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ARVIOINTIKRITEERIT 1 PUUTTEELLINEN/HEIKKO 2 TYYDYTTÄVÄ 3 HYVÄ 4 ERINOMAINEN 

1. Ohjaajien vastuut 

(kuten tilan jako tai 
työtehtävät) 

Työ- ja vastuujaot ovat 
epäselvät. 

Työ- ja vastuujaoista sovitaan 
tilannekohtaisesti toiminnan 
aikana. 

Nuorten iltaan liittyvät työ- ja 
vastuujaot on sovittu 
ennakkoon. 

Nuorten iltaan liittyvät työnjaot on 
yhdessä ennakolta sovittu ja ne ovat 
selkeät. Niitä sovelletaan tilanteiden 
mukaan joustavasti ja tasapuolisesti. 

 

2. Ohjaajien osaamisen 
hyödyntäminen 

 

Ohjaajien vahvuudet ja 
osaaminen on tunnistettu, mutta 
niiden hyödyntäminen on 
vähäistä. 

Ohjaajien osaamista 
hyödynnetään spontaanisti 
toiminnan toteutuksessa. 

Ohjaajien vahvuudet ja 
osaaminen on osittain 
hyödynnetty toiminnan 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 

Ohjaajien vahvuuksia ja osaamista 
hyödynnetään suunnitelmallisesti 
toiminnassa. Ohjaajien oppiminen 
mahdollistuu. 

 

3. Tilan hallinta, sekä 
ohjaajien ja nuorten 
välinen vuorovaikutus 
 
(avoimessa toiminnassa 
ohjaajat yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa) 

Ohjaajien työajasta kuluu aikaa 
toimistossa tai tehtävissä.  

Ohjaajat ovat pääasiassa 
keskenään ja saman ryhmän / 
nuoren kanssa. Ohjaajat 
keskittyvät lähinnä 
järjestyksenpitoon. 

Ohjaajat kiertävät satunnaisesti 
käytössä olevissa tiloissa ja 
heidän aikansa kuluu 
pääasiassa tiettyjen nuorten 
kanssa ja keskustelut syntyvät 
pääosin nuorten aloitteesta. 

Ohjaajilla on kaikki käytössä 
olevat tilat hallinnassa. He 
kohtelevat nuoria 
tasapuolisesti. Nuorten ja 
ohjaajien välinen vuorovaikutus 
on luontevaa. 

Ohjaajilla on kaikki käytössä olevat 
sisä- ja ulkotilat hallinnassa ja he ovat 
tasapuolisesti ja aktiivisesti nuorten 
kanssa. Ohjaajilla ja nuorilla on 
luottamuksellinen vuorovaikutus. 

 

4. Nuorten kohtaaminen 
yksilöinä 

Nuoria ei tunneta, ei tiedetä 
nimeä. Mahdollista tuen tarvetta 
ei tunnisteta. 

Ohjaajat ovat aidosti 
kiinnostuneita nuorista. Osa 
nuorista tunnetaan nimeltä. 
Selkeä tuen tarve tunnistetaan. 

Työyhteisössä on tietoa 
nuorista. Heidät tunnetaan ja 
tiedetään taustoja. (esim. 
koulu, kaverit ja harrastukset). 
Ohjaajat osaavat työyhteisössä 
arvioida nuoren tuen tarpeen ja 
toimia sen mukaisesti. 

Nuorten elämäntilanne tunnetaan 
(perhe, ihmissuhteet, elämäntavat). 
Ohjaajat ovat verkostoituneet 
moniammatillisesti nuoren tuen 
tarpeen arvioimiseksi ja oikean tuen 
saamiseksi. (urheiluseurat, järjestöt) 

 

5. Tunnuslukujen 
(kävijämäärät, aukiolotunnit 

jne.) hyödyntäminen 
toiminnan suunnittelussa 

Tunnuslukuja kerätään. Tunnuslukuja kerätään ja niistä 
keskustellaan työyhteisössä. 

Tunnuslukuja seurataan ja 
toimintaa arvioidaan niiden 
avulla. 

Tunnusluvuista tehdään 
johtopäätöksiä ja niihin reagoidaan 
toimintaa kehittämällä. 

