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Alueellisen nuorisotyön laatukriteeristö    LUONNOS 24.2.2015 
 

 31 kriteeriä 

 Osallisuus, alueellisuus ja oppiminen kriteeristön läpäiseviä teemoja 

 Tässä vaiheessa kriteerien ryhmittelyjä ei ole tehty 

 

1. Aluetieto, alueen tuntemus 

2. Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa (esim. järjestöt, 

kaupallinen sektori) 

3. Muu yhteistyö  

4. Yhteistyö huoltajien kanssa 

5. Vaikuttamistoiminta (yhteiskunnallinen vaikuttaminen) 
6. Aluetyö: nuorten kohtaaminen nuorten omissa ympäristöissä 

7. Kouluyhteistyö alueen koulujen kanssa 
8. Tilojen hyödyntäminen 

9. Tilojen kalustus ja sisustus 

10. Toimintavälineet, tekniikka 

11. Työntekijäresurssit: määrä ja osaaminen 
12. Nuorten omaehtoinen toiminta / ohjaajat nuorten toiminnan 

mahdollistajana 

13. Vertaistoiminta 
14. Pienryhmätoiminta (esim. harrasteryhmät, kerhot) 
15. Toiminnasta tiedottaminen, markkinointi 
16. Ohjaajien vastuunjaot ja ohjaajien välinen viestintä 
17. Toiminnan suunnitelmallisuus ja toteutumisen arviointi 

18. Toimintamallit, toimintaohjeistus 
19. Kaverisuhteiden mahdollistaminen ja edistäminen 
20. Nuorten kohtaaminen yksilöinä ja ryhmänä, aktiivinen 
läsnäolo 
21. Terveiden ja tasapainoisten elämäntapojen edistäminen: 
liikunta, ravitsemus, ihmissuhteet, seksuaaliterveys, päihteet, 
päivärytmi 
22. Ympäristökasvatus 
23. Nuorten työllistymisen tukeminen 
24. Monipuoliset menetelmät 
25. Digitaalisuus, some 

26. Pelaaminen 

27. Yhdenvertaisuus 

28. Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen 

29. Rasisminvastaisuus 

30. Toimintakulttuuri (sis. ent. säännöt) 

31. Nuorten toiminta, keskinäinen yhdessäolo, käytös- ja 

puhekulttuuri 
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 ARVIOINTIKRITEERIT 1 PUUTTEELLINEN / HEIKKO 2 TYYDYTTÄVÄ 3 HYVÄ 4 ERINOMAINEN 

1. Aluetieto, alueen tuntemus Työyhteisössä on tietoa muiden 
tahojen järjestämästä toiminnasta 
nuorille / nuorten kanssa (esim. 
järjestöt, srk).  
Alueen väestöstä on tilasto- ja 
kokemustietoa. Alueen palvelut 
tiedetään. 
 

Tiedetään alueen tulevista 
muutoksista ja suunnitelmista. 

Alueesta yhdessä nuorten kanssa 
hankittua tietoa hyödynnetään 
toiminnan suunnittelussa. 

Nuorisotalolla on menetelmiä 
kuulla säännöllisesti alueen nuoria 
ja saatua tietoa käytetään 
toiminnan kehittämisessä. 
Alueen ilmiöistä keskustellaan 
nuorten kanssa ja johtopäätökset 
ohjaavat toiminnan suunnittelua. 
 

2. Yhteistyö alueen toimijoiden 
kanssa 
(esim. järjestöt, kaupallinen 
sektori) 

Kumppaneiden toiminnasta 
tiedotetaan nuorille ja pidetään 
yhteyttä toisiin toimijoihin. 

Toiminnan suunnittelussa 
huomioidaan alueelliset tarpeet ja 
muiden toimijoiden tarjonta. Osa 
toiminnasta toteutetaan 
yhteistyössä. 

Nuorille suunnattua toimintaa 
koordinoidaan muiden toimijoiden 
kanssa (vältetään päällekkäisyydet). 

Etsitään nuorten kanssa aktiivisesti 
uusia kumppaneita ja 
hyödynnetään heidän osaamistaan 
toiminnan toteuttamisessa. 
Toimintaa suunnitellaan ja 
arvioidaan yhdessä nuorten ja 
kumppaneiden kanssa 
säännöllisesti. Yhteistyöstä 
hyötyvät kaikki osapuolet. 
 

3. Muu yhteistyö Alueella toimivat verkostot 
tiedetään. 

Tarkoituksenmukaisissa 
verkostoissa ollaan mukana. 

