsentyvät, kriittisyys li-
sääntyy ja kulutusaikomukset muuttuvat. Toiminnan 
kuluessa analysoidaan miten etukäteisolettamukset 
nuorisotyöllisistä vaikutuksista toteutuvat ja minkä-
laiset korjausliikkeet ovat mahdollisesti paikallaan. 
Tämä pohdiskelu edellyttää toiminnan etenemisen 
riittävää dokumentointia. Prosessin lisäksi arvioi-
daan lopputulosta: Missä määrin oletetut vaikutuk-
set ovat toteutuneet? Mikäli toiminta tuotti siltä 
odotettuja tuloksia, voidaan askel askeleelta osoit-
taa miten nuorten käyttäytymispiirteet muuttuivat 
– eli muutos nuorissa johtui askelittain edenneestä 
nuorisotyöllisestä prosessista. 

Tämän menettelyn kevyemmässä versiossa luo-
vutaan nuorisotyön oletettujen vaikutusten etu-
käteispohdinnasta, mutta pidetään kiinni prosessin 
dokumentoinnista ja sen pohdinnasta. Tavoitteena 
on tuottaa kuvaus siitä miten toimintaan osallistu-
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minen vaikutti nuorten asenteisiin ja käyttäytymi-
seen. Vaikuttavuuden osoittamista rajoittaa se, että 
systemaattista tietoa lähtökohtatilanteesta ei ole 
käytettävissä. Tämä menettely soveltunee parhaiten 
sellaisiin nuorisotyöllisiin toimintoihin ja hankkeisiin, 
joiden vaikutuksia ei kerta kaikkiaan voida etukäteen 
määritellä tai arvioida. Kuten aiemmin todettiin mo-
net ovat sitä mieltä, että nuorisotyön prosessit ovat 
luonteeltaan ennalta-arvaamattomia ja satunnaisia. 

(3) Osallistuva arviointi. Myös tämä menettely 
rakentuu ajatukselle, että nuorisotyön prosesseja voi 
olla hankala ennakoida ja siksi tarvitaan menettely, 
joka joustavasti voi tarttua yllättäviin tapahtumiin ja 
kuvata niitä. Arvioinnin kohteena on johonkin nuo-
risotyön toimintaan osallistuminen 3-4 kuukauden 
ajan, jonka kuluessa nuoret ja nuorisotyöntekijät 
valitsevat niissä esiin nousseita ’merkityksellisiä ta-
rinoita’, asioita, jotka ovat vaikuttaneet jollain mer-
kittävällä tavalla nuorten elämään. Tarinat doku-
mentoidaan, kootaan ”uskottaviksi tarinoiksi”15 ja 
niiden ajatellaan osoittavan nuorisotyön positiivisia 
vaikutuksia. Osallistuva arviointi syventää työnte-
kijöiden pohdiskelevaa suhdetta työhönsä, avartaa 
myös nuorten ymmärrystä nuorisotyöstä ja kertoo 
johdolle ja päätöksentekijöille nuorisotyön vaikutta-
vuudesta.

(4) Vertailusta kasautuva tietous. Vertaamalla 
samantapaisten hankkeiden prosesseja ja tuloksia 
toisiinsa voidaan päätellä mitkä tekijät ovat yhteydes-
sä hyviin tai huonoihin tuloksiin. Vertailu edellyttää, 
että eri hankkeiden vaiheet on riittävän hyvin doku-
mentoitu ja vaikutukset nuoriin mitattu. Nuorisotyö 
etsii parhaillaan koulun kanssa tehtävän yhteistyön 

tehokkaita muotoja. Tärkeää olisi tuottaa yhteisesti 
sovitut työn tavoitteet, sovittava työtapojen doku-
mentoinnista ja oletettujen tulosten mittaamisesta. 
Tällaisten tapausaineistojen keskinäisen vertailun tu-
lisi tuottaa aineistoihin perustuvia näkemyksiä siitä 
minkälaisin prosessein kouluyhteistyölle asetettuja 
tavoitteita voidaan saavuttaa.

(5) Vaihtoehtoisten selitysten eliminointime-
netelmä. Mikäli systemaattista tietoa hankkeen 
eri vaiheista ei ole käytettävissä, voidaan pohtia 
erilaisten selitysten todennäköisyyttä. Esimerkiksi 
nuorten kulttuurihanke näkyi nuorten sosiaalisten 
taitojen vahvistumisena, itsetunnon kohoamisena ja 
johti johonkin kulttuuriharrastukseen. Puutteellises-
takin dokumentoinnista huolimatta voidaan pohtia 
erilaisia syitä lopputulokseen: johtuiko se nuorten 
valikoitumisesta kyseiseen hankkeeseen, vanhempi-
en vahvasta tuesta, nuorten poikkeuksellisesta kes-
kinäisestä dynamiikasta, jostain muusta hankkeen 
ulkopuolisesta tekijästä, sattumasta, nuorisotyönte-
kijöiden tekemistä ratkaisuista jne. Liikenneonnetto-
muuksien selvitysten tapaan karsitaan - johonkin ai-
neistoon nojautuen - epätodennäköisimpiä oletuksia 
ja päädytään jäljellejäävään, todennäköisimmin päte-
vään oletukseen.

(6) Onnistumisien tapaustutkimukset. Ar-
vioinnin kohteena ovat nuoret tai nuorisoryhmät, 
jotka näyttävät erityisesti hyötyneen toiminnasta 
tai hankkeesta ja ne, joihin sillä ei ole ollut mitään 
vaikutusta. Erilaisia aineistonkeruumenetelmiä (haas-
tattelut, kvalitatiiviset aineistot) hyödyntäen pyritään 
löytämään asioita, jotka selittävät näitä äärimmäisiä 
kokemuksia. Arviointi ei anna kokonaiskuvaa toimin-
nasta eikä oikein hyvin kuvaa sen prosesseja, mutta 
voi tunnistaa joitain keskeisiä onnistumisen ja epäon-
nistumisen tekijöitä.

Seuraavaksi esitellään yllä kuvattujen periaatteellis-
ten arviointitapojen mukaisia konkreettisia menet-
telyjä nuorisotyön vaikuttavuuden arvioimiseksi. Ne 
ovat pääsääntöisesti tapoja, jotka eivät edellytä (pait-
si ehkä alussa) ulkopuolista asiantuntijuutta, vaan ne 
voidaan toteuttaa osana arkista työtä.     

15 ”Uskottavien tarinoiden kertominen” on kvalitatiivisen tutki-
muksen Eurooppalaisen uranuurtajan David Silvermanin julkai-
sun otsikko; ”Telling Convincing Stories” (1989). Ajatuksena on, 
että kvalitatiivinen tutkimus voi tuottaa - aineistoihinsa tiukasti 
nojautuen - tarinamuotoisen kuvan todellisuudesta, joka on vähin-
täänkin yhtä käyttökelpoinen ja luotettava kuin mittavasta kysely-
aineistosta hienostuneilla tilastollisilla analyyseillä tuotettu raportti.
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Nuorisotyön vaikutusten arviointi – 
esimerkkimenettelyjä

Johdantoa ennen-jälkeen -arviointiin 

Vain 10% Durlak ym:n (2010 vai 13??) läpikäymistä 
nuorisotyön vaikuttavuustutkimuksista oli käyttänyt 
ennen ja jälkeen tapahtuvaa mittausta. Tyypillisimpiä 
olivat tapaustutkimukset, joissa jälkikäteen pyrittiin 
erilaisin menettelyin päättelemään nuorisotyön vai-
kuttavuutta. Ennen-jälkeen –tyyppisiä menettelyä on 
pidetty raskaina ja vaativaa tutkimusosaamista edel-
lyttävinä. Ne ovat myös jättäneet useita kysymyksiä 
avoimeksi. Viime aikoina on kuitenkin ryhdytty käyt-
tämään suhteellisen kevyitä ennen-jälkeen arviointi-
menettelyjä, joilla voidaan saada kohtuullinen kuva 
nuorisotyön vaikutuksista nuoreen. 

Me emme tekisi nuorisotyötä, ellemme uskoisi, 
että sillä on myönteisiä vaikutuksia nuoreen. Jälki-
käteen voimme huomata nuoren käyttäytymisessä 
tapahtuneita muutoksia; nuori muuttuu sosiaali-
semmaksi, muita huomioonottavammaksi, pärjää 
paremmin koulussa, hän innostuu suunnittelemaan 
tulevaisuuttaan, pääsee haluamaansa koulutukseen, 
päihteiden käyttö vähenee jne - ja hyvä niin. Mutta 
voitaisiinko näitä vaikutuksia selvittää systemaatti-

semmin ja siten, että ne vakuuttaisivat myös muita 
kuin itseämme? Järjestelmällisen arvioinnin etuna on, 
että (1) nuorisotyöntekijä, nuoret ja yhteistyökump-
panit voivat pohtia työn kehittämistä ja lisäksi (2) va-
kuuttaa nykyistä paremmin päätöksentekijöitä työn 
vaikuttavuudesta ja merkityksestä.

Logiikka on se, että nuorisotyössä uskotaan sii-
hen, että sen toimintaan osallistuminen kehittää sel-
laisia kykyjä, taitoja ja valmiuksia, jotka parantavat 
nuorten mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja pärjätä 
elämässään.16 Arvioinnin tehtävänä on osoittaa, että 
aktiivinen mukanaolo nuorisotyöllisessä toiminnassa 
todella kehittää kyseisiä valmiuksia. 

Tämä logiikka on kuvattu kaaviossa 4. Sen mukaan 
on mahdollista mitata ennen nuorisotyöllistä toimin-
taa tai hanketta ja sen jälkeen onko nuorisotyössä 
mukana oleminen vaikuttanut nuorten tai nuorten 
ryhmien valmiuksiin toimia tavoitteellisesti (kuten mo-
tivaatio, kyky asettaa itselleen tavoitteita, ongelmien 
ratkaisukyky ja priorisointi), kehittää itseään (kuten 
vastuunotto, aloitekyky, luovuus, pitkäjänteisyys, ryh-
mätyötaidot, sosiaaliset taidot, muiden ja oman toi-
minnan reflektiokyky ja empatia) ja hänen yhteiskun-
nallisen toimijuuden kykyihinsä (kriittisyys, toimijuus 
ja sen edellyttämät välineet, poliittiset ja moraaliset 
taidot, tietoiset uravalinnat). 

16 Nuorisotyössä on käsityksiä siitä mikä on nuorisotyön tehtävä, 
mikä on laadukasta nuorisotyötä ja miten nuorisotyö vaikuttaa 
nuoriin. Nuorisotyön vaikuttavuutta arvioineet tutkimukset jakau-
tuvat Durlak ym:n (2013, 23-4) mukaan kolmeen pääryhmään 
sen mukaan mikä niiden teoreettinen lähtökohta nuorisotyön arvi-
ointiin oli. Yleisin oli nuorten henkilökohtaisen ja sosiaalisen kehitty-
misen lähtökohta, jonka mukaan nuorisotyö antaa valmiuksia per-
soonallisuuden ja sosiaalisten valmiuksien kehittymiseen. Toiseksi 
yleisin oli bronfenbrenneriläinen (1977) nuoren toimijuuden tu-
keminen, jossa arviointi kohdistuu paitsi nuorten henkilökohtaisiin 
valmiuksiin, myös siihen miten ne kehittyvät osana nuoren yhteis-
kunnallista toimintaympäristöä. Kolmanneksi, arviointi kohdistui 
siihen miten nuorisotyö onnistuu tukemaan nuorten osallistumista 
nuorisotalotoimintaan, koulutyöhön, lähiyhteisössä ja naapurustos-
sa toimimiseen sekä kunnan päätöksentekoon. 



