
SAATE ALUEELLISEN NUORISOTYÖN KRITEERISTÖLUONNOKSEEN 
 
 

 Arviointi nyt talotyötä laajemmasta, alueellisesta näkökulmasta 
- työ ulottuu nuorisotilan seinien ja avointen iltojen ulkopuolelle 
- halutaan näkyviin myös nuoret, jotka eivät nuorisotalolla käy 

 

 Kuvaa paremmin työntekijän koko työnkuvaa, joka laajempi kuin pelkät nuorisoillat 
 

 Osallisuus ja alueellisuus kirjattuna sisälle kriteereihin: näitä vaaditaan vaaditaan, että 
päästään tasoille hyvä tai erinomainen. 
 

 Kriteeristön vaatimuksia on tiukennettu, sillä työ on kehittynyt, ja samalla lisätty 
kriteeristöön uusia näkökulmia 
 

 Kriteeri kuvattu taulukossa puutteellisesta erinomaiseen 
 

 Tärkeää huomioida arvioidessa 
 kriteeristöä voi soveltaa 
 ääritapauksessa voi soveltumattomat kohdat jättää arvioimatta 
 tärkeää valita työyhteisössä painopisteet, joihin satsataan ja joihin 

arviointikin siten painottuu 
 erinomaisella tasolla ei voi olla kaikessa, joten painopisteitä kannattaakin 

valita 
 arviointi voi vaatia asian selvittämistä nuorilta tai yhteistyökumppaneilta 

 

 Kriteerit ovat kommentoitavana ja testattavana 16.4 saakka, jonka jälkeen kriteeristöä 
muokataan kommenttien perusteella helpommin käytettävään muotoon  
 

 Koottehan mahdollisuuksien mukaan esim. omassa kunnassa tai työyhteisössä kriteeristöä 
koskevat kommentit ja korjausehdotukset yhteen. Kootut kommentit voitte lähettää 
Taijalle:   taija.nojd@lappeenranta.fi 

 
 
Huomioitavaa yksittäisistä, erityisesti uusista kriteereistä: 
 
Aluetieto: 
Ei riitä, että on hajanaista tietoa alueesta, jolla toimitaan. Pitää tunnistaa alueelta olennaisia 
piirteitä (esim. monikulttuurisuus) ja alueen keskeiset kumppanit. Pitää tietää myös nuorista, jotka 
eivät käy tilalla. Tietoa pitää kerätä alueen nuorilta, sillä tuntuma näiden kokemukseen on tärkeä, 
tilastot tai asiakaspalaute ei riitä. Myös tiedon käyttö on tärkeää. 
 
Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa (esim. järjestöt, kaupallinen sektori): 
Yhteinen toiminnan koordinointi on enemmän kuin yhteistyö.  
 
  



Muu yhteistyö: 
Lähinnä ”huoliperustainen” tai viranomaisyhteistyö tai ei-alueelliset verkostot. Tärkeää tunnistaa, 
mitkä verkostoista ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia ja osallistua näihin. 
Myös nuorten äänen kuulemisesta eri menetelmin tulee huolehtia verkostoissa. 
 
Vaikuttamistoiminta (yhteiskunnallinen vaikuttaminen):  
Minimitasolla nuoria kannustetaan vaikuttamaan ja nuoret voivat vaikuttaa talolla. Tyydyttävällä 
tasolla tartutaan nuoria kiinnostaviin asioihin ja tuodaan talon ulkopuolisia 
vaikuttamismahdollisuuksia esiin. Erinomainen taso edellyttää, että nuorten 
vaikuttamistoiminnalla on merkitystä alueella. Edellytys on, että vaikuttamistoiminta 
yhteiskunnallisesti rakentavaa – ei voida hyväksyä kaikkia asioita ”ajettavaksi”. 
 
Aluetyö, nuorten kohtaaminen omissa kasvuympäristöissä: 
Kohdataan nuoria myös muualla kuin talolla. Hyvällä ja erinomaisella tasolla säännöllistä ja 
nuorten kanssa mietittyä. 
 
Tilojen hyödyntäminen: 
Tilat tulee käyttää hyödyksi ja on päästävä irti omaan tilaan sidonnaisesta ajattelusta. Voisiko 
toimintaa tehdä yhteistyössä, esim. nuorisopalvelut ja seurakunta? Miten tilojen käytöstä 
tiedotetaan? 
 
Tilojen kalustus ja sisustus: 
Monitoimitilat ovat tulevaisuus. Tiloja on oltava mahdollista muokata molempiin suuntiin; esim. 
päiväkodista nuorisotaloksi tai nuorisotalosta kirjastoksi.  
 