Verkostot ovat tarkoituksenmukaisia 
ja nuorisotyöntekijöillä on aktiivinen 
rooli verkostoissa. 

Nuorisotyöntekijä varmistaa, että 
nuoria kuullaan verkostossa eri 
menetelmin. Monitoimijaisten 
verkostojen toimintaa arvioidaan 
säännöllisesti ja kehitetään tarpeen 
mukaan. 
 

4. Yhteistyö huoltajien kanssa Huoltajille on tiedotettu nuoren 
jäsenyydestä nuorisotalolla ja sen 
toiminnasta ja periaatteista. 
Kotiin ollaan yhteydessä 
tarvittaessa. 
 

Vakituisesti nuorisotalolla käyvien 
nuorten huoltajiin pidetään yhteyttä 
säännöllisesti, esim. tiedotteet, 
henkilökohtainen kontakti. 
 

Nuorisotalon ja kotien väliseen 
yhteistyöhön on luotu rakenne. 
Yhteydenpito on aktiivista, 
säännöllistä ja molemminpuolista. 

Huoltajilla on tasavertainen 
mahdollisuus osallistua toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
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 ARVIOINTIKRITEERIT 1 PUUTTEELLINEN / HEIKKO 2 TYYDYTTÄVÄ 3 HYVÄ 4 ERINOMAINEN 

5. Vaikuttamistoiminta 
(yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen) 

Nuoret vaikuttavat talolla 
tapahtuvan toiminnan 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
Kannustetaan nuoria ottamaan 
kantaa heitä koskettaviin asioihin. 
Tiedotetaan ajankohtaisesta 
vaalitoiminnasta. 

Pyritään aktiivisesti löytämään ja 
synnyttämään nuorten ryhmiä, 
jotka haluavat vaikuttaa alueen 
asioihin. Kannustetaan nuoria 
osallistumaan vaalitoimintaan 
(asettumaan ehdolle ja 
äänestämään). Tiedotetaan 
vaikuttamistoiminnan eri 
vaihtoehdoista (esim. 
verkkodemokratia). 
 

Alueella toimii nuorten ryhmiä, jotka 
toimivat vaikuttaakseen alueen 
asioihin. 
 
Alueen nuoria on ehdolla eri 
vaikuttajaryhmiin. Nuorten 
ehdokkuutta kannustetaan ja tuetaan. 

Alueella toimii nuorten ryhmiä, 
jotka ovat keskenään vuorovai-
kutuksessa. 
Nuorten vaikuttamisella on 
kehittävää merkitystä alueen 
asioihin. 
Kannustetaan nuorten ryhmiä 
toimimaan yhteiskuntaa 
rakentavasti. 

6. Aluetyö: nuorten kohtaaminen 
nuorten omissa ympäristöissä 

Alueelle jalkaudutaan ja nuoria 
kohdataan muualla kuin tilalla. 
On tietoa nuorten suosimista 
oleskelupaikoista. 

Toimintaa järjestetään alueella 
satunnaisesti muuallakin kuin 
nuorisotalolla, nuorten suosimissa 
paikoissa. 

Toimintaa järjestetään alueella 
muuallakin kuin nuorisotalolla. Nuoret 
ovat mukana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa toimintaa. 
 

Nuorisotyö nähdään vahvana 
alueellisena toimijana 
nuorisotalosta riippumatta.  

7. Kouluyhteistyö alueen 
koulujen kanssa 
 

Alueen koulut tiedetään. 
Nuorisopalveluiden toimintaa 
käydään markkinoimassa 
satunnaisesti. 
 

Alueen nuoriso-
ohjaajat/nuorisotyöntekijät käyvät 
säännöllisesti markkinoimassa 
nuorisopalveluiden toimintaa. Koulu 
ja nuorisopalvelut tekevät 
satunnaista yhteistyötä (esim. 
ryhmäytykset tai tilojen 
hyödyntäminen), josta sovitaan 
tapauskohtaisesti.  

Alueen nuorisotalo tekee alueen 
koulujen kanssa suunnitelmallista 
yhteistyötä. Työn sisällöt ovat 
yhteisesti määriteltyjä. 

Perusopetus ja nuorisopalvelut 
ovat yhteisesti sopineet yhteistyön 
sisällöistä.  
Yhteistyön toteutumista seurataan 
ja arvioidaan vuosittain.  
 
Suunnitelmallisen yhteistyön 
sisällöt nousevat nuorten tarpeista 
ja toiveista. 
 