30

NUORTEN KYVYT JA TAIDOT
kyky toimia tavoitteellisesti; motivaatio, kyky asettaa itselleen tavoitteita, ongelmien ratkaisukyky, pri-
orisointi, päätöksenteko,
itsensä kehittämisen taidot; vastuunotto, aloitekyky, luovuus, pitkäjänteisyys, ryhmätyötaidot, tilanne-
sidonnaiseenharkintaan muuttuvissa ympäristöissä, uusien tietojen. taitojen, ymmärryksen ja käyttö,sekä
sosiaaliset ja yhteiskunnalliset taidot; kriittisyys, toimijuus ja sen edellyttämät välineet, polittiset ja mo-
raaliset taidot, tietoiset uravalinnat

NUORISOTYÖLLINEN TOIMINTA TAI HANKE

Kaavio 4: Nuorisotyön vaikutus nuorten kykyihin ja taitoihin

PARANTUNUT ITSETUNTO, ELÄMÄNHALLINTA 
JA ELÄMÄSSÄ PÄRJÄÄMINEN

Tämä yleinen logiikka on lupaavasti toteutunut muun 
muassa seuraavissa arviointihankkeissa. Nuorten toi-
minnallisuutta tukeva järjestö O2 UK mittaa sekä 
kvalitatiivisin, että kvantitatiivisin aineistoin hank-
keissa olevia nuoriaan ennen toimintaa ja sen jälkeen 
ja kykenee osoittamaan miten nuorten itseluotta-
mus ja taidot lisääntyvät hankkeen aikana (Bill Eyres 
2011, 28). Partiolaiset (UK:ssa) mittaavat nuorten 
fyysistä kuntoa, sosiaalisia taitoja, muiden kunni-
oittamista, johtamistaitoja, henkilökohtaisia kykyjä 
ja tiimityötaitoja ja voivat osoittaa miten niissä ta-
pahtuvat muutokset liittyvät partiotoimintaan osal-
listumiseen (Services for Youth 2011, 28). USA:ssa, 

jossa nuorisotyö on usein koulun iltapäiväkerhotoi-
mintaa, on varsin mittavasti tutkittu ja arvioitu tuon 
työn tuottamaa hyötyä nuorille, koululle ja yhteisölle 
(Durlak ym. 2010, 3). Iltapäivien nuorisotyöohjelmiin 
osallistuminen on lisännyt nuorten koulukiinnitty-
neisyyttä ja kehittänyt heidän sosiaalisia taitojaan. 
Nämä tutkimukset ovat olleet pääasiassa ennen-
jälkeen –tyyppisiä arviointeja ja selvästi positiivisesti 
samansuuntaisia, mutta varmistamatta on toki vielä 
se, miksi kaikista tutkimuksista ei saada samanlaisia 
tuloksia ja onko mahdollista, että jokin iltapäivätyön 
ulkopuolinen tekijä tai joidenkin tekijöiden yhdistel-
mä olisi vaikuttanut muutoksiin.
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Jokaista asiakokonaisuutta mitataan noin 15 väittämällä, esimerkiksi ystävyyssuhteita (kokonaisuus 4) 
seuraavasti:

”Seuraavat väittämät koskevat sinua ja ystäviäsi.   täysin melko en melko täysin
Vastaa jokaiseen väittämään valitsemalla oletko   samaa samaa osaa eri eri
niiden kanssa samaa vai eri mieltä”   mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä

Ystäväni kohtelevat minua hyvin     

Minulla on hauskaa ystävieni kanssa     

Ystäväni ovat ilkeitä minulle     

Minulla on upeita ystäviä     

Ystäväni auttavat minua kun tarvitsen apua     

Vaikutukset nuorten valmiuksiin yleensä (ge-
neerinen malli)

Ennen – jälkeen arviointi voi kohdistua joko nuorten ky-
kyihin ja taitoihin yleensä (geneerinen arviointi) tai niihin 
kykyihin ja taitoihin, joita kulloisenkin nuorisotoiminnan 
tai hankkeen odotetaan erityisesti kehittävän (kusto-
moitu arviointi). 

Aluksi tarkastellaan erästä varsin yksinkertaista ja 
helppokäyttöistä Englantilaista nuorisotyön vaikuttavuu-
den arviointityökalua, jossa arviointi kohdistuu eräisiin 
yleisiin nuorten kykyihin ja valmiuksiin. Tämä menettely 
on otettu Englannissa käyttöön varsin laajasti. Sen on 
laatinut organisaatio nimeltä New Philanthropy Capital, 
se on tarkoitettu 11-16 –vuotiaille nuorille ja se perus-
tuu arviointiaineistoon, jota kerätään ennen toimintaa 

ja sen päätyttyä (NPC Well-being Measure, Ogain ym 
2012). Wordpress ohjelmalla on tehty sähköinen kyse-
ly, jonka vastaukset tallentuvat tietokantaan ja josta on 
saatavissa vertailupohjaksi ’valtakunnalliset’ jakautumat. 
Lomakkeen käyttäjällä on mahdollisuus lisätä omia ky-
symyksiä (rajoitetusti). Kyseessä on maksullinen palvelu.

Nuorilta kysyttävät asiakokonaisuudet: 
1. itsetunto
2. henkinen terveys
3. taito käsitellä vastoinkäymisiä
4. ystävät 
5. perhe 
6. koulu
7. lähiyhteisö
8. tyytyväisyys elämään

Tämän mallin pohjalta olisi mahdollisuus rakentaa Ka-
nuunan tarpeisiin soveltuva kysely tietokantoineen. Lisä-
arvona olisi valtakunnallisen tietokannan keräytyminen, 
jota voi sitten käyttää eräänlaisena mittatikkuna oman 
hankkeen tuloksien tarkasteluun. Toinen potentiaalinen 
lisäarvo on käyttää valtakunnallista tiedostoa nuoriso-
työn valtionhallinnon seurantamittaristona.

Tällaista ’pelkkää’ kyselyaineistoa voi aina vah-
vistaa työntekijöiden tekemällä dokumentoinnilla ja 
pohdiskeluilla sekä nuorten ja työntekijöiden yhtei-
sillä tulkinnoilla.

Edellä kuvattu New Philanthropy Capitalin arvioin-
timenettely on esimerkki Englannista. Mitä sitten ovat 

muissa maissa ne nuoren kasvun yleiset kyvyt, taidot 
ja valmiudet, joita nuorisotyön oletetaan vahvistavan? 
Tämä kysymys palautuu kysymykseen nuorisotyön teh-
tävästä, joka on myös jossain määrin kulttuurinen mää-
re. Eri maissa nuorisotyölle annetaan erilaisia tehtäviä 
(katso esim. Siurala 2001). Myös kunnittain nuorisotyön 
tehtävät painottuvat eri tavoin; jossain painottuu perus-
palveluksi ajateltu nuoren vapaa-ajan toiminnan ja har-
rastusten tuki, joissain taas kohdennettu riskiryhmien 
tuki. Nuorisotyön vaikuttavuuden arvioinnissa nämä 
kulttuuriset erot ja painotukset on tietenkin tarpeen 
huomioida. Oheiseen taulukkoon on koottu eräitä nuo-
risotyön tehtävän määrittelyjä.  
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NUORISOTYÖN JA NUORUUDEN TEHTÄVIÄ

NUORISOTYÖN TEHTÄVÄT (Juha Nieminen 2007)
• Liittäminen kulttuurin, yhteiskunnan ja lähiyhteisön jäseneksi (sosialisaatiofunktio) ~ aktiivinen kansa-

laisuus, yhteisöllisyys, poliittinen sosialisaatio . 
• Omaksi itsekseen kasvun tuki (personalisaatiofunktio) ~ identiteettityö, itsensä kehittäminen, lahjak-

kuuksien etsiminen
• Syrjäytymisen ehkäisy (kompensaatiofunktio) ~ sosiaalinen vahvistaminen, varhainen tuki, ennalta-

ehkäisy, yhdenvertaisuus
• Vaikuttaminen nuorille suunnattuihin julkisiin voimavaroihin (resurssointi- ja allokointifunktio) ~ nuo-

risopolitiikka

THE FIVE BASIC COMPETENCY AREAS OF YOUTH DEVELOPMENT (Pittman 1991, USA): 
• Health and Physical Competence - Good current health status plus evidence of knowledge, attitudes, 

and behaviors that will ensure future health. 
• Personal and Social Competence - Skills for understanding self and having self-discipline; working 

with others, communicating, cooperating, negotiating, and building relationships; coping, adapting, 
and being responsible; and finally, making good judgments, evaluating, making decisions, and prob-
lem-solving. 

• Cognitive and Creative Competence - Useful knowledge and abilities to appreciate and participate in 
areas of creative expression for thinking, seeing, feeling, tasting, and hearing. 

• Vocational Competence - Understanding and awareness of life planning and career choices, leisure 
and work options, and steps to act on those choices. 

• Citizenship Competence - Understanding of personal values, moral and ethical decision-making, and 
participation in public efforts of citizenship that contribute to the community and the nation. 

NUORUUDEN TEHTÄVÄT (kansainvälinen kirjallisuuskooste/Lasse Siurala)
• identiteettityö, 
• emotionaalinen itsenäisyys, 
• ideologiset, eettiset ja moraaliset käsitykset, 
• demokratia- ja vuorovaikutustaidot, 
• sopeutumis- ja innovaatiokyvyt, 
• empatia ja sosiaalinen vastuullisuus, 
• sosiaaliset suhteet/yhteisöllisyys/sosiaalinen pääoma
• aikuisuuden roolien oppiminen (työ, perhe)
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Odotettujen vaikutusten ennen-jälkeen –arvi-
ointi (kustomoitu malli)  

Voidaan ajatella, että edellä kuvattu nuorten kas-
vun yleisten valmiuksien mittaaminen soveltuu sel-
laisiin  nuorisotyön yleisiin palveluihin kuten nuori-
sotalotoimintaan, jonka toimintavalikoima on hyvin 
laaja ja joka on tarkoitettu kaikenlaisille nuorille. 
Tilanne muuttuu, kun toiminta kohdentuu joihin-
kin erityisryhmiin (tukea tarvitsevat nuoret) tai 
erityistoimintoihin, kuten kansainvälisyystoiminta, 
bänditoiminta, työllistäminen, kestävä kehitys jne. 
Toiminta- ja hankekohtaisesti on pohdittava minkä-

Taulukko 2 : Koulussa tehtävän nuorisotyön vaikuttavuuden arvioinnin 
mittareita (USA).

• koulumenestys
• poissaolot, läksyjen tekeminen
• koulun ja opettajien kokeminen
• sosiaaliset suhteet (kavereiden määrä, hyvät kaverit, suhteet vanhempiin ja opettajiin)
• päihteiden käyttö
• tulevaisuussuuntautuneisuus (ajatukset koulutuksesta, työstä, seuraavan vuoden suunnitelmista)
• kuva omista vahvuuksista/heikkouksista
• identiteetti, itsearvostus (onko tyytyväinen ulkonäköönsä, asemaansa sos. yhteisöissä)  
• merkittävät posit/negat kokemukset elämässä esim. kuluneen vuoden aikana
• henkinen hyvinvointi (ahdistukset, toivottomuus, elämänhallinta)
• sosiaaliset taidot 
• arvio nuorisotyöstä ja nuorisotyöntekijöistä

Lähde: “Measurement tools for evaluating out-of-school time programs” Weimer, C., Bouffard, S & little, 
P in The Evaluation Exchange nr 6, 2005 updated 2008, Harvard Family Research Project

laisia tietoja, taitoja ja valmiuksia kyseisen toimin-
nan ajatellaan nuorissa kehittävän.  

USA:ssa nuorisotyötä tehdään vahvasti kou-
lun iltapäivätoimintana. Tilat ja rahoitus tulevat 
usein kouluilta ja paikallisilta kouluviranomaisilta. 
Nuorisotyötä tekevien järjestöjen (maassa ei ole 
kunnallista nuorisotyötä samassa laajuudessa kuin 
Suomessa) on tällöin ollut pakko osoittaa, että 
nuorisotyö koulussa tukee itse kouluoppimista, vä-
hentää poissaoloja ja hillitsee häiriökäyttäytymistä. 
Amerikkalaisessa koulunuorisotyössä onkin kehi-
tetty varsin pitkälle standardoituja vaikuttavuuden 
arvioinnin menettelyjä ja mittareita (taulukko alla):

Meta-analyysi (Durlak ym. 2010, 3) USA:n koulussa 
tehtävän nuorisotyön tutkimuksista ja arvioinneis-
ta osoittaa, että aktiivinen osallistuminen koulu-
työn jälkeisiin nuorisotyön toimintoihin parantaa 
kouluarvosanoja, lisää myönteistä suhtautumista 
kouluun, vähentää koulusta poissaoloja, kotitehtä-
vät tehdään paremmin, ongelmakäyttäytyminen ja 
päihteiden käyttö vähenee, paino laskee, itseluot-
tamus, sosiaaliset taidot ja johtamistaidot parane-

vat samalla kun kansalaistoimintaan osallistuminen 
lisääntyy.

Tämä esimerkki siis osoittaa, että on mahdollista 
kehittää eri nuorisotyön muodoille (standardisoi-
tuja) mittareita, joilla voidaan osoittaa mitä hyötyä 
nuorisotyöstä on (nuorille, nuorisotyöntekijöille ja 
päätöksentekijöille). Tämä edellyttäisi oman kehit-
tämishankkeensa, jonka tukena olisi arviointitutki-
musta osaava tutkija. 
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Osallistuva arviointi  (Prosessien kuvaus ja 
analysointi)

Osallistavalla tai osallistuvalla arvioinnilla (participa-
tory, empowerment, collaborative, utilization eva-
luation, service design) tarkoitetaan ”arviointitapaa, 
joka tähtää ohjelman (tai toiminnan) tuloksellisuu-
den todennäköisyyden parantamiseen tukemalla 
asianosaisten valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja ar-
vioida ohjelmiaan” (Fetterman 1996, 2001 ja 2005). 
Nuorisotoimille, jossa on jo vuosikymmeniä edistet-
ty nuorten osallistumista toiminnan suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin, tämä kuulostaa perin 
tutulta. Kuitenkin nuorisotyöhön ovat vakiintuneet 
myös erilaiset ulkopuoliset arvioinnit ja vertaisar-
viointi. Näin on käynyt erityisesti neoliberalististen 
valtioiden julkisella sektorilla.    