 

NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI 
AVOIMET NUORTENILLAT 

Työyhteisön toiminta 
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ARVIOINTIKRITEERIT 1 PUUTTEELLINEN/HEIKKO 2 TYYDYTTÄVÄ 3 HYVÄ 4 ERINOMAINEN 

6. Alueen tuntemus  Alueesta on hyvin vähän tietoa. Alueesta on hajanaista tilasto- 
ja kokemustietoa. Alueen 
palvelut tiedetään. 

Alueen nuoria koskevista 
asioista keskustellaan ja 
johtopäätökset ohjaavat 
toiminnan suunnittelua. 

Alueesta hankittua tietoa 
hyödynnetään toiminnan 
suunnittelussa. Palveluita 
hyödynnetään toiminnan 
toteuttamisessa. 

 

7. Verkostot ja yhteistyö 

 

Työyhteisössä on tietoa alueella 
toimivista verkostoista, sekä 
tiedetään muiden tahojen 
järjestämästä toiminnasta 
nuorille / nuorten kanssa. (esim. 

järjestöt, srk) 

Verkostoissa ollaan mukana ja 
nuorille suunnattua toimintaa 
koordinoidaan muiden 
toimijoiden kanssa (vältetään 
päällekkäisyydet) 

Nuorisotyöntekijöillä on 
aktiivinen rooli verkostoissa. 
Toiminnan suunnittelussa 
huomioidaan alueelliset tarpeet 
ja muiden toimijoiden tarjonta. 
Osa toiminnasta toteutetaan 
yhteistyössä. 

Etsitään aktiivisesti uusia kumppaneita 
verkostoon ja hyödynnetään heidän 
osaamistaan toiminnan 
toteuttamisessa. Kumppanuutta ja 
toimintaa arvioidaan yhdessä. 

 

8. Toiminnan 
suunnitelmallisuus 

 

Toiminnalla ei ole selkeästi 
sovittuja tavoitteita. 

Työntekijöiden oma kiinnostus 
ja osaaminen ovat keskeisiä 
toimintaa ohjaavia periaatteita. 
Nuoria kuullaan suunnittelussa. 

Toiminta on tavoitteellista ja 
suunnitelmallista. Nuorilla on 
suunnittelussa keskeinen rooli. 

Toiminta on kasvatuksellista ja sitä 
arvioidaan säännöllisesti yhdessä 
nuorten kanssa. 

 

9. Sukupuolisuuden 
huomiointi toiminnassa 

Toiminta on suunniteltu lähinnä 
vain tytöille tai pojille. 

 

 

Toiminta on suunniteltu niin, 
että se on houkuttelevaa tytöille 
ja pojille. 

Ohjaajien tietoisilla teoilla 
ylitetään kaavamaisia 
sukupuoliroolien rajoja. 

Ohjaajien suunnitelmallinen toiminta 
mahdollistaa sen, että kaikilla nuorilla 
on fyysistä ja henkistä tilaa toimia 
talolla yhdenvertaisesti. 

 

10. Rasisminvastaisuus 

 

Rasistiseen puheeseen ja 
toimintaan puututaan vain 
ylilyöntitilanteissa. 

Rasistiseen toimintaan ja 
puheeseen puututaan. 
Työyhteisöllä on yhteiset 
pelisäännöt rasistiseen 
puheeseen ja toimintaan 
puuttumisessa. Nuoret tuntevat 
linjaukset. 

Ohjaajilla on valmiutta ja 
halukkuutta käydä keskusteluja 
rasismista nuorten kanssa sekä 
tukea rasismia kohdanneita 
nuoria. 

Ohjaajien työstä heijastuu aktiivinen 
rasisminvastainen työote. Toiminnan 
suunnitellussa ja toteutuksessa 
rasisminvastaisuutta edistetään 
tavoitteellisesti, kuten erillisinä 
tapahtumina. 
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ARVIOINTIKRITEERIT 1 PUUTTEELLINEN/HEIKKO 2 TYYDYTTÄVÄ 3 HYVÄ 4 ERINOMAINEN 

11. Ympäristökasvatus, 
kierrätys ja lajittelu 

Talolla ei ole kierrätystä. Talolla kierrätetään. Talolla kierrätetään ja 
ympäristökasvatus näkyy 
toiminnassa erillisinä 
tapahtumina, tempauksina, 
teemailtoina tms. 