Työntekijäresurssit: 
Kriteeriin yhdistetty myös ohjaajien osaaminen. Kyse pikemmin ohjaus- kuin ohjaajaresurssista; 
huomioidaan esim. tuntityöntekijät ja työntekijöiden erilainen tausta ja osaaminen.  
 
Nuorten omaehtoinen toiminta / ohjaajat mahdollistajina: 
Hyvällä ja erinomaisella tasolla ohjaaja vain taustalla tukena, nuoret toteuttajina.  
Ohjaajien pitäisi tarjota mahdollisuuksia esimerkiksi tiloihin tai rahoitusmahdollisuuksien 
hakemiseen tai tietää mistä rahoitusta voidaan saada.  
 
Vertaistoiminta: 
Oletetaan, että jonkinlaista vertaistoimintaa pitäisi lähtökohtaisesti olla. Jos ei ole, ei arvioida. 
Vertaistoiminnan vakiintuneisuus on hyvän ja erinomaisen tason ehto.  
 
Pienryhmätoiminta: 
Pienryhmissäkin eri muotoja: Suunnitelmalliset pienryhmät /”löyhemmät” pienryhmät 
/harrasteryhmät. Lähtökohtaisesti on parempi, jos ryhmä kokoontuu nuorten omasta aloitteesta. 
Pienryhmä voi alkaa myös ohjaaja- tai ongelmalähtöisesti, mutta sen täytyy kehittyä nuorten 
mukaan. 
 
Toiminnan suunnitelmallisuus ja toteutumisen arviointi: 
Suunnittelemassa tulisi tavalla tai toisella olla mukana koko alueen nuoret – nekin, jotka eivät 
osallistu toimintaan. 



 
Toimintamallit, toimintaohjeistus: 
Kasvatuksellinen toimintamalli: prosessi, joka käynnistyy jonkin puuttumistilanteen jälkeen.  
 
Kaverisuhteiden mahdollistaminen ja edistäminen: 
Yksinäisyyden torjumista. Pyritään sekoittamaan erilaisia ryhmiä ja näin lisäämään empatiakykyä.  
 
Nuorten työllistämisen tukeminen: 
Nuorisotyö yhteistyössä esim. sosiaalitoimen ja oppilaitosten kanssa tarjoamassa 
työharjoittelupaikkoja, työkokeiluja, palkkatukipaikkoja, yms. Tuetaan mahdollisia 
mikrotyöpaikkoja (esim. kerhonohjaajat, vertaisnuoret) ja annetaan siten kokemusta työelämästä 
ja ”ansioluetteloon laitettavaa”.  
 
Digitaalisuus, some sekä pelaaminen: 
Ilmiöinä osa nuorten maailmaa. Koetettu sovittaa kaikkiin kuntiin riippumatta siitä, mitä 
pelitoiminnan välineitä kunnasta/tiloilta löytyy. Huomio työntekijöiden valmiuksiin.  
 
Yhdenvertaisuus, sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen, rasisminvastaisuus: 
Edelleen erilliset kriteerit, jotta nimettyihin asioihin tulee kiinnitettyä huomioita erikseen.  
 
Yhdenvertaisuus: 
Huomioidaan, että tässä ei tarkoiteta pelkkää monikulttuurisuuskäsitettä. Kuntiin tulossa jossain 
vaiheessa uuden yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma. 
 
Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen: 
”Esteet ovat päässä ja fyysiset esteet voi kiertää”. Ohjaajat voivat tietoisesti rikkoa rajoja, esim. 
pitääkö poikaryhmää vetää aina miesohjaaja? Tavoite ei kuitenkaan ole kohdetaan toimintaa eri 
ryhmille - esim. tytöille ja pojille – vaan nuori saa ja voi valita itse, mikä häntä kiinnostaa. 
 
Toimintakulttuuri: 
Korvaa vanhan säännöt-kriteerin, sillä kyse enemmänkin toimintatavoista. Ohjaajan tärkeä rooli 
myös luoda positiivista toimintakulttuuria – ei vain puuttumistilanteita varten.  
 
 
Antakaahan palautetta! 
 
 
Yhteistyöterveisin kriteeristötyöryhmäläiset,  
 
Petra Mäki, Lahti 
Hanna Merivirta, Lahti 
Teemu Vähä, Oulu 
Salla Hyvönen, Hyvinkää 
Marika Westman, Helsinki 
Sirpa Räikkönen, Lappeenranta 
Suvi Lappalainen, Kanuuna-verkosto 
Taija Nöjd, Laatua nuorisotyöhön -hanke 