Brittiläisessä nuorisotyössä ja sen tutkimuksessa 
on kannettu huolta nuorisotyön keskitetystä yritys-
mäisestä seurannasta ja johtamisesta (Cooper 2011, 
Ord 2012). Pelkona on, että nuorisotyön moniulot-
teisuus, joustavuus ja nuorisotyöntekijöiden asian-
tuntemus ja luovuus nujertuvat ylhäältä päin asetet-
tujen tulostavoitteiden, tulosjohtamisen, mittaamisen, 
arvioinnin ja projektikaaoksen jalkoihin. Vastaukseksi 
näihin paineisiin on korostettu nuorisotyön proses-
sin ennalta-arvaamattomuutta ja nuorisotyöntekijän 
itsenäisen toimijuuden merkitystä. Arvioinnin osalta 
on pyritty kehittämään ’positivistiselle neoliberalisti-
sen Uuden Hallintotavan managerialismille’ vaihto-
ehtoisia arviointimenettelyjä, jotka korostavat nuo-
risotyöntekijän ja nuoren välistä uniikkia prosessia. 

Eräs tällainen menettely on ns osallistuva arvioin-
ti, jossa nuoriso-ohjaajat koulutetaan rakentamaan 
nuorisotyöntekijän ja nuoren välisistä kohtaami-
sista ’merkityksellisiä muutostarinoita’ (Significant 
Change Stories). Nämä tarinat kertovat nuorisotyön 
vaikutuksesta nuoreen. Nuorisotyön toiminnoista 
tai hankkeista, jotka voivat kestää 3-6kk, tuotetaan 
tarinoita, jotka kuvaavat nuoressa tuon prosessin 
aikana tapahtuneista muutoksista. Nuoriso-ohjaajat 
muokkaavat tarinoita yhdessä nuorten kanssa. Eri 
hankkeista rakentuvista tarinoista keskustellaan laa-
jemmassa nuorisotyöntekijöiden ryhmässä, joka luo-
kittelee ne niiden vaikutusten mukaisiin tyyppeihin ja 

valitsee kutakin vaikutustyyppiä parhaiten kuvaavat 
tarinat. Lopuksi nuorisotyöorganisaation johto (ope-
ratiivinen johto ja luottamishenkilöt) kokoontuvat 
valitsevaan yhden tarinan kustakin vaikutustyypistä. 
Jos erilaisia nuorisotyön vaikutuksen tyyppejä löytyi 
kolme, jäljelle jää kolme muutoskertomusta, joiden 
ajatellaan elävyydessään ja laadullisessa rikkaudes-
saan parhaiten kuvaavan sitä minkälainen vaikutus 
nuorisotyöllä on nuorten elämään. Näihin voi tutus-
tua vaikka netistäkin ladattavissa olevassa julkaisussa 
In Defense of Youth Work (2011). Uskottavien tarinoi-
den kertominen edellyttää (1) nuorisotyöntekijöi-
den kouluttamista osallistuvan arvioinnin käyttämi-
seen, (2) arviointiprosessin hyvää dokumentointia ja 
aineiston jatkuvaa reflektointikykyä, (3) nuorten ja 
muiden nuoriso-ohjaajien integroimista osaksi ker-
tomuksen rakentamis-, arviointi- ja valintaprosessia 
ja (4) taitoa kirjoittaa elävä ja uskottava ’merkityk-
sellinen muutoskertomus’.  

Susan Cooperin (2011) mukaan tämän menettelyn 
etuna on, että
(1) nuorisotyöntekijöiden itseluottamus paranee 
kun hän tarinoiden kautta näkee selvemmin miten 
hänen työllään on merkittävä vaikutus nuoren elä-
mään
(2) vertaispohdiskelu ja –oppiminen lisääntyy
(3) nuorisotyöntekijä ja nuorisotyön organisaatio 
voivat arvioida ja kehittää omaa työtään noiden tari-
noiden perusteella
(4) nuorten kyky pohtia omaa elämäänsä ja sen oh-
jaamista vahvistuu
(5) se toimii vaihtoehtona paperinmakuiselle kvanti-
tatiiviselle lomakearvioinnille

Samalla tämän menettelyn haittapuoleksi voi todeta 
seuraavia seikkoja:
(1) nuorisotyöntekijällä on varsin suuri vaikutus-
valta siihen, mitä muutostarinoita hän valitsee mil-
lä tiedoilla hän sitä rakentaa, rakentaessaan nuoren 
muutostarinaa hän samalla kuvaa oman työnsä on-
nistuneisuutta, arvioidessaan muutostarinaa hänen 
tulisi pystyä kritisoimaan myös itseään jne. Nuori-
sotyöntekijän subjektiiviset näkemykset vievät tilaa 
riippumattomalta ulkopuoliselta harkinnalta.
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(2) tarinat pyrkivät olemaan yksilöiden tarinoita, ei 
ryhmien tarinoita. 
(3) arviointimenettely olettaa, että nuorisotyö on it-
seohjautuvaa toimintaa, jota ei tarvitse arvioida eikä 
johtaa organisaation tavoitteiden tai painopisteiden 
suuntaan. Nuorisotyötä ei tarvitse johtaa eikä suun-
nata, koska kaikki tapahtuu nuorisotyöntekijän ja 
nuoren kohtaamisen uniikin tilanteen ehdoilla. 

Kiinnostava mahdollisuus lähteä kehittämään tätä 
mallia suomalaiseen nuorisotyöhön soveltuvaksi, 
on käynnistymässä oleva EU-rahoitteinen hanke ”A 
Comparative Study of European Youth Work Prac-
tices and Resulting Outcomes: Building Capacity to 
Evaluate the Outcomes of Youth Work across the 
EU”. Sen vetovastuu on Englannissa (Jon Ord and Su-
san Cooper, University of Marjon, Plymouth) ja siinä 
on nyt mukana 9 maasta yliopistomaailman edustaja, 
joka sitten maassaan toteuttaa hanketta nuorisotyön 
toimijoiden kanssa. Suomesta yhteyshenkilöitä ovat 
Lasse Siurala ja Eeva Sinisalo-Juha (Humak).

Nuorisotyössä oppimisen arviointi

Non-formaalin ja informaalin oppimisen määrittelyä

Nuorisotyötä pidetään kasvatustyönä, joka perustuu 
non-formaaliin ja informaaliin oppimiseen. Määrit-
telijän kasvatusfilosofisesta tausta riippuen non-
formaali ja informaali oppiminen voidaan määritellä 
hieman eri painotuksin. Yleisimmin käytössä oleva 
ja myös institutionaalinen määritelmä on, että ensin 
mainittu tarkoittaa tietoista vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvaa oppimista, joka tapahtuu erilaisissa käytän-
nön tilanteissa, oppiminen on karkeasti suunniteltua 
eikä sen oppimistuloksia yleensä arvioida, vaikka 
se periaatteessa olisikin mahdollista. Ne, joille John 
Dewey, konstruktivistinen tiedonkäsitys ja kriittiset 
kasvatustieteilijät kuten Paolo Freire ovat tärkeitä, 
lisäävät non-formaalin oppimisen määritelmään vielä 
kriittisyyden kehittymisen, voimaantumisen muut-
tamaan maailmaa sekä vielä itse toiminnan asioihin 
vaikuttamiseksi. Informaali oppiminen taas tarkoittaa 
(kaikkien mielestä) ei-tarkoituksellista arjen käy-
tännöistä oppimista, jota yleensä ei edes tiedoste-

ta. Määritelmällistä sekavuutta aiheuttaa hieman se, 
että brittiläisessä kirjallisuudessa ei käytetä termiä 
’non-formaali oppiminen’ vaan termiä informaali op-
piminen, joka sisältää molemmat oppimisen muodot. 
Kasvatusfilosofit Hager ja Halliday (2009) määrittä-
vät informaalin oppimisen ”kasvavaksi kyvyksi tehdä 
järkeviä tilanteiden mukaisia ratkaisuja”. Non-for-
maali (tai informaali) oppiminen määrittyy näin ’käy-
tännölliseksi viisaudeksi’ (’wisdom’).17   

Voiko non-formaalia oppimista formalisoida?

Keskustelu non-formaalista oppimisesta ei siis ole ai-
van yksiselitteistä ja se vaikuttaa kahtia jakautuneelta 
myös sen suhteen miten tunnistettavaa tuo oppimi-
nen on. Osa pitää sitä luonteeltaan niin epämääräise-
nä, että sitä ei voi tunnistaa, mitata tai edes opettaa. 
Osa taas uskoo, että on kehitettävissä menettelyjä 
non-formaalin oppimisen tunnistamiseksi, arvioimi-
seksi, tunnustamiseksi ja sen tietoiseksi opettami-
seksi.  

Kasvatusfilosofien Hagerin ja Hallidayn (2009) mu-
kaan informaalin (tai non-formaali) oppimisen tun-
nuspiirteitä ovat: (1) Oppiminen on määrittämät-
töntä (’indeterminate’), koska sitä tapahtuu alati 
muuttuvissa eletyn elämän ympäristöissä. Määrittä-
misen vaikeutta lisää se, että non-formaali oppiminen 
on kytköksissä kunkin oppijan erityisiin intresseihin 
ja elämäntilanteisiin. Informaali oppiminen on Hage-
rin ja Hallidayn mukaan myös usein luonteeltaan ns 
’hiljaista tietoa’, jota oppijan (tai nuorisotyöntekijän) 
on hankala tiedostaa ja tunnistaa. (2.) Informaali op-
piminen on luonteeltaan yllätyksellistä ja satun-
naista (’opportunistic and contingent’), koska 
on hankala ennustaa milloin oppimista tapahtuu. 
(3) Informaali oppiminen on  prosessinomaista. 
On vaikea sanoa milloin oppiminen on ’päättynyt’, 

17 Aatehistoriallisesti taustalla on Aristoteleen erottelu kahdenlai-
seen viisauteen. Episteme (tieto) on tieteellistä tietoa, jonka avulla 
voimme ymmärtää yhteiskunnallisia lainalaisuuksia ja Phronesis 
(käytännöllinen viisaus) on taito toimia järkevästi käytännöllisessä 
elämässä ja myös vaikuttaa sen kulkuun.



36

paremminkin kyse on jatkuvasta (nuoren) yksilöksi 
ja kansalaiseksi kehittymisestä, ’joksikin tulemisesta’ 
(’becoming’). (4) Informaali oppiminen perustuu ensi-
sijassa sisäisiin, mutta myös ulkoisiin hyötyihin 
(’internal and external goods’): Sisäisillä hyödyillä 
viitataan yksilölliseen ja sosiaaliseen kasvuun, ulkoisilla 
hyödyillä materiaalisiin, mitattavissa oleviin hyötyihin, 
kuten koulutus- tai työpaikan tai palkan saamiseen. (5) 
Informaali oppiminen on tyypillisesti sosiaalisessa 
ryhmässä tapahtuvaa.    
Nämä informaalin oppimisen ominaispiirteet merkit-
sevät, että esimerkiksi nuorisotyössä oppimistapahtu-
maa tai oppimistuloksia on hankala mitata tai näyttää 
todeksi. Hager ja Hallyday väittävät, että informaalia 
oppimista ei kovin helposti voida tunnistaa, opettaa tai 
oppia, eikä sitä voi eikä kannata ryhtyä formalisoimaan. 
Non-formaalin oppimisen formalisoiminen, esimer-
kiksi kirjaaminen opintokirjan opintosuoritukseksi 
tai hyväksymällä osaksi koulun opetusohjelmaa “joh-
taa informaalin oppimisen tuhoutumiseen, tai aina-
kin olennaiseen heikkenemiseen” (Hager & Hallyday 
2009, 248). Kirjoittajien mukaan non-formaalia oppi-
mista onkin suojeltava kaikenlaisia formalisointipyrki-
myksiä ja –intoilijoita vastaan. Päätöksentekijöiden on 
luotettava non-formaalin oppimisen, esimerkiksi nuo-
risotyön merkitykseen ja vaikuttavuuteen ilmankin 
vaikuttavuusmittarein varustettuja oppimispaketteja. 
Nuorisotyön ammattilaisten työhön on uskottava, il-
man vaikuttavuusmittareita. 

Euroopan Unionin komissio puolestaan ehdottaa 
(a Council Recommendation 2012), että vuoteen 
2015 mennessä jäsenmaissa tulisi olla informaalin ja 
non-formaalin oppimisen validointijärjestelmä. Tämä 
järjestelmä koostuu seuraavasta neljästä osasta: Oppi-
mistulosten tunnistaminen, dokumentointi, sovittujen 
kriteereiden mukaan arviointi sekä lopulta niiden tun-
nustaminen (sertifiointi). Tämä sisältää oletuksen siitä, 
että informaali ja non-formaali oppiminen on formali-
soitavissa. Tavoitteena on EU:n kilpailukyvyn ja tuotta-
vuuden parantaminen lisäämällä työvoiman liikkuvuut-
ta, osaamisen tehokkaampaa sijoittumista työelämään 
ja vähentämällä työttömyyttä kun myös informaalia ja 
non-formaalia oppimista voidaan tehokkaammin hyö-
dyntää. Todetaan, että toki myös yksilölliselle itsensä 
toteuttamiselle avautuvat paremmat mahdollisuudet.     

