
    

  

             

 Kuulumisia Laatua nuorisotyöhön –hankkeesta 
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Laatua nuorisotyöhön –hanke pyörähti käyntiin maaliskuussa, ja nyt on aika vetää yhteen 
mennyttä ja tulevaa sekä tuulettaa ajatuksia. Hankkeen tavoitteena on nuorisotyön auditointi- ja 
itsearviointimallin sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen arvioinnin kehittäminen. Pohdittavaa on 
riittänyt siinä, mihin hankkeen kehittämistyössä panostetaan - mitä oikeastaan tehdään? 
 
Kanuunan auditointiverkoston haastattelut ja auditointi- ja itsearviointimallin kehittämiskohteet 
 
Auditointi- ja itsearviointimallin kehittämistarpeista haluttiin kuulla sen käyttäjiltä. Haastattelin 
Kanuunan auditointiverkoston sähköpostilistalta 17 eri kunnan nuorisopalvelujen työntekijää 
touko- ja elokuun välillä. Haastatteluissa kokosin tietoa siitä, missä mallin kanssa mennään. 
Haastattelujen yhteenveto löytyy Kanuunan sivuilta materiaalipankista. Tärkeimpänä mieleeni jäi 
se, että kunnissa ollaan hyvin erilaisissa tilanteissa. Toisaalla auditointia ja itsearviointia on tehty 
pidempään, nuorten kanssa ja seudullisesti, toisaalla mallin vielä kaivataan koulutusta sekä 
säännöllisyyttä arviointien tekoon. Entä mikä on tilanne muissa kunnissa? Kehittämistyötä tehdään 
koko valtakunnan hyödyksi. 
 
Asiat, joita hankkeessa viedään eteenpäin, ovat haastattelujen ja ohjausryhmän keskustelujen 
myötä kuitenkin täsmentyneet. Arviointimallin käyttöön ja tukemiseen tarvitaan uusia 
näkövinkkeleitä ja keinoja. Arviointi koetaan hyödyllisenä arjen työssä, mutta silti toivotaan, että 
sitä tehtäisiin johdon päätöksen ja sitoutumisen turvin. Nuorten osallistuminen arviointiin on 
tärkeää.  
 
Järjestöjen arvioinnista 
 
Myös nuorisotyötä tekevien järjestöjen arvioinnin kehittämiselle oli ensin määriteltävä jokin 
lähtötilanne. Elo-syyskuussa lähetettiin Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssin jäsenjärjestöille 
kysely, jossa kartoitettiin järjestöissä tehtävää arviointia ja laatutyötä sekä arviointiin liittyviä 
tarpeita.  Kyselyyn vastasi 27 erilaista järjestöä, joiden koko, nuorisotyön muodot, arvioinnin 
tarpeet ja menetelmät vaihtelivat. Järjestöt toivovat arviointiin ohjausta, koulutusta sekä 
järjestöjen yhteistyötä niin arvioinnissa kuin arviointiosaamisen jakamisessa.    
 
Järjestöjen arviointimenetelmiä on koottu esimerkiksi JÄRVI–hankkeen ja SOSTEn toimesta. 
Hankkeen panos järjestöjen arvioinnin kehittämisessä painottuu erilaisten järjestöjen kokemusten 
ja käytössä olevien menetelmien esille nostamiseen. Näkökulma on erityisesti nuorisotyötä 
tekevien järjestöjen arvioinneissa - mikä näille on erityistä tai yhteistä?  
 



    

  

             

Mietteitä matkan varrelta 
 
Oma taustani on yhteiskuntatieteissä ja sosiaali- ja terveysalalla. Nuorisotyöhön perehtyminen on 
ollut antoisaa. Sekä julkisten palvelujen että järjestöjen arviointi on ollut tapetilla jo 
vuosikymmenen tai pari, ja paine ottaa myös nuorisotyö ja sen tuottamat vaikutukset haltuun on 
kova. Arviointiin ei kuitenkaan ole universaaleja ratkaisuja eikä kaikille sopivia menetelmiä. 
Nuorisotyöhönkin on löydettävä siihen kulloinkin soveltuvat ja sen tarpeisiin parhaiten vastaavat 
välineet. Arvioinnilla ei ole itseisarvoa, vaan sen taustalla on aina tiedon tarve. 
 
Nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimallilla pyritään työn laatuun ja kehittämiseen. Sen arvo 
piilee siinä, että arvioinnista saatua tietoa hyödynnetään. Myös vertaisoppimisen mahdollisuus on 
tärkeä. Kipinä mallin käyttöön pitääkin tässä mielessä syntyä nuorisotoimen tai –palvelujen 
”sisällä”, ei ulkoisesta paineesta. Yhteinen koulutus tai perehdytys mallin käyttöön on kuitenkin 
tärkeää, jotta ymmärretään sekä se, miksi arviointia tehdään että se, miten arvioinnista saatua 
tietoa hyödynnetään työssä.  
 
Arvoinnilla ja laatukriteereillä on työtä ohjaava vaikutus. Toimintaa kuvaavissa kriteereissä näkyvät 
myös nuorisotyön tavoitteet ja ajankohtaiset kysymykset. Näistä käydään jatkuvaa keskustelua. 
Lisäksi on ennakoitava, mitä on tai voisi olla tulevaisuuden nuorisotyö. Nuorisotyöhön vaikuttaa 
liittyvän usko siihen, että nuorisotyö on ketterää: se onnistuu uudistumaan nopeasti ympäröivän 
yhteiskunnan ja nuorten tarpeiden muuttuessa. Ketteryys edellyttää, että nuorisotyön arviointia 
kehitetään yhtä lailla. Itsearviointi- ja auditointimallin kohdalla on tärkeää, että nuorisotyön 
laatukriteerien päivittämisen, uusien kriteeristöjen tai nuorisotyön yhteisten kriteerien tarvetta 
mietitään ja tähän työhön ryhdytään tarvittaessa.  
 
Tulevia tapahtumia  
 
• Nuorten osallistuminen arviointiin on ensimmäisen päivän teema auditointiajoissa Vaasassa 28.-
29.10.2014 
• Johdon työpajat arviointitiedon hyödyntämiseksi, arvioinnin tukemiseksi ja nuorisotyön 
tulevaisuuden luotaamiseksi pidetään Kotkassa sekä Kanuuna–seminaarissa marraskuussa 2014 
• Avointen iltojen kriteeristö uudistetaan kevääseen 2015 mennessä 
• Järjestöjen kokemuksia arvioinnista ja arviointimenetelmistä kootaan haastatteluin kevääseen 
2015 saakka 
• Näiden pohjalta tehdään paljon kirjoitustyötä… 
 
Opas nuorisotyön auditointiin ja itsearviointiin sekä nuorisotyötä tekevien järjestöjen arviointiin 
julkaistaan syksyllä 2015.  
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