8. Tilojen hyödyntäminen 
 

Nuorisotalon aukiollessa tilojen 
hyödynnetään monipuolisesti. 
Tiloja ei hyödynnetä niiden ollessa 
suljettuna.  
 
Nuorilla ei ole mahdollisuutta 
varata tilaa omaehtoiseen 
toimintaan.  

Avoimen nuorisotalotoiminnan 
lisäksi tiloja voivat käyttää myös 
muut toimijat, mm yhdistykset.  
- muiden toimijoiden tarjottava 
toimintaa alueen nuorille 

Nuorilla on mahdollisuus varata 
nuorisotalon tiloja omaehtoiseen 
toimintaan avointen nuorteniltojen 
aikana. 
 
Tilojen käyttömahdollisuudesta 
tiedotetaan / kerrotaan. 

Nuorilla on mahdollisuus varata 
nuorisotalon tiloja omaan 
käyttöönsä myös muulloinkin kuin 
avoimen toiminnan aikana.  
 
Tilojen käyttömahdollisuuksia 
markkinoidaan aktiivisesti alueen 
nuorille ja toimijoille. 
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9. Tilojen kalustus ja sisustus 
- mahdollistaa monitoimitilat 

Sisustus ja kalustus ei ole 
käyttökelpoinen ja 
muunneltavissa erilaisten 
käyttäjien tarpeisiin.  
 

Ohjaajat ovat suunnitelleet 
kalustuksen ja sisustuksen 
huomioiden keskeisten 
kohderyhmien tarpeet. 
 
 

Sisustus ja kalustus on toteutettu 
nuorten toiveita kuullen ja yhdessä 
muiden käyttäjien kanssa. Ne tukevat 
yhteisöllistä toimintaa. Tiloissa ja 
kalustuksessa on huomioitu kestävä 
kehitys ja kierrätys. 

Tilat on monipuolisesti sisustettu ja 
kalustettu yhdessä nuorten ja 
muiden toimijoiden kanssa 
suunnitellen ja toteuttaen.  
 
Kalustus ja tilaratkaisut 
mahdollistavat yhteisöllisen 
toiminnan sekä yksilöllisen tuen 
antamisen.  
 

10. Toimintavälineet, tekniikka 
 

Toimintavälineitä on, mutta ne 
ovat osittain huonossa kunnossa 
tai niitä ei osata käyttää. 

Välinehankinnoissa on huomioitu  
- välineiden monipuolisuuus 
- nuorten toiveet 
- ei-ohjaajalähtöisyys 
- talon ”profiloituminen” tiettyyn 
toimintaan 
 
Välineiden kunnosta huolehditaan.  
 

Erilaisten ryhmien tarpeet ja yhdessä 
tekemisen mahdollisuus on huomioitu 
toimintavälineissä. Välineet ovat 
hyvässä kunnossa sekä ajanmukaisia. 
Välineitä osataan käyttää 
monipuolisesti. 
 

Välineet palvelevat erilaisten 
ryhmien ja yksilöiden tarpeita ja 
toiveita. Hankinnat suunnitellaan ja 
tehdään nuorten kanssa.  
 

11. Työntekijäresurssit: määrä ja 
osaaminen 
 
 

Työntekijöitä on sopiva määrä 
suhteessa järjestettävään 
toimintaan ja nuorten määrään. 
 
Työntekijöiden osaaminen on 
riittävää.  
 
 
 

Työntekijöiden osaaminen on 
suhteessa toimintaan riittävää ja 
soveltuvaa ja erilaista osaamista 
hyödynnetään.  
 
Alueen muuttuviin tarpeisiin 
pystytään vastaamaan harvoin.  
 
Nuorisotyöntekijällä on 
mahdollisuus laajentaa 
osaamistaan.  
 

Työntekijöiden määrä on suhteutettu 
toimintoihin ja nuorten lukumäärään 
sekä alueella että tilalla. 
 
Resurssia käytetään nuorisotyön 
näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti 
ja alueen tarpeet huomioiden.  

Työntekijöillä on nuorten 
kohtaamisen lisäksi aikaa myös 
suunnittelu- ja yhteistyöhön ja tilan 
ulkopuolella järjestettävään 
toimintaan. 
 
Työnkuvia kehitetään aktiivisesti 
alueen ja osaamisen kehittämisen 
näkökulmasta.  
 

12. Nuorten omaehtoinen toi-
minta / ohjaajat nuorten 
toiminnan mahdollistajana 

Etsitään aktiivisesti nuorten 
ryhmiä ja kannustetaan niiden 
syntymistä. 