Vaikka kompromissi ei olekaan aina paras ratkaisu, 
tässä asiassa tuntuisi järkevältä hyväksyä se, että non-
formaalin oppimisen tunnistaminen on vaikeaa ja sen 
formalisoinnissa ei kannata mennä liian pitkälle, mut-
ta nuorisotyön tapaiselle non-formaalille oppimiselle 
voidaan, ja on syytä asettaa mahdollisimman selkeitä 
kasvatuksellisia tavoitteita, joiden toteutumista voi-
daan erilaisin menettelyin seurata. 

Henkilö- ja ryhmäkohtaisten oppimistavoitteiden asetta-
minen ja seuraaminen

Nuorisotyötä tehdään tyypillisesti nuorten pienryh-
mien kanssa, jossa toimintaperiodi on joko syksy, ke-
vät tai molemmat. Tällöin on mahdollista toiminnan 
alkaessa tutustua ryhmän yksittäisiin jäseniin sekä 
ryhmän toimintakykyisyyteen. Oppimistavoitteet on 
järkevä asettaa vasta kun ohjaaja tunnistaa riittävän 
hyvin yksilöiden keskeiset elämäntilannehaasteet ja 
kyvyt tarttua niihin, sekä sen miten ryhmässä toimi-
misen taitoja pitäisi kehittää. Yksilöille asetettavat op-
pimistavoitteet voivat olla hyvinkin konkreettisia asi-
oita; opitaan odottamaan omaa vuoroa tehdä asioita, 
puhua ei-dissaavasti (toista väheksyvästi), kuunnella 
toisia, pitää kiinni ryhmässä sovituista asioista (saapua 
sovittuihin tapaamisiin, olla ajoissa, hoitaa oma osuu-
tensa jne). On tärkeää, että nämä tavoitteet kirjataan 
ja niistä kerrotaan myös nuorelle, jotta hän voi itsekin 
seurata omaa oppimistaan. Seurantaa suoritetaan tar-
peen mukaan, vähintäänkin hankkeen puolessa välissä 
ja sen päättyessä, mutta tarpeen mukaan jatkuvasti. 
Tämä on tärkeää, jotta nuorisotyöllistä toimintaa voi-
daan muokata oppimisen etenemisen tai takapakkien 
mukaisesti. Toki myös oppimisen tavoitteita voidaan 
tarvittaessa korjata. Arviointiaineistojen ytimenä on 
ohjaajan keräämät havainnot sekä nuorten oma ko-
kemus oppimisen etenemisestä. Tarvittaessa voidaan 
sopivaksi katsotulla tavalla kerätä tietoa myös nuoren 
vanhemmilta.18  

18 Perttu Ahonen, Espoon Karakallion kokenut nuorisotyöntekijä 
avasi minulle havainnollisesti miten nuorisotyön arjessa oppimista-
voitteiden asettaminen pienryhmätyössä parhaimmillaan toteutuu.
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Nuorisotyön toimintojen hyvien ja huonojen 
kokemusten leviämiseksi organisaation osaa-
miseksi on (1) edellytettävä niiden kirjallista 
dokumentointia ja (2) johdon on rakennettava 
kokemuksen jakamisen tehokkaat menetelmät 
(raporttien julkinen ja helppo saatavuus, keskus-
telutilaisuudet, kokemusklinikat, jne).  

Kyoton yliopiston professori Hironori Yama-
guchi (Institute for General Education, Center for 
the Study of Service-Learning) seurasi yliopisto-
opiskelijoiden vapaa-ehtoistyön jaksoa suorittavaa 
ryhmää yksinkertaisella lomakkeella, johon oli mer-
kitty vapaaehtoistyön keskeiset oppimistavoitteet (5 
tavoitetta). Ensin tehtiin lähtötilanteen arvio, sitten 
useita väliarvioita ja loppuarvio. Jokaisella opiskeli-
jalla oli henkilökohtaista oppimista seuraava lomake, 
jonka hän arvioinnin kaikissa vaiheissa täytti ensin 
itse ja jota muut ryhmäläiset sitten voivat kommen-
toida. Usein kävi niin, että opiskelija ei tunnistanut 
itsessään mitään erityisiä oppimistavoitteisiin liittyviä 
muutoksia, kun muut ryhmäläiset häntä koskevissa 
kommenteissaan saattoivat nähdä merkittäviäkin 
muutoksia. Tällöin myös ryhmäarvioinnin kohteena 
oleva henkilö kykeni paremmin herkistymään oman 
oppimisensa tunnistamiseen. Tämä kokemus osoit-
taa, että nuorten omien arviointien ja tutkijan teke-
mien arvioiden lisäksi on järkevää hyödyntää myös 
vertaisarviointia.

Arviointia tukevoittaa, mikäli vaikuttavuutta 
arvioidaan myös toiminnan päättymisen jälkeen. 
Nuorisotyöntekijöiden sydäntä lämmittää ’vanho-
jen nuorten’ tapaaminen vuosien jälkeen, jolloin he 
usein muistelevat yhteisiä hetkiä lämmöllä ja totea-
vat niiden vaikuttaneen merkittävällä tavalla heidän 
elämänkulkuunsa. Vaikuttavuusyhteiskunnan (pal-
velujen vaikuttavuus pitää todistaa) näkökulmasta 
nämä tapaukset jäävät näkemättä ja hyödyntämättä. 
Ehkä näitäkin tarinoita tulisi dokumentoida kun nii-
tä eteen sattuu – näiden avulla ainakin englantilaista 
nuorisotyötä aktiivisesti tehdään näkyväksi ja puo-
lustetaan (In Defense of Youth Work 2011). Toinen 
kansainvälisessä nuorisotyöntekijäkoulutuksessa 
käytetty keino on ’kirje itselle’ (Educational Evalu-

ation in Youth Work, 2007). Toiminnan päättyessä 
nuoria pyydetään kirjoittamaan kirje itselle, jossa 
hän kertoo mitä on oppinut, mistä on pitänyt eni-
ten/vähiten, onko tyytyväinen/pettynyt, mikä tärkein 
asia mikä jäi käteen, miten aikoo käyttää asioita, joi-
ta on oppinut? Nuorisotyöntekijät laittavat kirjeen 
kuoreen, joka postitetaan nuorelle 2-3 kk:n kuluttua, 
esimerkiksi kesän jälkeen kun toiminta on päättynyt 
keväällä, ja kysytään mitä ajatuksia kirje herätti, mitkä 
asiat tuntuisivat edelleen pitävän paikkaansa, tuliko 
joku asia sanottua pelkästään toiminnan päättymisen 
hyvien fiilisten huumassa, miten kirjeessä mainitut 
asiat ovat muuttuneet, jne. 

Vaikutukset nuorten elämänkulkuun

Yleensä jonkin intensiivisen nuorisotyöllisen hank-
keen – nuorisovaihdon, leirin, seikkailukoulutuksen, 
viikonlopun lanitapahtuman tms. - päättyessä tunnel-
mat ovat korkealla, ryhmäfiilis tiivis ja tulevaisuuden 
odotukset positiivisia. Tämä näkyy tämän vaiheen 
arvioinnissa varsin positiivisena lopputuloksena. Kui-
tenkin olisi myös tärkeää tietää miten pitkään positii-
viset vaikutukset kantavat. Ovatko ne tulleet osaksi 
muuttuneita asenteita ja elämäntapoja? Ovatko ne 
käynnistäneet pohdintoja, keskusteluja tai kriittisiä 
näkökulmia? Onko niillä ollut vaikutusta myöhem-
min elämässä tehtyihin ratkaisuihin. Mitä tapahtumis-
ta ajatellaan muutaman viikon, kuukauden tai vuoden 
kuluttua? Tämän tyyppisiä pidemmän aikajänteen 
vaikutuksia arvioidaan tai tutkitaan melko harvoin. 
Toisaalta asiat ja tapahtumat kytkeytyvät jatkuvasti 
toisiinsa ja käytännössä on erittäin vaikea jälkikäteen 
arvioida jonkin erityisen tekijän, kuten yksittäisen 
nuorisotyöllisen hankkeen vaikutusta nuoren elä-
mään. Kyselytutkimuksesta tiedämme, että ihmisillä 
on yleensäkin rajoitetut kyvyt tiedostaa ja pohtia 
oman käyttäytymisen syitä. 

Näistä varauksista huolimatta on mahdollista eri-
laisin menettelyin arvioida nuorisotyön vaikutuksia. 
Karkeasti voi sanoa, että on olemassa raskaita ja ke-
vyitä menettelyjä, ja jotain niiden välistä. Raskaita me-
nettelyjä edustavat kyselyaineistoilla tehdyt seuranta-
tutkimukset. Håkan Stattin seurasi 90-luvulla 5000:n 
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10-18 vuotiaan nuoren elämänvaiheita ruotsalaisessa 
kaupungissa ja kykeni osoittamaan, että osallistuminen 
pedagogisesti puutteelliseen nuorisotalotoimintaan 
oli yhteydessä sosiaalisten ongelmien kasautumiseen 
kun taas pedagogisesti korkeatasoiseen nuorisotalo-
toimintaan osallistuminen oli yhteydessä sosiaalisten 
ongelmien vähäisyyteen ja vähenemiseen. John Bynner 
(”Use of longitudinal data in social exclusion”, 1994) 
on seurannut useiden OECD maiden tilastoaineis-
toilla nuorten työelämään siirtymistä ja osoittanut, 
että kaikissa maissa samantyyppiset tekijät vaikuttavat 
työttömyydelle altistumiseen; ensisijassa vanhempien 
alhainen sosiaalinen asema. Suomessa on tehty erityi-
sesti nuorten terveyteen liittyviä seurantatutkimuksia. 
Nuorten kasvua on tutkinut Lea Pulkkinen (1984), 
joka on seurannut nuoria 8-, 14- ja 20-vuotiaina ja to-
dennut, että ”Nuorten kehityksessä ilmenee selvä jat-
kuvuus, joka riippuu sekä heidän luonteenpiirteistään 
että kotioloistaan, erityisesti kotikasvatuksestaan.” 

Asta Sajaniemi (2014) on opinnäytetyössään selvit-
tävyt, mitä nuorena nuorisotoimintaan osallistuminen 
merkitsee tutkimushetkellä aikuisille henkilöille ja mil-
laisilla kokemuksilla on merkitystä vielä aikuisenakin. 
Aineisto on koottu kahdeksassa haastattelussa yhdek-
sältä eri henkilöltä, jotka ovat osallistuneet vuosina 
1992-2009 Kuopion kaupungin Petosen nuorisotalo-
toimintaa. Sajaniemen mukaan nuorisotalotoiminnalla 
on ollut vaikutusta nuorten myöhempiin elämänvai-
heisiin ja -valintoihin. Keskeisiä ovat olleet nuorisotalo 
toiminnan merkitykselliset kokemukset osallisuudesta 
ja yhteisöllisyydestä sekä talotoiminnan tarjoavat tuki-
verkostot.

Periaatteessa on mahdollista suunnitella tutkimus, 
jossa seurataan nuorisotyöhön aktiivisesti osallistu-
via nuoria 13-15 –vuotiaina sekä kolmen vuoden ku-
luttua 16-18 –vuotiaina ja arvioidaan nuorisotyön ja 
muiden nuorten elämään vaikuttavien tekijöiden roo-
lia nuorten erilaisiin elämänvalintoihin aikuistumisen 
kynnyksellä. Tällaisen hankkeen tarkempi suunnittelu 
ja toteuttaminen soveltuisi luontevasti esimerkiksi 
nuorisotutkimusverkostolle yhteistyössä nuorisotyön 
toimijoiden kanssa.

Esimerkki kevyestä pidemmän ajan vaikutusten ar-
vioinnista on edellisessä kappaleessa mainittu ”kirje 
itselle”. Nuorisotyöllisen toiminnan päättyessä nuoret 

kirjoittavat kirjeen itselleen: Mitä on oppinut, mistä 
on pitänyt eniten/vähiten, onko tyytyväinen/pettynyt, 
mikä tärkein asia mikä jäi käteen, miten aikoo käyt-
tää asioita, joita on oppinut? Nuoriso-ohjaajat laittavat 
kirjeen kirjekuoreen, joka postitetaan nuorelle esi-
merkiksi 3kk:n kuluttua – ja kysytään mitä ajatuksia 
kirje herätti, onko joku muuttunut?