Ympäristövastuullisuuteen ja 
kestävään elämäntapaan 
kasvattaminen on luonteva osa 
toimintaa. Ympäristöasioita nostetaan 
aktiivisesti keskusteluun nuorten 
kanssa. 

 

12. Mediakasvatus 

 

Median esittelemistä asioista 
keskustellaan nuorten kanssa ja 
median vaikutus nuorten 
elämään tiedostetaan. 

Mediassa ajankohtaiset teemat 
näkyvät tilassa (esim. 
lehtijutuista ”tehdään nostoja”). 
Nuorten kanssa keskustellaan 
median tuottamasta 
maailmankuvasta kriittisesti. 

Mediaa sovelletaan 
monipuolisesti ja sen käyttö on 
nivoutunut osaksi toimintaa. 

Mediaa käytetään nuorisotyön 
välineenä. Ohjaajat ja nuoret 
opettelevat erilaisten dokumenttien 
tekemistä ja pohtivat niille sopivia 
julkaisuareenoita. 

 

13. Terveiden 
elämäntapojen 
edistäminen: uni, 
ravinto, liikunta 

Terveiden elämäntapojen 
edistäminen ei ole tietoista 
toimintaa. 

 

 

Terveisiin elämäntapoihin 
kasvattamista tapahtuu 
satunnaisesti. 

 

Terveiden elämäntapojen 
edistäminen on huomioitu 
toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 

Terveyden merkitys ja terveiden 
elämäntapojen edistäminen on 
luonteva osa toiminnan suunnittelua ja 
menetelmien valintaa. Terveyteen 
liittyviä asioita nostetaan aktiivisesti 
keskusteluun nuorten kanssa. 

 

14. Yhteistyö kotien kanssa Nuorten vanhempiin ollaan 
yhteydessä ainoastaan silloin 
kun nuori rikkoo sääntöjä 
rankasti. 

Vanhemmille on tiedotettu 
nuoren käymisestä 
nuorisotalolla ja sen 
toiminnasta ja periaatteista. 

Vakituisesti nuorisotalolla 
käyvien nuorten vanhempiin 
pidetään yhteyttä 
säännöllisesti, esim. tiedotteet. 

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

 

15. Toimintamallit 

(Määritellään yhdessä, 
mitä tarkoitetaan 
toimintamallilla) 

Ohjaajat sopivat esim. 
kiusaamiseen, rasismiin sekä 
uhka-, väkivalta- ja 
päihdetilanteisiin liittyvistä 
toimintatavoista 
tilannekohtaisesti. 

Ohjaajat ovat ennakolta 
keskustelleet toimintatavoista. 
Muutoksista ja/tai uusista 
ohjeista tiedotetaan. 

Toimintatavoista keskustellaan 
säännöllisesti ja ne on myös 
kirjattu ja kaikkien luettavissa. 

Ohjaajat ovat sisäistäneet yhteisesti 
hyväksytyt ja kirjatut toimintatavat, 
joista käy ilmi myös tarvittavat työnjaot. 
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16. Säännöt  Ohjaajat ovat laatineet talolle 
säännöt, mutta niiden 
tulkinnassa on erilaisia 
näkökulmia ohjaajien kesken. 

Ohjaajat ovat laatineet talolle 
säännöt, kykenevät 
perustelemaan ne ja 
kohtelevat nuoria 
yhdenvertaisesti. 

Talolla on yhdessä nuorten 
kanssa kirjoitetut säännöt ja ne 
ovat esillä. Toimintaan mukaan 
tulevat uudet nuoret 
perehdytetään sääntöihin. 

Talon säännöt päivitetään 
säännöllisesti yhdessä nuorten kanssa. 
Säännöt kuvastavat talon 
toimintakulttuuria. 