Autetaan nuoria löytämään tiloja ja 
rahoitusta toiminnalle.  

Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat 
toimintaa omassa ryhmässään. 

Nuoret suunnittelevat ja 
toteuttavat tapahtumia ja/tai 
säännöllistä toimintaa toisille 
nuorille. Ohjaajat mahdollistavat 
toiminnan. 
Nuorilla on mahdollisuus hakea 
avustusta omaehtoiseen 
toimintaan. 
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13. Vertaistoiminta Talolla toimii nuoria 
vertaisohjaajina, mutta heitä ei 
ole koulutettu. Vertaistoiminta on 
satunnaista. 
 

Nuoret osallistuvat vertaistoiminta 
koulutukseen ja vertaistoiminta on 
suunnitelmallista. 

Vertaistoiminta on vakiintunutta. 
Nuorilla on rooli kouluttajina. Nuorten 
omia osaamisalueita hyödynnetään. 

Nuoret toteuttavat toimintaa 
itsenäisesti ohjaajan taustatuella. 

14. Pienryhmätoiminta 
(esim. harrasteryhmät, kerhot) 
 

Ryhmät toimii ohjaaja- tai 
ongelmalähtöisesti, nuoret eivät 
tunne toisiaan. 
 
 

Ryhmän nuoret tuntevat toisensa. 
Toiminta on ohjaajavetoista, nuoret 
eivät pääse vaikuttamaan. 
 
Pienryhmät ovat tavoitteellisia. 
 

Nuorilla on jotain yhteistä, he ovat 
motivoituneita työskentelemään 
yhdessä.  
 
Nuoret voivat määritellä ryhmille 
tavoitteet ja sisällöt toiminnan aikana. 
Ryhmällä on selkeä kaari: aloitus ja 
lopetus.  
 
Alueen tarve on selvitetty.   
 

Pienryhmä toimii, jokainen nuori 
saa tulla ryhmään juuri sellaisena 
kuin on. Erilaisuutta arvostetaan.  
 
Ohjaajan rooli on pieni. 
 
Ryhmiä järjestetään alueen tarpeen 
mukaan.  
 

15. Toiminnasta tiedottaminen, 
markkinointi 
 

Toiminnasta tiedottamista ja 
markkinointia ei ole mietitty ja 
kehitetty. Viestintään käytetään 
perinteisiä kanavia, esim. 
verkkosivut eivät ole ajan tasalla 
tai some käytössä. 
 
Tiedottaminen tavoittaa 
kohderyhmän huonosti.   
 
 
 

Tiedotuksen sisältö on asiallista. 
Materiaaleissa käytetään sovittua 
tunnistetta. Verkkosivuilla olevat 
perustiedot toiminnasta ovat ajan 
tasalla. Sosiaalinen media on 
käytössä. 

Tiedottaminen on suunnitelmallista ja 
sen sisältö ja välineet ovat 
kohderyhmälle sopivia ja nuoria 
puhuttelevia. Verkko- ja 
sometiedottaminen on monipuolista. 
Tiedottamista tehdään yhdessä 
nuorten kanssa. 

Toiminnassa tiedottamisessa 
käytetään monipuolisia 
menetelmiä, kuten verkkosivut, 
sosiaalinen media, esitteet, 
mainokset ja tiedotteet suunnitel-
mallisesti. Nuoret suunnittelevat ja 
toteuttavat tiedottamista 
monipuolisesti. Tiedottamista 
tehdään myös alueellisesti 
yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. Tiedottamisen 
onnistumista seurataan.  
 

16. Ohjaajien vastuunjaot ja 
ohjaajien välinen viestintä 
 

Ohjaajien välisestä 
vuorovaikutuksesta puuttuu 
tilanneherkkyys – nuorten kuullen 
puhutaan ”mitä tahansa”, joten  
kasvatuksellisuus ontuu. 
Vuorovaikutus on valikoivaa ja 
ohjaajista muodostuu erillisiä 
pareja tai ryhmiä. 
 

Ohjaajat ymmärtävät olevansa 
roolimalleja myös keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa. Ohjaajien 
keskinäinen vuorovaikutus on 
sujuvaa ja ammatillista riippumatta 
siitä, ketkä ovat työvuorossa (esim. 
tuntityöntekijät, harjoittelijat). 
 

Työnjaot on yhdessä ennakolta sovittu 
ja ne ovat selkeät. Ohjaajien välinen 
viestintä on luontevaa ja luo 
turvallisuutta.  
 