Yhteisön tason (kunta, valtio) vaikutuk-
set: Nuorisopolitiikan seuranta

Nuorisotyötä ei voi erottaa nuorisopolitiikasta. Var-
sinkin kunnissa tehtävä nuorisotyö on osa kunnan 
nuorille suuntaamia palveluja samalla kun nuoriso-
työn ns. kokonaisvaltainen työote edellyttää muiden 
toimijoiden ja hallintokuntien tukea ja yhteistyötä. 
Viimeaikainen julkisten palvelujen kehittämissuunta 
(monialainen yhteistyö) ja erityisesti nuorisotoimi-
alan lainsäädäntö (etsivä nuorisotyö ja monialainen 
koordinaatio) kytkevät nuorisotyön entistä vahvem-
min osaksi kokonaisvaltaista nuorisopolitiikkaa. Täl-
löin on tarpeen kehittää myös indikaattoreita, joilla 
nuorten hyvinvointia seurataan ja kehitetään. 

Tällaiset yhteiskunnallisen tason (aggregaattita-
son) mittarit eivät kovin helposti palaudu yksilötasoa 
kuvaaviksi eikä niiden perusteella kovin helposti ole 
mahdollista päätellä mikä jonkin yksittäisen hallinto-
kunnan tai muun toimijan eri toimenpiteiden vaikutus 
nuorten hyvinvointiin on ollut. Tästä syystä on perus-
teltua nähdä nämä indikaattorit nuorisopolitiikan vai-
kuttavuuden, ei niinkään nuorisotyön vaikuttavuuden, 
mittarina. Tyypillisesti niitä on tarpeen pohtia moni-
hallintokuntaisissa ja –toimijaisissa lasten ja nuorten 
kasvusta vastaavissa elimissä, kuten esimerkiksi las-
tensuojelulain edellyttämissä Lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmissa ja nuorisolain edellyttämissä 
monialaisissa koordinaatiotyöryhmissä.  

Agregaattitason (yhteisön, yhteiskunnan) mittarit 
ovat harvoin täsmällisiä. Niitä käytettäessä joudu-
taan tekemään paljon oletuksia siitä mitä ne mittaa-
vat. Esimerkiksi Helsingin kaupungin nuorisotoimi 
satsasi vuoden 2002 strategiassaan erilaisiin aktiivi-
sen kansalaisuuden toimenpiteisiin ja käytti vaikut-
tavuuden mittarina nuorten äänestysaktiivisuuden 
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muutoksia. Ongelmana on tietenkin se, että monet 
muutkin seikat kuin nuorisotoimen hankkeet vai-
kuttavat nuorten yhteiskunnalliseen aktivoitumi-
seen. Helsingin Lasten ja nuorten hyvinvointisuun-
nitelman (2009-2012) vaikuttavuuden mittarina 
käytettiin lastensuojelun huostaanottojen määrien 
muutoksia, joka perustui oletukseen siitä, että mit-
tari ”kuvaa paitsi lasten ja perheiden sosiaalista ti-
lannetta myös koko palvelujärjestelmän toimivuutta 
ja kykyä tukea lasten kasvua ja kasvatusta”. Kysees-
sä on siis varsin pitkälle menevä oletus, jonka voi 
osoittaa vääräksi monenlaisten väliin tulevien te-
kijöiden vaikutus. Kansainvälinen esimerkki aggre-
gaattitason nuorten hyvinvoinnin mittareista, joiden 
tulkinnassa otetaan melkoisia riskejä, on EU:n nuo-
riso-ohjelman indikaattorijärjestelmä. Kun nuorten 
osallistumista mitataan nuorisovaltuustoihin ja nuo-
risojärjestöihin kuulumisella, unohtuu, että nuorten 
vaikuttaminen tapahtuu pääsääntöisesti aivan muilla 
tavoilla ja elämän alueilla.    

Näistä ongelmista (tietoisena ja niistä) huolimat-
ta on tarpeen ja mahdollista kehittää indikaattorei-
ta, jotka tukevat nuorten hyvinvoinnin parantamis-
ta, seurantaa ja edelleen kehittämistä. Eräs tällainen 
lupaava menettely on Helsingin nuorten hyvinvoin-
tiraportointi.

Nuorten toimintakykyisyys – 
Martha C Nussbaum ja toimintavalmiudet

Piristävä lisä suomalaiseen (eurooppalaiseen) nuor-
ten indikaattorikeskusteluun on Helsingin kaupungin 
tekeillä oleva Nuorten hyvinvointiraportointi. Kysees-
sä on nuorisolain edellyttämän monialaisen nuorten 
koordinaatioverkoston hankkeesta, jota nuorisotoimi 
vetää. Se rakentuu amerikkalaisen filosofin Martha C 
Nussbaumin (Creating Capabilities, 2013) toiminta-
kykyisyyden lähestymistapaa. Sen pohjalta 
(1) rakennetaan luettelo helsinkiläisten nuorten tar-
vitsemista toimintakyvyistä, 
(2) kartoitetaan laajoin tutkimus- ja tilastoaineistoin 
nuorten toimintakykyjä ja niiden toteutumista
(3) tuotetaan tulkinnat yhdessä nuorten ja eri hallin-
tokuntien kanssa jatkotoimenpiteiden pohjaksi ja
(4) muodostetaan niistä avoin tietokanta. 

Prosessin omistajana on siis nuorisolain mukainen 
nuorten monialainen koordinaatioverkosto, jonka 
puheenjohtajana toimii sivistystoimialan kaupungin-
johtaja, varapuheenjohtajana nuorisotoimenjohtaja, 
sihteeristönä nuorisotoimi ja tilastoyhteistyökump-
panina kaupungin Tietokeskus. Kehittämistyö on alka-
nut keväällä 2013, sitä pilottiversio valmistuu keväällä 
2014.

”Työn peruslähtökohtana on Amartya Senin ja 
Martha Nussbaumin19 toimintavalmiuksiin perustu-
va teoriakäsitys. Tässä päähuomio kohdistuu siihen, 
miten institutionaalisten rakenteiden välityksellä voi-
daan tukea inhimillisiä toimintavalmiuksia ja edistää 
jokaisen vapautta ja mahdollisuuksia elää omanlais-
tansa hyvää elämää. Toimintavalmiuksen teoriaa on 
kehitetty erityisesti vajaakuntoisten, vammaisten sekä 
muiden heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien 
kannalta ja Nussbaumin mukaan yhteiskunnan oikeu-
denmukaisuutta tulisi arvioida sen perusteella, miten 
heikompaan asemaan joutuneiden tasa-arvoiset toi-
mintavalmiuden taataan” (Högbacka ja Mattila 2013). 

Nykyään on muodikasta puhua ”arvokkaasta elä-
mästä” (”dignity in life”, katso Eduskunnan Tulevai-
suusselonteko 2013 ja Castells ja Himanen 2013 
sekä tämän raportin liite 1). Arvokas elämä tarkoittaa 
sitä, että ”ihminen voi hyvin kun hän pääsee hyödyn-
tämään omia vahvuuksiaan”. Nussbaumin neolibera-
listisessa ajattelussa tämä tarkoittaa sitä, että kaikille 
ihmisille on taattava tietyt perustavalaatuiset toimin-
takyvyt (’human capabilities’) ja mahdollisuudet niiden 
toteuttamiseen (’functionings’). Parhaat mahdollisuu-
det syntyvät silloin kun yksilöllä on vapaus toteuttaa 
toimintakykyjään, jolloin ”hän pääsee hyödyntämään 
omia vahvuuksiaan”. 

Nussbaumin toimintavalmiuksien lähestymistapaa 
on sovellettu laajasti täydentämään nykyisiä karkeisiin 
taloudellisiin tunnuslukuihin perustuvia hyvinvoinnin 

19 Nussbaum, Martha (2011) Creating capabilities sekä suomek-
si esim. Björklund, Liisa & Sarlio-Siintola, Sari (2010) Inhimilliset 
toimintavalmiudet suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa, teoksessa: 
Hyvinvoinnin uusi politiikka - johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin 
http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=20588 
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mittareita. YK on ottanut bruttokansantuotteen ja 
sen kasvun ja vastaavien mittareiden rinnalle Nuss-
baumiin perustuvia sosiaalisen hyvinvoinnin mitta-
reita (Human Development Index, jossa mitataan 
mm elinajan odotetta, aikuisten lukutaidon ja kou-
lunkäynnin astetta, katso Stanton). Sitä on sovellettu 
erityisesti huonommassa olevan väestön hyvinvoin-
nin seuraamiseen ja laajasti naistutkimukseen.  

Martha Nussbaum on esittänyt kymmenkoh-
taisen luettelon inhimillisistä toimintavalmiuksista, 
jossa määritellään oikeudenmukaisen hyvinvoinnin 
tärkeimpiä tekijöitä (Nussbaum 2013, Björklund 
ja Sarlio-Siitola 2010). Nuorten yhteiskunnallinen 
asema ja tehtävä on kuitenkin erilainen kuin vä-
estön keskimäärin tai vaikkapa aikuisten asema ja 
tehtävä. On perusteltua, että nuorten inhimilliset 
toimintavalmiudet kuvaavat heidän erityistä tehtä-
väänsä ja asemaansa siinä yhteiskunnassa, jossa he 
elävät. Helsingin nuorten hyvinvointiraporttia laa-
tinut työryhmä muokkasi Nussbaumin kymmenen 
toimintavalmiuden listaa paremmin nuorille sovel-
tuvaksi. Muokkausperusteena olivat nuorten yhteis-
kunnallista tehtävää ja sosialisaatiota koskeva tutki-
muskirjallisuus sekä nuorten olosuhteet Suomessa, 
erityisesti Helsingissä. Nussbaum itse korostaa sitä, 
että hänen kymmenen toimintavalmiuden listansa 
on kulttuurisidonnainen ja toivoo, että sitä muokat-
taisiin erilaisiin sosio-kulttuurisiin olosuhteisiin kyt-
keytyväksi (Nussbaum 2013).   

Nuorten hyvinvoinnin kahdeksaa osa-
aluetta kuvaavia käsitteitä:  ”Toimintaval-
mius” (’capabilities’): Mitä nuorten kuuluu teh-
dä? Mitä nuoret voivat tehdä? Mitä nuoret voivat 
olla? Minkälaiset toimintavalmiudet nuorilla pitää 
olla, että he voivat viettää hyvää nuoruutta? ”Ta-
voite”: Rajaa tarkemmin toimintavalmiuden; mitä 
toimintavalmiuksien tulee mahdollistaa Helsinki-
läisille nuorille tällä hetkellä huomioiden myös yh-
teiskunnan, erityisesti kaupungin palvelujen, antamat 
mahdollisuudet. ”Toimenpiteet/palvelut”: Kuvaa 
keskeisiä Helsingin kaupungin mahdollistamia palve-
luja nuorten toimintakykyisyyden vahvistamiseksi 
ja/tai valinnan mahdollisuuksien avaamiseksi. ”Indi-
kaattorit” (functionings): Kuvaavat toimintaky-
kyisyyksien toteutumista.

Nuorten Hyvinvointikertomus – osiot, tavoit-
teet ja indikaattorit

1. Elämä ja terveys: Mahdollisuus elää normaa-
lipituinen elämä. Mahdollisuus pysyä terveenä, 
saada riittävästi, ravintoa, liikuntaa ja suojaa. Ta-
voite: Helsinkiläiset nuoret elävät elinajanennus-
teen mukaisen elämän. Terveelliset elämäntavat 
leviävät ja nuorilla on heitä motivoivia liikunta-
harrastuksia. Vahvistetaan nuorten toimintaval-
miuksia kontrolloida omaa päihteiden käyttöään 
ja riskikäyttäytymistään. Toimenpiteet/palve-
lut: Nuorten terveystottumuksiin kiinnitetään 
erityistä huomiota varhaiskasvatuksessa, neu-
volatoiminnassa, terveystarkastuksissa sekä pe-
rus- ja toisen asteen koulutuksessa. Nuorilla on 
mahdollisuus hyvälaatuiseen koulu- ja opiskelija-
ruokaan. Räätälöidään palvelukokonaisuus ”Mieli 
2009 - kansallinen mielenterveys- ja päihdesuun-
nitelman” osiosta ”Hyvinvointia tukevia yhteisöjä 
vahvistetaan ja kansalaisten mahdollisuuksia vai-
kuttaa itseään koskeviin ratkaisuihin lisätään”. In-
dikaattorit: liikunta, ylipainoisuus, unen määrä, 
päihteiden käyttö (Kouluterveyskysely).

2. Itsensä kehittäminen ja innovatiivisuus: 
Mahdollisuus kehittää, kokeilla ja ilmaista itseään, 
mieltymyksiään ja lahjakkuuksiaan niin vapaa-ai-
kana, koulussa, työssä kuin julkisessa kaupunkiti-
lassakin. Tavoite: Nuorille on tarjolla monimuo-
toisia mahdollisuuksia kehittää identiteettiään 
taiteen, populaaritaiteen, tieteen, ruumiin kult-
tuurin, katukulttuurin ja kansalaistoiminnan kaut-
ta kaupungin erilaisilla julkisilla ja yksityisillä aree-
noilla. Täsmentynyt käsitys omista vahvuuksistaan 
auttaa tietoisempaan koulutus- ja uravalintaan. 
Toimenpiteet/palvelut: Kaikille nuorille on 
tarjolla ainakin yksi vapaa-ajan harrastus. Nuoria 
tuetaan luovien harrastusten kokeilussa. Nuor-
ten ilmauksellisuus näkyy ja sitä suvaitaan katu-
kuvassa. Indikaattorit: Harrastusten lukumäärä, 
luovan toiminnan indikaattori.