 

17. Turvallisuus  Pelastussuunnitelma on tehty ja 
käsitelty ohjaajien kesken. 

Riskien kartoitus/turvallisuus-
suunnitelma on käytössä. 

Turvallisuusnäkökulmaa on 
ajateltu kokonaisvaltaisesti. 
Psyykkinen ja fyysinen 
turvallisuus on huomioitu 
toiminnassa. 

Turvallisuusnäkökulma on luonnollinen 
osa toiminnan suunnittelua, toteutusta 
ja arviointia. Talolla on suoritettu 
pelastusharjoitus nuorten kanssa. 

 

18. Ohjaajien välinen 
vuorovaikutus 

Ohjaajien välisestä 
vuorovaikutuksesta puuttuu 
tilanneherkkyys – nuorten 
kuullen puhutaan ”mitä 
tahansa”, joten 
kasvatuksellisuus ontuu. 

Ohjaajat ymmärtävät olevansa 
roolimalleja myös 
keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa, mutta 
vuorovaikutus on valikoivaa ja 
heistä muodostuu erillisiä 
pareja tai ryhmiä. 

Ohjaajat toimivat yhteistyössä 
keskenään, mutta heidän 
välinen tiedonkulku takkuilee. 

Ohjaajat toimivat tiimimäisesti. Illan 
toimintaan ja nuoriin liittyvä tiedonkulku 
toimii sujuvasti ja aukottomasti. 

 

19. Käytös- ja puhekulttuuri 

 

Epäasialliseen kielenkäyttöön ja 
käytökseen ei puututa. 

Epäasialliseen kielenkäyttöön 
ja käytökseen puututaan vain 
käskyin ja kielloin. Nuorten ja 
ohjaajien välinen puhekulttuuri 
ei ole kehittynyt. 

Ohjaajien läsnä ollessa 
nuorten välinen puhekulttuuri 
on toista kunnioittavaa. 
Ohjaajien huomautus riittää 
muistuttamaan nuoria 
käytöksestä. 

Toimipaikassa on kunnioittava ja 
kohtelias puhe- ja käytöskulttuuri, joka 
näkyy siinä, että ohjaajien lisäksi nuoret 
puuttuvat epäasialliseen käytökseen. 
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20. Osallisuuden laajuus 

 

 

Nuoret esittävät spontaanisti 
ideoita nuorten iltoihin. 

Nuoret ja työntekijät ideoivat ja 
suunnittelevat toimintaa 
yhdessä. Nuoret osallistuvat 
toiminnan toteutukseen 
satunnaisesti. 

Nuorille annetaan vastuuta ja 
heillä on keskeinen rooli 
toiminnan toteuttamisessa. 

Nuoret ja ohjaajat suunnittelevat, 
toteuttavat ja arvioivat toimintaa 
yhdessä. 

 

21. Päätöksentekorakenne Osallisuustoiminnalla ei ole 
selkeää rakennetta ja se on 
satunnaista.   

Osallisuustoiminnalle on luotu 
rakenne, esim. talotoimikunnat, 
talokokoukset, 
osallisuusryhmät ja nuoret 
myös tuntevat sen. 

Osallisuustoiminta tapahtuu 
avoimesti ja demokraattisesti 
(esim. kokousajankohdat ja 
muistiot ovat esillä). Nuoret 
osaavat hyödyntää rakennetta. 

Osallisuustoimintaan liittyvät rakenteet 
ja järjestelmät on luotu yhdessä ja 
niitä kehitetään jatkuvasti yhdessä 
nuorten kanssa. 

 

22. Nuorten osallistuminen 
viestintään 

Nuoret osallistuvat toimintaa 
esittelevän materiaalin 
tekemiseen satunnaisesti. 

Yksittäiset nuoret ovat mukana 
joidenkin toimintojen 
tiedottamisessa. 

Nuorilla on vastuuta viestinnän 
sisältöjen ja ilmeen 
tuottamisessa sekä rooli 
tiedotuskanavien 
valitsemisessa.  

Toiminnasta viestittämisessä nuorilla 
on keskeinen rooli. Nuoret ovat 
järjestäytyneesti vastuussa 
viestinnästä ja osaavat hyödyntää sen 
erilaisia kanavia ja välineitä (mm. 
verkko, ”puskaradio”, tekstiviestit, 
vierailut). 