Tämä välittyy myös nuorille. 

Ohjaajat toimivat tiimimäisesti ja 
työnjako on selkeä mutta joustava. 
Toimintaan ja nuoriin liittyvä 
tiedonkulku toimii sujuvasti ja 
luontevasti. 
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17. Toiminnan suunnitelmallisuus 
ja toteutumisen arviointi 
 

Työntekijöiden oma kiinnostus ja 
osaaminen ovat nuorten 
mielipiteitä merkittävämmässä 
asemassa toiminnan 
suunnittelussa. Tunnuslukuja ja 
satunnaisesti kerättyä 
asiakaspalautetta hyödynnetään 
toiminnan suunnittelussa.  

 

Nuorilla on mahdollisuus osallistua 
tavoitteellisen toiminnan 
suunnitteluun. Toiminnan arviointi 
perustuu kerättyihin tunnuslukuihin 
ja monipuoliseen 
asiakaspalautteeseen. 

Alueen toimintaa suunnitellaan 
yhdessä koko kohderyhmän kanssa. 
Toimintaa arvioidaan 
kokonaisvaltaisesti, säännöllisesti ja 
tavoitteellisesti yhdessä nuorten 
kanssa.  

Tunnusluvuissa ja asiakaspalautteissa 
tapahtuneisiin muutoksiin reagoidaan 
välittömästi ja niistä tehdään 
johtopäätöksiä yhdessä nuorten 
kanssa toiminnan kehittämiseksi.  

 

Nuoret suunnittelevat ja arvioivat 
toimintaa omaehtoisesti ja tekevät 
uusia ja innovatiivisia 
kehittämistoimia. Työntekijät 
tukevat suunnitelmien 
toteuttamista.  

 

Nuoret osallistuvat aktiivisesti 
tunnuslukujen ja asiakaspalautteen 
keräämiseen ja hyödyntämiseen.  

 

18. Toimintamallit, 
toimintaohjeistus 
 

Ohjaajat ovat ennalta sopineet 
toimintamalleista ja niiden 
taustalla olevista arvoista liittyen 
esimerkiksi kiusaamis- päihde-, 
uhka- ja väkivaltatilanteisiin. 
Uusista ohjeista tiedotetaan.  
 
Lakisääteiset – esim. pelastus- ja 
turvallisuussuunnitelmat – on 
tehty.  
 

Yhteiset toimintamallit on 
dokumentoitu. Huolehditaan 
perehdytyksestä, ja työyhteisön 
jäsenet ovat toimintamalleista 
tietoisia.  
 
Alueen toimijoiden erilaiset 
toimintamallit tiedostetaan. 

Kasvatuksellisista toimintatavoista 
keskustellaan säännöllisesti,  
ovat yhteisiä esimerkiksi eri talojen 
kesken.  
 
Toimintamalleja on käyty läpi nuorten 
kanssa.  

Toimintamallit on sisäistetty 
toimijoiden kesken.  
 
Syy-seuraussuhteista keskustellaan 
nuorten kanssa. Nuorilla on käsitys 
ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
miksi ja miten eri tilanteissa 
toimitaan.  
 
Alueen toimijoilla on yhteisesti 
sovittuja toimintamalleja. 
 

19. Kaverisuhteiden 
mahdollistaminen ja edistäminen 
 

Yksinäiset nuoret tunnistetaan ja 
heihin kiinnitetään huomiota. 

Pyritään luomaan tilanteita, joissa 
tutustuminen ja kaverisuhteiden 
luominen on mahdollista. 

Nuorten rooli on aktiivinen 
kaverisuhteita edistävän toiminnan 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 

Vahvistetaan mahdollisuuksia 
luoda kaverisuhteita yli 
ryhmärajojen.  

20. Nuorten kohtaaminen 
yksilöinä ja ryhmänä, aktiivinen 
läsnäolo 
 

Kohdataan ja tunnetaan vain 
talolla käyviä nuoria. Mahdollista 
tuen tarvetta ei aina tunnisteta tai 
siihen ei reagoida. 
 
 

Ohjaajat ovat aidosti kiinnostuneita 
nuorista ja nuoria tunnetaan 
nimeltä. Nuorten vahvuuksia, tuen 
tarpeita ja kaverisuhteita 
tunnistetaan.  
 
 

Työyhteisössä on tietoa nuorista. 
Nuorista tiedetään taustoja. Ohjaajat 
osaavat työyhteisössä arvioida nuoren 
tuen tarpeen ja toimia sen mukaisesti. 
 