3. Tulevaisuuden hallinta: Mahdollisuus koulu-
tus- ja työelämään integroitumiseen sekä kohtuul-
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liseen asumistasoon ja toimeentuloon. Tavoite: 
Parannetaan nuorten toimintavalmiuksia tehdä 
riittävän ajoissa kestäviä koulutus- ja työuravalin-
toja. Lisätään nuorten omakohtaisia kokemuksia 
työelämästä. Toimenpiteet/palvelut: Amma-
tinvalinnan ohjauksen tehostuminen. Nuorille 
taataan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai 
kuntoutuspaikka. Toteutetaan hallituksen Nuori-
sotakuu –ohjelma Helsingissä. Kesätyöpaikkojen 
tarjontaa, monipuolisuutta ja työelämään valmen-
tavaa sisältöä lisätään. Indikaattorit: NEET –
nuorten määrä, koulun keskeyttäminen/vaihtami-
nen, kesätyöpaikkojen tarjonta, asunnottomuus. 

4. Turvallisuus: Mahdollisuus elää vapaasti ilman 
pelkoa joutua psyykkisen tai fyysisen kiusaamisen 
kohteeksi. Tavoite: Nuoret eivät joudu koulussa, 
työssä, harrastuksissa, kaveripiirissä tai sosiaali-
sessa mediassa kiusaamisen kohteeksi eikä heistä 
itsestään tule kiusaajia. Parannetaan nuorten toi-
mintavalmiuksia ennakoida ja kohdata kiusaamis-
tilanteita ja hakea niihin apua. Vahvistetaan kou-
lujen, työpaikan, seurojen ja muiden yhteisöjen 
hyvää työ- ja toimintailmapiiriä. Toimenpiteet/
palvelut: Parannetaan nuorten sosiaalisia vuoro-
vaikutustaitoja, vahvistetaan nuorten toimintaym-
päristöjen yhteisöllisyyttä, Kiva Koulu-tyyppinen 
toimintatapa joka kouluun, työharjoittelussa ja 
työpaikoilla sovelletaan hyvän työpaikkakäyttäy-
tymisen periaatetta (”dignity at work”), nuorten 
vertaissovittelutoimintaa laajennetaan, verkkokiu-
saaminen ja erilaisuuden kohtaaminen nostetaan 
poikkileikkaaviksi teemoiksi. Indikaattorit: Kou-
lu- ja työviihtyvyys. Kiusaaminen. 

5. Tunteet: Mahdollisuus kokea syviä tunteita rak-
kautta, surua, kaipuuta, onnellisuutta, vihaa ja 
raivostumista. Tunteet sitovat sosiaalisia suhtei-
ta, työstävät menetyksen kokemuksia, toimivat 
muutoksen voimavarana ja ovat elämyksinä osa 
inhimillisyyttä – erityisen keskeisiä osia nuoren 
psyko-sosiaalista kasvua. Tavoite: Nuoren toi-
mintakykyisyyttä tukee tunteiden kokeminen, 
niiden hallinta ja rakentava käyttö. Tunnehallintaa 
voi kehittää kulttuuri- ja urheiluharrastuksissa, 

ystävien ja perheen kesken ja muissa sosiaalisissa 
verkostoissa. Eräs toimintakykyisyyden element-
ti on moraalinen suuttumus yhteiskunnallisista 
epäoikeudenmukaisuuksista ja sen muuttaminen 
rakentavaksi toimijuudeksi. Yhteisöjä ja sosiaalisia 
verkostoja tarvitaan myös tunteisiin pohjautuvan 
toimijuuden toteuttamiseen. Toimenpiteet/
palvelut: Tuetaan nuoria tunnistamaan ja hallit-
semaan omia tunteitaan ja ymmärtämään niiden 
ilmaisemiseen liittyvä vastuu. Tuetaan perheen toi-
mintaa nuorten tunnetyössä, edistetään nuorten 
osallistumista vuorovaikutteisten ryhmien ja yhtei-
söjen toimintaan ja tarjotaan nuorille tunnetyön 
työstämisen palveluja kuten tyttö- ja poikatyötä. 
Indikaattorit: Toiminta ja osallisuus vuorovaikut-
teisissa yhteisöissä. Tunteiden työstämisen palvelut, 
kuten tyttö- ja poikatyö…

6. Aktiivinen kansalaisuus: Nuorten valmiuksi-
na tämä tarkoittaa kykyä toimia tavoitteellisesti, 
moraalisia ja yhteiskunnallisia taitoja sekä kykyä 
arjen tilannesidonnaiseen harkintaan ja hallintaan. 
Tavoite: Nuorilla on kyky asettaa pitkäjänteisiä 
tavoitteita, priorisointitaito sekä kriittinen päätök-
sentekokyky. Nuorille on tarjolla areenoita, joilla 
voi kehittää moraalisia ja poliittisia taitoja. Nuorilla 
on kyky toimia luovasti ja vastuullisesti muuttuvis-
sa ympäristöissä. Nuorten kiinnostus politiikasta 
lisääntyy ja odotukset koulutusvalinnoista tule-
vat realistisemmiksi. Toimenpiteet/palvelut: 
Tuetaan nuorten osallistumista järjestöjen, toi-
mintaryhmien, oppilaskuntien ja Ruutin toimin-
taan. Mediakasvatuksen keinoin vahvistetaan yh-
teiskunnallisten asioiden seuraamista viestimistä. 
Nuorten toimintavalmiuksia vaikuttaa sosiaalisen 
median kautta vahvistetaan. Indikaattorit: ”Kiin-
nostus politiikkaan ja politiikasta keskustelu koto-
na” Nuorisobarometri, yhteiskunnallisten asioiden 
seuraaminen viestimissä (European Social Survey), 
Nuorten äänestysaktiivisuus Helsingissä, Nuorten 
Internetin käyttö vaikuttamistoimintaan. Jokin elä-
mänhallinnan (’sense of coherence’) mittari?

7. Yhdenvertaisuus: Kaikilla nuorilla tulee olla yh-
denvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä 
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kestävän kehityksen asenteiden, tietoisuuden ja 
elämäntapojen mittaaminen, luontoharrastukset 
ja -toiminta.

Nuorten hyvinvointiraportti perustuu vahvasti ole-
massa olevaan tilasto- ja indikaattoritietoon nuoris-
ta (kaavio 5, alla). Ongelmallisinta on sellaisen tie-
don löytäminen, joka mittaisi tarkasti ja luotettavasti 
nuorten toimintavalmiuksia ja niiden toteutumista. 
Tässä, kuten indikaattoritietoudessa yleensäkin, jou-
dutaan varsinkin aluksi sietämään tulkinnallisuutta. 
Tietoja täydennetään olemassa olevalla tutkimustie-
dolla, jota Suomessa ja kaupungeissa onkin varsin 
runsaasti. 

Tärkeä osa hyvinvointitietoa tulee nuorten it-
sensä tuottamasta tiedosta. Nuorten hyvinvointi-
kertomus on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjär-
jestelmä Ruutia. Nuoret osallistuvat neljällä tavalla: 
tutkimuskohteina, tiedon kerääjinä, tiedon analysoi-
jina ja nuorten ohjaus- ja palveluverkoston jäseninä. 
Nuoret tuottavat tietoa, tulkitsevat sitä, arvioivat 
toimenpiteitä ja tekevät esityksiä uusiksi toimenpi-
teiksi.

Hyvinvointiraportin tiedon tuottamiseen ja tul-
kitsemiseen osallistuvat myös nuorisotyöntekijät 
sekä muiden hallintokuntien ja toimijoiden nuorten 
kanssa työtä tekevät tahot.  

Nussbaumilainen toimintavalmiuksien luettelo 
on normatiivinen kuvaus siitä minkälainen helsinki-
läisen nuoren hyvän elämän ja nuoruuden tulee olla. 
Tämän kuvauksen hyväksyminen, tarkentaminen ja 
muuttaminen on siten olennaisesti myös poliittinen 
tehtävä. Siksi on tärkeää, että myös poliittiset pää-
töksentekijät osallistuvat raportin lähtökohtien ja 
tutkimus- ja tilastoaineistojen pohtimiseen, tulkin-
taan ja ohjaamiseen.

töitä ja saada erilaisia palveluja. Ketään ei saa syr-
jiä iän, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, 
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. Tavoite: Maahanmuut-
tajanuorten koulutukseen integroituminen para-
nee. Monikulttuurisuusmyönteisyys ja erilaisuu-
den salliminen vahvistuu. Syrjinnän tunnistaminen 
ja siihen puuttuminen tehostuu. Toimenpiteet/
palvelut: Maahanmuuttajanuorten tukea perus-
koulutuksessa vahvistetaan moniammatillises-
ti. Helsingin nuorisotakuu sisältää tehostettuja 
toimenpiteitä maahanmuuttajanuorten II asteen 
koulutukseen pääsyyn ja koulutuksessa viihtymi-
seen. Yhdenvertaisuustyö koulussa, nuorisotyössä 
ja liikuntatoiminnassa vahvistuu. Indikaattorit: 
Maahanmuuttajanuorten NEET osuus, maahan-
muuttajiin/maahanmuuttoon suhtautuminen.   

8. Luonto ja kestävä kehitys: Nuorten tietoi-
suus ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kes-
tävän kehityksen merkityksestä. Oikeus käyttää 
luontoa oman hyvinvoinnin lisäämiseen kestävällä 
tavalla. Tavoite: Nuoret ymmärtävät mitä biolo-
ginen monimuotoisuus tarkoittaa, miten talous ja 
kulutustavat vaikuttavat pidemmän aikajänteen 
hyvinvointiin ja mitä kestävä kehitys tarkoittaa 
globaalina ilmiönä. Kestävät elämäntavat ovat 
luonteva osa nuoren arkea. Toimenpiteet/pal-
velut: Nuorille tarjoutuu mahdollisuudet luon-
nossa liikkumiseen ja ympäristön ja kestävän 
kehityksen puolesta toimimiseen omaehtoisesti 
ja järjestöjen ja toimintaryhmien kautta. Koulu 
huolehtii kestävän kehityksen tietopohjan moti-
voivasta oppimisesta. Indikaattorit: Nuorten 
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Kaavio 5: Hyvinvointikertomuksen eri tiedonlähteet

Tilasto- ja 
indikkattoritietoa 

Tutkimustietoa

Nuorten
kokemustietoa

Työntekijöiden
tietoa

Organisaation/
hallinnon

tietoa

Poliittista
tietoa

Nussbaumilaisen toimintavalmiuksien lähes-
tymistavan rajoituksia ja etuja 

Uusliberalismin kritiikki puree toimintavalmiuksien teo-
riaan 

Ei ole sattuma, että toimintavalmiuksien lähesty-
mistavan suosio on suuri juuri nyt kun uuslibera-
listinen talouspolitiikka ja konservatiivihallitukset 
muokkaavat yhteiskunnallista ajattelua. Castellsin 
ja Himasen (2013) tulevaisuusselvitys ja Valtio-
neuvoston Tulevaisuusselonteko (2013) rakentavat 
tulevaisuuskuvaa, joka perustuu ’tehokkaalle julki-
selle sektorille’, kilpailukykyiselle yritystoiminnalle, 
talouskasvulle ja aktiivisiin, itsestään huolta pitäviin 
kansalaisiin. Kuten Castells sanoo, kansalaisen ei 
tule olla ’avustettu kohde’ (’assisted object’) vaan 
’innostettu toimija’ (’empowered subject’). Kansa-
laiset toimivat vapaan valinnan liberalismissa kuten 
yritykset vapaassa markkinataloudessa: kansalaisilla 
on vastuu omasta toimijuudestaan ja hyvinvoinnis-
taan ja he kilpailevat muiden kansalaisten kanssa 
”omien vahvuuksiensa toteuttamisesta”. Vapaasti 

’arvokkaasta elämästä’ kilvoittelevista yksilöistä 
tulee hyvinvoiva ja vapaa yhteiskunta, jonka kansa-
laisia ei kallis ja tehottomasti toimiva julkinen sek-
tori holhoamisellaan passivoi. Castellsin ja Himasen 
selvityksen julkaisemisen yhteydessä pääministeri 
Katainen totesikin: ”Arvokkaan elämän käsite on 
minusta mielenkiintoinen” (Katainen 7.11.2013). 