 

23. Vertaistoiminta 

 

 

Järjestelmällistä 
vertaistoimintaa ei ole. 

Tilalla toimii nuoria 
vertaisohjaajina, mutta heitä ei 
ole koulutettu. Vertaistoiminta 
on satunnaista. 

Nuoret osallistuvat 
vertaistoimintakoulutukseen ja 
vertaistoiminta on 
suunnitelmallista. 

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

 

24. Nuorten työnjako, 
kuormittavuus 

Tapahtumien ja toimintojen 
suunnittelu ja toteutus on 
tiettyjen yksittäisten nuorten 
vastuulla. 

Talolla toimii yksi nuorten 
työryhmä, joka osallistuu 
kaikkeen tekemiseen, kuten 
tapahtumien suunnitteluun ja 
toteutukseen. 

Tehtävät jakaantuvat monille 
eri nuorille. 

Talolla toimii nuorten ryhmiä, jotka 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja 
ovat sitoutuneita omiin 
vastuualueisiinsa. 

 

Nuorten toiminta 
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25. Nuorten välinen 
vuorovaikutus 

 

Nuorten välinen vuorovaikutus 
on valikoivaa. Osa nuorista jää 
”porukoiden” ulkopuolelle. 

Nuorten välinen vuorovaikutus 
on luontevaa, mutta ohjaajaa 
tarvitaan usein 
ongelmatilanteiden 
selvittelyissä. 

 

Nuoret pystyvät itse 
ratkaisemaan 
ongelmatilanteita. Erilaisuus 
hyväksytään, esim. 
vammaisuus, kulttuurit, 
alakulttuurit, ikä. 

Nuorten välinen vuorovaikutus on 
aktiivista. Uudet nuoret otetaan 
tasaveroisina toimintaan mukaan. 
Nuorilla on mahdollisuus löytää tai 
rakentaa itselleen merkityksellinen 
yhteisö. 
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26. Ohjausresurssit           Ohjaajia on liian vähän tai 
paljon suhteessa 
järjestettävään toimintaan ja 
nuorten määrään. 

Ohjaajien määrä riittää 
hallitsemaan käytössä olevat 
tilat. 

Ohjaajien määrä on suhteutettu 
toimintoihin ja nuorten 
lukumäärään. 

Ohjaajilla on aikaa huomioida illassa 
kävijät yksilöllisesti ja/tai rakentaa 
ryhmätilanteita. 

 

27. Tilojen hyödyntäminen 

 

Osa tiloista on suljettu ilman 
perusteluja. 

Toimintaan tarkoitetut tilat ovat 
nuorten käytössä. 

Tiloja hyödynnetään 
tehokkaasti. 

Kaikkia tiloja hyödynnetään 
toiminnassa (esim. monitoimitalojen 
tilat, koulujen tilat, 
pienryhmätoimintaan tarkoitetut tilat). 

 

28. Tilojen kalustus  Tilat on sisustettu ja kalustettu 
pääosin toiselle kohderyhmälle 
(esim. päiväkotilapset, 
eläkeläiset). Sisustus ei vastaa 
nuorten tarpeita. 

Ohjaajat ovat suunnitelleet 
kalustuksen ja sisustuksen 
huomioiden nuorten tarpeet. 

Sisustus ja kalustus on 
toteutettu nuorten toiveita 
kuullen ja ne tukevat 
yhteisöllistä toimintaa. 

Tilat on monipuolisesti sisustettu ja 
kalustettu nuorten tarpeet ja toiveet 
huomioiden. Kalustus ja tilaratkaisut 
mahdollistavat yhteisöllisen toiminnan 
sekä yksilöllisen tuen antamisen. 

 

29. Toimintavälineet Toimintavälineet ovat huonossa 
kunnossa. Toimintavälineitä on 
vähän ja ne ovat yksipuolisia.  

Toimintavälineet ovat 
monipuolisia, mutta osittain 
huonossa kunnossa. 