Ohjaajat työskentelevät aktiivisesti 
nuortenryhmien kanssa, tavoitteenaan 
ryhmädynamiikan vahvistaminen. 
 

Nuorten elämäntilanteen 
muutoksia tunnistetaan ja niihin 
reagoidaan.  
 
Työyhteisö tunnistaa nuorten 
ryhmissä ilmeneviä muutoksia ja 
niihin reagoidaan. Ryhmien 
vahvuuksia ja tuen tarpeita 
tunnistetaan ja niihin reagoidaan. 
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21. Terveiden ja tasapainoisten 
elämäntapojen edistäminen: 
liikunta, ravitsemus, 
ihmissuhteet, seksuaaliterveys, 
päihteet, päivärytmi 
 
 

Terveiden elämäntapojen 
edistäminen ei ole tietoista 
toimintaa. 
 
Terveisiin elämäntapoihin 
kasvattamista tapahtuu 
satunnaisesti. 
 

Nuorten kanssa keskustellaan 
terveyteen liittyvistä asioista 
säännöllisesti. Tarvittaessa tietoa ja 
tukea etsitään yhdessä.  

Terveiden elämäntapojen edistäminen 
huomioidaan toiminnan 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Esim. ruokailua käytetään tietoisesti 
menetelmänä (terveydelliset, 
sosiaaliset ja eettiset vaikutukset, 
taitojen oppiminen). 

Terveyden merkitys ja terveiden 
elämäntapojen edistäminen on 
luonteva osa toiminnan 
suunnittelua ja menetelmien 
valintaa. Terveyteen liittyviä asioita 
nostetaan aktiivisesti keskusteluun 
nuorten kanssa.  
 
Nuoret ovat mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa 
terveisiin elämäntapoihin liittyviä 
teemoja alueella. 
 

22. Ympäristökasvatus 
 

Talolla lajitellaan jätteet ja 
huolehditaan kierrätyksestä.   

Ympäristönäkökulma huomioidaan 
toiminnassa ja hankinnoissa 
satunnaisesti.  

Nuorista pyritään kasvattamaan 
tietoisia ympäristökansalaisia. 
Vastuullisesta kuluttamisesta ja 
ympäristövaikutuksista käydään 
keskustelua nuorten kanssa.  

 

Yhdessä nuorten kanssa 
huolehditaan 
ympäristövastuullisuudesta ja 
ekologisesta jalanjäljestä.  

23. Nuorten työllistymisen 
tukeminen 
 

Nuorten työelämävalmiuksia 
edistetään tarjoamalla 
mahdollisuuksia suorittaa 
työelämään tutustumisjaksoja 
nuorisotalolla (TET). 

 

Ohjaajat ovat kiinnostuneita 
nuorten opiskeluun ja 
työllistymiseen liittyvistä asioista ja 
välittävät tietoa eri opinto- ja 
työllistymismahdollisuuksista. 

Ohjaajat suunnittelevat yhdessä 
nuorten kanssa opintoihin liittyviä 
työssäoppimisjaksoja ja opinto- ja 
työllistymispolkuja sekä harjoittelevat 
työelämätaitoja (esim. ajokortti 
työelämään) nuorten kanssa. 

Voidaan esimerkiksi tarjota 
mahdollisuuksia hankkia 
työkokemusta kerhon ohjaajana / 
vertaisohjaajana tai 
työelämäkokemuksia, esim. 
työkokeilut. 

 

Nuorilla on mahdollisuuksia 
hankkia itsenäisesti tarvitsemaansa 
tietoa opinto- ja 
työllistymismahdollisuuksista 
tarvittaessa työntekijöiden 
avustuksella. 

Tuetaan osaltaan aktiviisesti 
nuorten pyrkimyksiä työllistyä 
alueella. 
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24. Monipuoliset menetelmät 
 

Käytössä on erilaisia menetelmiä 
mutta niiden merkitystä ei ole 
pohdittu.  

Menetelmät reagoivat 
ajankohtaisiin ilmiöihin. 
 
Menetelmät osallistavat nuoria 
aktiivisesti. 

Menetelmät ovat monipuolisia, 
ohjaajilla on hyvä osaaminen niiden 
käytössä. Menetelmiä kehitetään 
säännöllisesti, ajantasaisiksi ja 
ajankohtaisista teemoista. 
 
Nuoret ovat mukana kehittämässä 
menetelmiä. 
 