Yleisellä tasolla Nussbaumin toimintakykyisyy-
den lähestymistapaa on kritisoitu siitä, että se ei 
huomioi riittävästi yhteiskunnallisia valta- ja raken-
netekijöitä, markkinatalouden, globalisaation, poliit-
tisten järjestelmien, rakenteellisen eriarvoisuuden 
ja kulttuurin vaikutuksia. On esitetty, että kysees-
sä on yhteiskuntaan sopeutumisen, ei niinkään sen 
muuttamisen teoretisointi. Toimintakykyisyyden 
lähestymistapaa on myös arvosteltu yksilökeskei-
syydestä, joka ei riittävästi tunnista yhteisöllistä 
toimijuutta, ryhmiä, sosiaalisia liikkeitä, yhteiskunta-
luokkia tai kansalaistoimintaa, eikä kaikkien näiden 
välisiä jännitteitä. Nussbaumin toimintakykyluette-
loa on myös pidetty vallan käytön välineenä: sen 
avulla määritellään mitä hyvä elämä on (ja mitä se 
ei ole) ja minkälaisilla valmiuksilla yksilöt sen saa-
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mahdollisuuslähtöinen. Hyvin helposti erilaisista in-
dikaattori- ja tilastojärjestelmistä tulee ongelmapai-
notteisia, joko siksi, että ne heijastavat nuoria koske-
vaa ongelmapainotteista poliittista retoriikka tai siksi, 
että ongelmia on yleensä helpompi mitata kuin mah-
dollisuuksia.  Kuvaava esimerkki on julkaisu ”Lasten 
hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit, tavoitteena tie-
toon pohjautuvan lapsipolitiikan johtaminen” (2011). 
Tavoitteena oli rakentaa hyvinvoinnin indikaattoreita, 
mutta tuloksena oli indikaattorikokonaisuus, joka 
lähes yksinomaan kuvasi nuorten ongelmia ja riske-
jä. Tuloksena oli siis mittaristo, joka kuvasi lasten ja 
nuorten kohtuullisen pienen vähemmistön pahoin-
vointia. Helsingin kaupungin nuorten hyvinvointira-
portin suunnittelussa pyrittiin löytämään mahdolli-
suuksien mukaan nuorten enemmistön hyvinvointia 
ja positiivisen toiminnan mahdollisuuksia kuvaavia 
indikaattoreita.

Toimintavalmiuksien lähestymistapa rakentaa dialogia 
tiedon, nuorten ja päätöksentekijöiden välille

Hieman kärjistäen voi sanoa tilastojen ja indikaatto-
reiden leijuvan todellisuuden ja päätöksenteon väli-
maastossa; ne eivät aivan luotettavasti ja kiistatto-
masti kuvaa todellisuutta, eivätkä ne oikein puhuttele 
päätöksentekijöitä tai ohjaa heidän päätöksenteko-
aan. Kvantitatiivisten aineistojen ja menetelmien krii-
tikko David Silverman (1989) väittää, että tilastollisis-
sa analyyseissa ”ilmiö karkaa tutkimukselta”; tulokset 
ovat viime kädessä tutkijan rajaamia ja tulkitsemia 
kuvia todellisuudesta, jonka todellinen luonne, pro-
sessit ja vuorovaikutus jäävät usein piiloon. Samalla 
kun tilastolliset aineistot Silvermanin tarkoittamassa 
mielessä irtautuvat todellisuudesta, ne elävät omaa 
elämäänsä myös suhteessa lukijoihinsa, tässä tapauk-
sessa päätöksentekijöihin. Kuten Jouni Kivilahti asian 
ilmaisi ”Tutkimuksia ja tilastoja lärätään, mutta ei ne 
vaikuta päätöksentekoon”. Tilastot, indikaattorit ja 
kyselytutkimukset näyttävät siis jäävän jonkinlaiseen 
vapaaseen kelluntaan todellisuuden ja päätöksente-
kijöiden väliin. Helsingin nuorten hyvinvointirapor-
tissa nuoret ja päätöksentekijät osallistuvat sekä 
tiedon tuottamiseen, että sen tulkintaan. Tilasto- ja 
indikaattoritieto täydentyy ja tulee ymmärrettäväm-

20 Englannissa tehty kotitaloustiedustelun aineiston sekundaari-
analyysi (Anande ym 2005) osoittaa, että Nussbaumin toiminta-
kyvyn mittareilla on yhteys koettuun hyvinvointiin. Subjektiivisesti 
ilmaistu kokemus siitä, että on toimintavalmiuksia (capabilities) 
Nussbaumin 10 toimintakyvyn alueella korreloi positiivisesti tyy-
tyväisyyteen elämäänsä (’functionings’, kuten toimentulo, onnelli-
suus, terveys, vapaa-aika, perhe-elämä). Aineisto viittaa kuitenkin 
siihen, että Nussbaumin oletus siitä, että kaikki 10 ovat yhtä tär-
keitä ei pidä paikkaansa: eri toimintakyvyt vaikuttavat eri taval-
la koettuun hyvinvointiin. Toinen, vielä suurempi ongelma on, että 
oletetun syyn ja seurauksen välinen suhde voi olla kehäpäätelmä. 
Vastaajat kokevat, että heillä on hyvät toimintavalmiudet (oletettu 
syy), esimerkiksi viettää terveellistä vapaa-aikaa, siksi, että heil-
lä on jo monipuolisia aktiivisen vapaa-ajan harrastuksia (oletettu 
seuraus). Suurissakaan poikkileikkausaineistossa syy- ja seuraus-
suhteen ajallista peräkkäisyyttä on vaikea todentaa.

vuttavat. Ongelmaksi on myös nähty toimintakyky-
luettelon staattisuus ja kulttuurisidonnaisuus: Miten 
huomioidaan ympäristön muutosten paineet toimin-
takykyjen muuttamiseen? Miten muotoillaan helsin-
kiläisten nuorten sosio-kulttuurisen toimintaympä-
ristön edellyttämät toimintakyvyt? On tärkeää olla 
tietoinen näistä kriittisistä kysymyksistä ja huomioi-
da ne riittävästi suomalaisten nuorten toimintaky-
kyisyyden lähestymistapaa rakennettaessa.

Lisäksi toimintavalmiuksien teorian empiirinen to-
dentaminen on ollut joiltain osin ongelmallista20 .

Vaikka nussbaumilainen toimintakyky ajattelu myös 
herkistyy yhteiskunnalliselle eriarvoisuudelle – ku-
ten tekee myös sen helsinkiläinen sovellus – sen uus-
liberalistinen yhteiskuntapoliittinen kytkös on selkeä. 
Tai, kuten asian voi myös ilmaista, toimintavalmiuksi-
en lähestymistapa heijastaa aikaansa ja sille on sitä 
kautta olemassa sosiaalinen tilaus. 

Toimintavalmiuksien lähestymistapa ei ole ongelma- 
vaan mahdollisuuslähtöinen

Toimintavalmiuksien lähestymistavan tekee nuoriso-
työlliseksi se, että se ei ole ongelmalähtöinen vaan 
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mäksi kun siihen kytkeytyy nuorten oma kokemus, 
nuorisotyöntekijöiden ammatillinen osaaminen ja 
päätöksentekijöiden laajempi policy-ymmärrys. Syn-
tyy siis suora dialogi ilmiöiden ja päätöksentekijöi-
den välille. Kun päätöksentekijät tällä tavalla pohti-
vat indikaattoreita, niiden painoarvo toimenpiteiden 
suunnittelussa vahvistunee.

     
Toimintavalmiuksien lähestymistapa pakottaa jaettuun, 
kokonaisvaltaiseen näkemykseen nuoresta

Suomessa aikanaan hyvinkin suositut kunnalliset 
nuorisopoliittiset suunnitelmat perustuivat nuor-
ten ongelmien ja toiveiden kartoitukseen, joiden 
ratkaisemiseksi tehtiin hallintokuntakohtaiset ke-
hittämissuunnitelmat. Suunnitelmat koostuivat siten 
sektoritoimenpiteistä, jotka pyrittiin muotoilemaan 
mahdollisimman konkreettisiksi asioiksi. Ongelmana 
on, että sektorihallinto sirpaloi nuorten elämän, eikä 
oikein kellään ole kokonaiskuvaa siitä millainen nuor-
ten elämä on tai millainen sen tulisi olla. Nussbaumi-
laisen lähestymistavan etuna on, että asianosaiset 
(päätöksentekijät ja nuoret) saavat mahdollisuuden 
pohtia (joutuvat pohtimaan) nuorten hyvinvointia 
laajasta yhteiskuntafilosofisesta näkökulmasta: Mitä 
on nuorten hyvä elämä? Millaiseksi sen haluamme? 
Kasvatusfilosofisen näkemyksen yhteinen pohdinta 
ja siitä sopiminen on myös omiaan edesauttamaan 
eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden yhteistä 
sitoutumista.

Toimintavalmiuksien lähestymistapa ei sorru ’tosiasiape-
rusteisuuden’ retoriikkaan

’Tosiasiaperustainen politiikka’ on muodikasta. On 
tärkeää, että tietoa voidaan käyttää päätöksenteon 
tukena. Ongelmallista sen sijaan on, jos tutkimukset, 
indikaattorit ja tilastot muokkaavat ja rajoittavat pää-
töksentekoa siksi, että niiden kuva todellisuudesta, 
eri syistä (aineistojen epäluotettavuus, tutkijoiden 
taustaoletusten vaikutus tuloksiin jne), voi olla perin 
valikoitunut tai jopa harhainen. Toimintavalmiuksien 
lähestymistapa ei ole niinkään tosiasiapohjainen kuin 
normatiivinen; lähtökohtana on arvopohdinnan tu-
loksena oleva suunnitelma siitä mitä nuorten hyvä 

elämä on ja miten sitä voidaan edistää. Nuorisopoli-
tiikka ei ole niinkään tutkimusten ja indikaattoreiden 
armoilla olevaa ’tosiasiaperusteista politiikkaa’ kuin 
arvopohjaista nuorisopolitiikkaa. 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Nuorisotyön laadun auditointi on Kanuuna-
kunnissa hyvällä mallilla

Kanuunakunnissa nuorisotyön arviointi näyttäisi 
olevan monilta osin varsin hyvässä mallissa, vaikka 
Suomalaisessa julkisessa hallinnossa ei yhtä suu-
ria paineita indikaattoreihin, laadun arviointiin tai 
vaikuttavuuden osoittamiseen olekaan kuin kes-
keisissä neoliberalistissa maissa (UK, Uusi-Seelanti, 
Australia, Canada, USA). Tähän liittyy myös se, että 
arviointeja ei tehdä ensisijaisesti päätöksentekijöille 
tai rahoittajille sen osoittamiseksi, valvomiseksi tai 
kontrolloimiseksi että verovaroja on käytetty oikein 
(accountability), vaan työn kehittämiseksi ja enintään 
nuorisotyöorganisaation itsensä paremmaksi johta-
miseksi. Etuna on selvästi ollut, että arviointien te-
keminen on ollut hyväksyttävämpää kuin tilanteessa, 
jossa ne koetaan vahvasti ylhäältäpäin tulevana ohja-
uksena ja valvontana. Suomessa ei ole juuri lainkaan 
havaittavissa englantilaista ilmiötä, jossa nuoriso-
ohjaajat, etujärjestöt ja nuorisotutkijat käynnistävät 
suoranaisia kansanliikkeitä ministeriön nuorisotyötä 
kurjistavia mittaus – ja johtamistoimia. Erona on tie-
tenkin myös se, että Suomessa kunnallinen itsehallin-
to rajaa valtiovallan ohjausta. 

Suomalaista käytäntöä on siis syytä pääsääntöi-
sesti jatkaa. Arvioinneilla pyritään nuorisotyön kehit-
tämiseen, ei sen valvomiseen. Tämän lisäksi on toki 
tarpeen tehostaa tunnuslukujen käyttöä (tekemällä 
niistä kontekstualisoimalla yksiselitteisempiä ja käyt-
tökelpoisempia), monipuolistaa ja syventää laadun 
arviointeja (kehittämällä entistä geneerisempiä ja 
monikäyttöisempiä arviointitapoja) ja hankkimalla 
parempaa tietoa nuorisotyön vaikuttavuudesta. Näi-
hin haasteisiin tämä raportti on pyrkinyt avaamaan 
lisää mahdollisuuksia. 
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Nuorisotyöntekijän ammattitaitoon ja –asenteeseen 
tulisi kuulua systemaattinen nuoria koskevan keskei-
sen tilasto- ja tutkimusaineiston  seuraaminen, kriitti-
nen tarkastelu ja olennaisten havaintojen siirtäminen 
osaksi omaa työtä, sen suunnittelua ja strategioita. 