 

Erilaisten ryhmien tarpeet on 
huomioitu toimintavälineissä. 
Ne ovat hyvässä kunnossa 
sekä ajanmukaisia. 
Välinehankinnoissa 
huomioidaan nuorten toiveet. 

Nuorten käytössä on välineitä, jotka 
ovat ajanmukaisia. Ne palvelevat 
erilaisten ryhmien ja yksilöiden 
tarpeita ja toiveita. Hankinnoissa 
huomioidaan kasvatuksellisuus ja ne 
tehdään yhdessä nuorten kanssa.  

 

30. Tietokoneet Nuorten käytössä olevat 
tietokoneet eivät ole 
käyttökelpoisia. 

Nuorten käytössä on 
käyttökelpoisia tietokoneita. 

Nuorten käytössä on riittävästi 
tietokoneita. 

Nuorisotilassa on maksuton langaton 
verkkoyhteys. Nuorten käytössä on 
tietokoneita sekä ajanmukaisia ja 
monipuolisia ohjelmia. 

 

Resurssit 
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31. Tilojen siisteys ja 
yleisilme 

 

Tilat ovat sotkuiset ja tavarat 
epäjärjestyksessä. 

Tilat ovat siistit ja tavarat 
järjestyksessä, mutta kalusteet 
ovat rikkinäisiä. Siivousvälineet 
ovat tarvittaessa henkilöstön ja 
nuorten käytössä. 

Tilat ovat siistit ja viihtyisät. 
Materiaaleissa on huomioitu 
käytännöllisyys ja siivottavuus. 

Tilat ovat siistit ja viihtyisät sekä 
kalusteet ovat kunnossa. Vastuullinen 
suhtautuminen yhteiseen tilaan näkyy 
nuorten ja ohjaajien toiminnassa. 

 

32. Kestävät hankinnat 

 

Hankinnat on tehty hinta- ja 
ulkonäköperustein. Kestävyyttä 
ja kierrätettävyyttä ei ole 
huomioitu. 

Tilaan on hankittu jonkun 
verran kestäviä, korjattavissa 
olevia ja kierrätettäviä 
kalusteita. Niitä on kuitenkin 
hankala säätää tarpeiden 
muuttuessa. 

Suurin osa kalusteista on 
kestäviä, korjattavia ja 
kierrätettäviä. Osa kalusteista 
on muunneltavissa 
/säädettävissä eri tarpeiden 
mukaan. 

Kalusteet ovat pääasiassa korjattavia 
ja kierrätettäviä. Niitä on mahdollista 
muunnella tarpeiden mukaan 
(ekotehokkuus). Tilassa voi olla myös 
kierrätettyjä ja kunnostettuja kalusteita 
ja tavaroita. 

 

33. Energiankulutus Tilassa ei ole otettu huomioon 
energiankulutukseen liittyviä 
seikkoja. 

Energiankulutuksen 
vähentämiseksi on tehty 
toimenpiteitä, esim. vaihdettu 
energialamput. 

Tilassa on luotu puitteet  
energiankulutuksen 
vähentämiselle (esim. 
sisustusratkaisut, tiivisteet, 
verhot, lämpötilan tarkkailu 
ym.), mutta käytännöntoteutus 
ontuu jonkin verran.  

Tilassa on luotu periaatteet ja toimivat 
käytännöt energiankulutuksen 
vähentämiseksi. Kaikki sitoutuvat 
periaatteisiin. 

 

34. Nuorille suunnattu 
tiedottaminen 

 

Nuorille suunnattu tiedotus on 
puutteellista eikä kohderyhmää 
ole mietitty. 

Tiedotus on asiallista ja 
ajankohtaista, mutta se on 
kapea-alaista. 

Tiedotus on suunnattu 
kohderyhmä huomioiden ja se 
on ajankohtaista sekä 
monipuolista. Tiedotuskanavia 
on mietitty nuoret huomioiden. 

Tiedotuskanavat ovat monipuoliset 
(esim. verkko, ulkopuoliset vierailijat, 
paperitiedottaminen).  
Tiedotusmateriaalin ulkoasu ja sisältö 
ovat kohderyhmää puhuttelevia ja 
kiinnostavia. 

 