Menetelmät ovat kasvatuksellisesti 
perusteltuja. Menetelmiä 
toteutetaan suunnitelmallisesti ja 
niitä kehitetään ja toteutetaan 
yhdessä nuorten kanssa. 
Menetelmät vastaavat alueen 
tarpeisiin ja ilmiöihin. 
 

25. Digitaalisuus, some 
 
 

Nuorten verkkoympäristöjä 
tiedetään ja tunnetaan mutta 
niissä ei olla aktiivisesti mukana. 
Digitaalisuus keskittyy 
tiedottamiseen.  
 

Pysytään mukana erilaisissa nuorten 
verkkoyhteisöissä ja ollaan 
vuorovaikutuksessa nuorten kanssa 
näiden kautta.  
 
Välineet ja osaaminen ovat riittävät 
ja toiminnan näkökulmasta 
perusteltuja.  
 

Nostetaan verkkoyhteisöissä ja 
digitaalisin keinoin yhdessä nuorten 
kanssa alueen nuoria ja nuorten 
tekemistä näkyviin.  

Digitaalinen työote on luonnollinen 
osa nuorisotyötä ja työyhteisöä. 
Taitoja kehitetään yhteisesti 
työyhteisön ja nuorten kesken.  

26. Pelaaminen 
 

Ohjaajat ymmärtävät pelaamisen 
harrastuksena (unohdetaan 
ongelmakeskeisyys). 
 
Ohjaajat osaavat käyttää 
pelaamisen perusvälineistöä 
(tietävät lautapelien säännöt, 
tunnistavat / tiedostavat ikärajat, 
osaavat käynnistää pleikan…).  
 
Nuorisotyö tarjoaa pelaamisen 
puitteet – vähintään tilat - koska 
kaikilla ei ole kotona 
mahdollisuutta. 
 

Pelaaminen on välineurheilua – 
tarvitaan tilat, hyvät pelit 
(lautapelit, konsolipelit, 
tietokonepelit, pöytäpelit), koneet… 
 
Nuoret järjestävät laneja/pelaavat 
kotona – nuorten osallisuus 
vahvana – pohditaan, miten 
nuorisotyö voi tulla mukaan. 
 

Nuorten omat toimintaryhmät – 
nuorten osallisuus vahvana, 
nuorisotyö tarjoaa tilat ja/tai 
mahdollistaa nuorten omaehtoista 
pelitoimintaa muutoin. 
 
Nuorisotyö järjestää 
laneja/pelitilaisuuksia yhdessä nuorten 
kanssa.  

Ohjaaja osallistuu peleihin / peli-
iltoihin nuorten valmiissa 
verkostoissa (esim. Steam). 
 
Ei vain verkossa tapahtuvaa, vaan 
ohjaaja on myös fyysisesti läsnä. 
 
Nuorisotyöntekijät pysyttelevät 
kärryillä pelimaailman kehityksestä 
kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla ja pystyvät kertomaan 
pelimaailmasta eteenpäin esim. 
vanhempien ryhmille.  
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27. Yhdenvertaisuus 
 

Tilassa/toiminnassa on olemassa 
muodollinen syrjinnän kielto. 
Esim. näkyy säännöissä ja 
kielloissa. 

Ymmärretään yhdenvertaisuuteen 
liittyviä käsitteitä ja määritteitä 
(esim. moniperustainen syrjintä). 
Keskustellaan nuorten kanssa 
yhdenvertaisuudesta ja osataan 
neuvoa nuoria, miten toimitaan 
syrjintätilanteissa. 
 
Ohjaajilla on valmiuksia haastaa 
omia ennakkoluuloja. 
 

Ollaan tietoisia 
yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja 
käsitelty sitä. 
 
Nuori kokee toimintaympäristön 
turvalliseksi taustastaan ja pysyvistä 
ominaisuuksista riippumatta 
(alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto 
vakaumus, terveydentila, vammaisuus) 
ja tämä näkyy toimintaan osallistuvien 
nuorten erilaisissa taustoissa ja 
ominaisuuksissa. 

Toiminnassa lisätään aktiivisesti 
erilaisten yksilöiden sekä 
nuorisoryhmien välistä 
vuorovaikutusta. Osataan 
hyödyntää esim. järjestöjen 
erityistä osaamista.  
 
Mahdollistetaan erilaisten nuorten 
/ nuorten ryhmien kohtaaminen ja 
toimiminen yhdessä.  
 
Tilalla käyvät nuoret edustaa 
alueen eri ryhmiä.  
 