Nuorisotyön arviointi osaksi monihallinnollisia 
hyvinvointisuunnitelmia

Nuorisotyön toimintatavaksi ja selviytymisstrate-
giaksi on yhä selvemmin tulossa yhteistyö muiden 
hallintokuntien kanssa (Siurala 2014b), ’murretut 
työnkuvat’ (Marjut Nurmivuori, 2014) ja linkittymi-
nen kuntien (ja organisaatioiden) usein määräaikaisiin 
poliittisiin tavoitteisiin (kuten valtuustostrategioihin). 
Enenemässä määrin kunnissa tehdään monihallin-
nollisia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia ja 
nuorten hyvinvointia seurataan monialaisin ohjaus- ja 
palveluverkostoin. On perusteltua miettiä miten nuo-
risopalvelujen tunnuslukuja voitaisiin kehittää osana 
monihallinnollista hyvinvointityötä ja sen tavoitteita. 
Tässä on periaatteessa kaksi toimintavaihtoehtoa. 
Toisaalta on huolehdittava siitä, että nuorisotyön 
kannalta keskeiset tunnusluvut tulevat osaksi laajem-
pia hyvinvointi-indikaattoreita. Toisaalta on mietittävä 
miten laajemmat nuorten hyvinvoinnin mittarit voisi-
vat soveltua nuorisotyön tunnusluvuiksi. Ideaalitapa-
uksessa lähtökohtana ovat monihallinnollisesti sovi-
tut yhteiset nuorten hyvinvoinnin tavoitteet ja niitä 
mittaavat tunnusluvut, jotka ainakin osin ovat yhteisiä. 
Yhteiset tunnusluvut edistävät nuorisotyönkin pro-
pagoimaa ’kokonaisvaltaista nuoren kasvun tukea’ ja 
hallintokuntien välistä dialogia. Tähän suuntaan on 
pyritty muun muassa Helsingin nuorten hyvinvointi-
raportissa 

Tunnuslukujen sitominen valtuustostrategioihin 
(tai hallitusohjelmiin ja muihin valtionhallinnon nuo-
risostrategioihin) tuo mukanaan tunnuslukujen ja 
arvioinnin tavoitteiden ja mittareiden määräaikaisuu-
den (4-6 vuotta) ja sen, että eri kunnissa seurataan 
nuorisotyötä eri mittarein. Haittapuoleksi tulee toi-
minnan pitkäjänteinen seuranta, kuntien keskinäinen 
vertaaminen (vaikeus rakentaa Kanuunan yhteisiä 
mittareita) ja varsin raskas arviointiarsenaalin jatkuva 
uudistaminen ja koordinointi. 

Parannettavaakin on: Tunnuslukujen käyttö ja 
vaikuttavuuden arviointi kiinteäksi osaksi nuo-
risotyöntekijän työnkuvaa 

Kuten tässä raportissa aiemmin todettiin (s. 29) 
kansainväliset selvitykset osoittavat, että nuoriso-
työ erottautuu muista palveluista siinä, että siitä on 
erityisen vähän arviointiselvityksiä ja tutkimuksia. 
Nuorisotyö luokitellaan sarjaan “promising but un-
proven”. Tämä vaikeuttaa nuorisotyön arvostuksen 
parantamista: ”Nykyään tiedon ja kunnollisen arvi-
oinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen 
vaikuttavuutta” (European Commission/Youth, 2014). 
Arviointi ja vaikuttavuuden osoittaminen on nuoriso-
työssä haasteellista, mutta voi myös olla, että nuori-
sotyössä on erityisen paljon arviointiin liittyviä kiel-
teisiä ennakkoasenteita ja ammattitaidon puutteita. 

Nuorisotyöntekijöiden myönteinen suhtautumi-
nen laadun arviointiin (auditointiin) pitäisi saada le-
viämään myös tunnuslukujen keräämiseen ja pohti-
miseen sekä nuorisotyön vaikuttavuuden arviointiin. 
Vantaan nuorisotoimenjohtaja Eija Ahola on tiivistä-
nyt asian näin (2014): ”Tunnuslukujen keräämisessä 
on ryhdistäydyttävä; tarvitaan selkeitä, olennaisia 
asioita mittaavia tunnuslukuja ja nuoriso-ohjaajat on 
koulutettava keräämään ja tulkitsemaan niitä. Esimer-
kiksi Vantaalla pidetään kerran viikossa tunnuslukuko-
kous työntekijöille”. Koulutuksen ja johtamisen kei-
noin on parannettava nuorisotyön arviointiosaamista 
ja muokattava asennoitumista arviointimyönteisem-
mäksi. Tämä on haaste myös nuorisotyöntekijöiden 
koulutukselle. Koulutuksen yhteistyö työelämän 
kanssa on välttämätöntä, koska tunnuslukujen, laadun 
ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistyö tapahtuu 
vahvasti kentällä.   

Nuorisotyön kannalta keskeistä tilasto- ja tutki-
muspohjaista seurantatietoa kerätään Suomessa erit-
täin runsaasti (kouluterveyskysely, nuorisobarometri, 
vapaa-aikatutkimukset, kuntien omat tunnusluvut, 
jne). ”Tilasto- ja numeroallergia” ja koulutuksen puute 
tällaisten aineistojen kriittiseen hyödyntämiseen joh-
taa siihen, että merkittävä osa nuorisotyön tosiasia-
pohjaisuutta jää hyödyntämättä. Parhaimmillaankin 
esimerkiksi kouluterveyskyselyn tuloksia saatetaan 
muutaman viikon katsella, mutta pian ne hautautuvat. 



47

Miten vahvistaa negatiivisen palautteen 
arviointia?21 

Nuorisotyön arviointi kohdentuu tyypillisesti toi-
minnassa mukana oleviin asiakkaisiin. Tunnusluvut 
kuvaavat erityyppisessä toiminnassa mukana olevien 
nuorten määriä, nuorisotalo-, leiri-, verkko-, järjestö- 
ja muun nuorisotoiminnan laatua auditoidaan niiden 
kautta, jotka osallistuvat toimintaan ja vaikuttavuus-
selvityksissäkin kohteena ovat toimintaan osallistu-
neet nuoret. Tällaisessa arvioinnissa on eräänlainen 
sisäänrakennettu myönteisten tulosten automaatti: 
arvioit tulevat vain niiltä, jotka ovat kokeneet toimin-
nan positiivisesti. Kielteisesti suhtautuvat äänestävät 
jaloillaan ja lähtevät pois tai eivät tule toimintaan 
lainkaan. Näitä nuoria ei juuri käytetä arviointien 
pohjana. Poikkeuksen muodostavat jotkin ns asia-
kaskuvatutkimukset, joiden kohteena on näyte koko 
väestöstä ja joka siis sisältää toiminnasta lähteneet 
ja ne, joita eri syistä toiminta ei ole kiinnostanut. 
Helsingin kaupungin nuorisotoimen määräajoin suo-
rittamat asiakaskuvatutkimukset ovat osoittaneet, 
että toiminnassa mukana olevat nuoret suhtautuvat 
nuorisotyöhön selvästi myönteisemmin kuin ei-toi-
minnassa mukana olevat. Nuorisotyöntekijöillä on 
herkästi ollut tapana selittää nämä tulokset pois sa-
nomalla, että tämä kriittisyys johtuu puutteellisista 
tiedoista ja stereotypisoiduista ennakkoasenteista, 
tai, että nuorisotyön ei ole tarkoituskaan houku-
tella kaikkia nuoria piiriinsä. Mikäli nuorisopalvelut 
haluavat kuitenkin kehittää ja tehostaa palvelujaan, 
sillä pitäisi olla nykyistä paremmat tiedot toiminnan 
ulkopuolella olevista nuorista, heidän toiveistaan ja 
odotuksistaan. Toiminnan laadun arvioimiseksi oli-
si hyvä tietää, miksi kaikki eivät siinä jatka tai mistä 
sen puutteellinen vetovoima johtuu? Ylipäätään huo-
mion kiinnittäminen negatiiviseen palautteeseen ja 
sen analysoimiseen on paljon hyödyllisempää kuin 
tuudittautuminen positiivisen palautteen antamaan 
hyvän olon tunteeseen. 

21 Tämän näkökulman on tuonut painokkaasti esiin mm. Projekti-
sihteeri Taija Nöjd Kanuunan seminaarissa Tampereella 9.5.2014

Tulipalon voi sammuttaa väärin ja laadukas työ 
voi olla tehotonta22 

On hyvin mahdollista, että nuorisotyöllinen toiminta, 
joka ei saa korkeita laatupisteitä tai jonka laadusta ei 
ole minkäänlaista mitattavissa olevaa tietoa, voi olla 
tehokasta ja vaikuttavaa. Tulipalon voi sammuttaa 
väärin tai ainakin palonsammutusohjeista tietämät-
tömästi. Samalla hyvät laatuarviot eivät vielä takaa 
sitä, että työ olisi ikään kuin automaattisesti vaikut-
tavaa. Myös nuorisotoimialalla ’hurahdetaan’ laatu-
menetelmiin ja tuudittaudutaan siihen, että mittavat 
auditoinnit, CAF ja EFQM prosessikuvaukset ja laa-
tukilpailumenestykset takaavat tehokkaan ja vaikut-
tavan lopputuloksen. 

Erityisesti nuorisotyössä, jonka prosesseissa sat-
tumalla ja yllätyksellisyydellä sekä nuoriso-ohjaajien 
intuitiivisilla tilannearvioilla on melko suuri rooli, 
liiallinen luottamus standardoituihin laatumittarei-
hin ja menettelyihin ei ole aivan perusteltua. Siitä 
syystä tässäkin raportissa esitetään standardoitujen 
tilastollisten tunnuslukujen kontekstualisointia (eri 
kuntien erityisiin olosuhteisiin kytkemistä). Laadun 
varmentamisessa pohditaan geneeristen (erilaisuutta 
’sietävien’) mallien käyttöä kustomoitujen (tiettyyn 
toimintaan standardoitujen) arviointien ohella. Edel-
leen esitellään vaikuttavuuden arviointimenettelyjä, 
jotka sietävät ennalta-arvaamattomuutta (merkityk-
selliset tarinat).  

Nuorisotyön arviointi Kanuunan kehittämis-
hankkeeksi?

Tätä raporttia kirjoittaessa oli kohtuullisen helppo 
löytää ulkomaisia esimerkkejä varsin hyvistä siellä 
toimivista nuorisotyön arviointimenettelyistä. Var-
sin pian ilmeni, että niiden siirtäminen Suomalaiseen 
nuorisotyöhön oli ongelmallista. Näin kävi myös 
nykyisin käytössä olevalla auditointimallille. Se löy-
dettiin Kentin Kreivikunnan täysin toimivana mallina 

22 Allianssi ry:n Kehittämispäällikkö Markus Söderlund, Kanuunan 
seminaari, Tampere 9.5.2014
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ja tuolloin ajateltiin, että puuttuu vain käännös suo-
meksi. Pian kuitenkin ilmeni, että sellaisenaan se ei 
suomalaiseen talotyöhön soveltuisi. Seurauksena oli 
useiden vuosien intensiivinen kehittämistyö, jonka 
pohjalta nykyinen malli lopulta syntyi. On siis syytä 
varautua siihen, että monet tämän raportin esitte-
lemät arviointimenettelyt edellyttävät paikallista 
soveltamista, luovuutta ja kehittämistyötä. Tämä voi 
olla myös Kanuunaverkoston ja sen kumppaneiden 
yhteinen haaste: Miten erityisesti toiminnan vaikut-
tavuutta voitaisiin yhdessä kehittää?
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Liitteet

Liite 1 : Arvokas elämä (dignity in life) ja sen sukulaiskäsitteitä 

ARVOKAS ELÄMÄ (dignity): Kansalainen ei ole ’avustettu kohde’ (’assisted object’) vaan ’innostettu 
toimija’ (’empowered subject’), joka toimii yhteiskunnassa, jossa vallitsee luottamus ja avoimuus, innovatiivi-
nen ja erilaisuutta suvaitseva ilmapiiri sekä informaatioteknologian mahdollistamat kilpailukykyinen talous ja 
tehokas julkinen sektori (Kataisen hallituksen tulevaisuusselonteko eduskunnalle 2013, Castells & Himanen, 
2013).

ARVOKAS ELÄMÄ (dignity): Ihmiset toteuttavat aktiivisesti vapaasti toimintavalmiuksiaan (capabilities) 
yhteiskunnassa (liberalismi), joka raivaa niille tilaa (Sen, 2009 & Nussbaum, 2013).

AKTIIVINEN KANSALAISUUS JA OSALLISTUMINEN (active citizenship and participation): Osal-
listuminen taloudelliseen, sosiaaliseen, poliittiseen ja kulttuurisen toimintaan sekä tähän tarvittavien tietojen, 
taitojen, motivaation ja käytännön kokemuksen saaminen. Euroopan Neuvoston pitkäaikainen diskurssi (kat-
so esim. Siurala 2002, kappaleet 2 ja 3).

TOIMIJUUS (agency): Kansalaisen tilannesidonnainen harkintakyky sekä strategia ja toiminta suhteessa 
tulevaisuuteen. Toimijuutta kehystävät aikaisemmat elämänkokemukset ja yhteiskunnalliset rakennetekijät 
(Walther ym. 2009).

POLIITTINEN TOIMIJUUS (political agency): Identiteetin ja toiminnan muotoutuminen ajallisesti ja ti-
lallisesti määräytyneissä arjen vuorovaikutuksellisissa käytännöissä. Yhteiskunnan valtarakenteet tunkeutuvat 
näihin käytäntöihin, joista voidaan neuvotella ja joita voidaan nostaa ’julkisiksi’ (Symbolinen interaktionismi, 
katso esim. Häkli & Kallio 2013).    
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