28. Sukupuoli-identiteetti ja 
seksuaalinen suuntautuminen 
 

Toiminnassa ja työnjaossa 
heijastuu selkeästi tyttö/poika tai 
mies/nainen- toiminta- ja 
ajattelumalli. Toiminnan 
heteronormatiivisuutta ei 
kyseenalaisteta. 
 
Toiminnassa ei ole mietitty 
sukupuolineutraaliutta. 
 
 

Vähintään osa toiminnasta / 
toiminta on suunniteltu siten, että 
se ei kategorisoi osallistujia oletetun 
sukupuoli-identiteetin mukaisesti. 
Sukupuolisuuden monimuotoisuus 
on tiedostettu. 
 
On tietoinen paikallisesta 
sateenkaariryhmien toiminnasta 
(esim. Seta). 
 

Tiloissa ja toiminnassa on huomioitu 
sukupuolineutraalius. 
 
Nuorille kerrotaan ja heidän kanssaan 
keskustellaan seksuaalisen 
suuntautumisen, sukupuoli-
identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun 
liittyvistä asioista; oikeuksista ja 
syrjintäkiellosta. Nuoret osataan 
tarvittaessa opastaa 
asiantuntijatahojen piiriin (esim. Seta).  
 

Edistetään sukupuolten tasa-arvoa 
tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti.  
 
Toiminnassa osataan suhtautua 
kriittisesti 
heteronormatiivisuudesta 
nouseviin ennakko-oletuksiin, esim. 
puheeseen tyttö- tai poikaystävistä. 
 
Toimii aktiivisesti yhteistyössä 
paikallisten ryhmien kanssa tai 
järjestää itse toimintaa. 
 

29. Rasisminvastaisuus 
 

Rasistiseen vihapuheeseen ja 
nimittelyyn reagoidaan 
huomauttamalla, muodollisesti.  
 
 

Rasisminvastaisuudesta ja 
rasistiseen käyttäytymiseen 
puuttumisesta on tehty pelisäännöt 
ja nuoret ovat tietoisia linjauksista. 

Nuorten rasismikokemuksia pohditaan 
yhdessä nuorten kanssa. Työntekijät 
saavat tarvittaessa koulutusta 
rasismikokemusten käsittelyyn sekä 
yksilö- että ryhmätasolla. 
 
Rasismista puhutaan ja keskustellaan – 
on toimintamalleja ottaa mukaan 
keskusteluun myös rasistiset 
näkemykset.  
 

Toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa rasisminvastaisuutta 
edistetään suunnitelmallisesti. 
Ohjaajat toimivat aktiivisesti 
rasismiin ja vihapuheeseen 
puuttumisessa yhteistyössä esim. 
järjestöjen kanssa.  
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30. Toimintakulttuuri 
(sis. ent. säännöt) 

Ohjaajat ovat laatineet talolle 
säännöt, joiden perusteella nuoria 
kohdellaan yhdenvertaisesti.  

Talolla on yhdessä nuorten kanssa 

laaditut säännöt. Ohjaajat ja nuoret 

talolla toimivat sääntöjen 

mukaisesti. 

 

Positiivinen toimintakulttuuri talolla 
on kaikkien sisäistämä ja siitä 
huolehditaan yhdessä.  

 

 

Nuoret edistävät positiivista 

toimintakulttuuria koko alueella.  

 

31. Nuorten toiminta, 
keskinäinen yhdessäolo, käytös- 
ja puhekulttuuri 
 

Nuorten välinen vuorovaikutus on 
valikoivaa. Osa nuorista jää 
”porukoiden” ulkopuolelle eikä 
esimerkiksi tule talolle. 
Epäasiallista kielenkäyttöä 
ilmenee paljon eikä muita 
kunnioiteta.  
Aikuisia tarvitaan usein 
ongelmatilanteiden selvittelyyn. 
  

Nuorten välinen vuorovaikutus on 
luontevaa, mutta aikuisia tarvitaan 
edelleen ongelmatilanteiden 
selvittelyssä. 
Vain aikuiset puuttuvat 
kiusaamiseen. 

Erilaisuus hyväksytään. Nuoret 
pystyvät itse ratkaisemaan 
ongelmatilanteita ja puuttuvat 
kiusaamiseen. 
Nuorten porukat ”mahtuvat” alueelle 
ilman suurempia ongelmia. 

Nuorten välinen vuorovaikutus on 
luontevaa ja ystävällistä. Nuorilla 
on mahdollisuus löytää tai rakentaa 
itselleen merkityksellinen yhteisö. 
 

 
 


