
Tapaukset 
Tässä osiossa voi lukea yleisistä tapauksista ja kysymyksistä, joita voi tulla eteen 
kirjatessanne toimintoja.  
 

 Meillä on paljon tilojen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Joskus 
käymme näyttelyssä tai museossa. Missä ja miten voimme kirjata 
tällaiset toiminnot? 

 
Vastaus: Monet organisaatiot luovat erillisen ryhmän tämän tyyppisiin toimintoihin tai 
nimeävät sen “Muut suljetun ryhmän toiminnot”. Tällä tavoin ei tarvitse luoda uutta 
ryhmää jokaiselle erilliselle tilan ulkopuoliselle toiminnalle.   
 

 Teemme toimintoja yhdessä monen nuorisokeskuksen/organisaation 
kanssa. Miten kirjaamme nämä? 

  
Vastaus: Jotta vältytään tilastojen jakautumiselta tai tuplakirjauksilta, täytyy 
organisaatiopuuhun luoda uusi osio, johon kirjataan yhteisesti tehdyt toiminnot. Jos 
organisaationne ei ole osa samaa organisaatiohierarkiaa, täytyy luoda kaksi erillistä 
ryhmää, jakaa tilastot ja syöttää sitten luvut.   
 

 Joskus meillä on nuorisokeskuksessa tyttöjen iltoja, jotka ovat avoinna 
ainoastaan tytöille. Ovatko nämä suljettuja ryhmätoimintoja vai avoimia 
toimintoja? 

  
Vastaus: Toiminnon rakenne ja muoto määrittää onko kyseessä avoin toiminta vai 
suljettu ryhmätoiminta. Tyttöjen ilta on avointa toimintaa, jos kaikki voivat osallistua 
ilman ennakkoilmoittautumista. Mikäli iltaan pitää ilmoittautua, se on suljettu ryhmä. 
  

 Tulkitaanko bändiharjoitukset nuorten toteuttamaksi ajaksi? 
  
Vastaus: Kyllä tulkitaan jos bändi on vastuussa harjoitusten suunnittelusta, 
organisoinnista ja pitämisestä. Jos henkilökunnan jäsen on mukana ohjaamassa 
harjoituksia, katsotaan se henkilökunnan toteuttamaksi toiminnoksi. Nuorten 
toteuttamat toiminnot eivät liity tuotteiden luomiseen vaan osallistumisprosessissa 
mukana olemiseen.  
 

 Meillä on nuorisokeskuksessa studio. Joskus nuoret toteuttavat siellä 
lauluja. Kirjataanko nämä nuorten toteuttamiksi toiminnoiksi? 

  
Vastaus: Jotta toiminta on nuorten toteuttamaa, pitää fokuksen olla 
osallistumisprosessissa eikä tuotteen luomisessa. Jos nuori haluaa esimerkiksi pelata 
jalkapalloa, toteuttaako nuori silloin toimintoa? 
 
 
 

 Pitääkö ryhmän olla aina sataprosenttisesti nuorten toteuttama? 



Vastaus: Ei tarvitse. Toteutuksen määrä voi vaihdella eri tapaamisissa. Henkilökunnan 
vastuulla olevan aloitustapaamisen organisointi ei ole nuorten toteuttamaa, mutta 
seuraava tapaaminen voi olla, jos nuoret ottavat siitä vastuun. 
 

 
 Miten kirjaamme ryhmät, jotka toteuttavat omia avoimia toimintojaan? 

  
Vastaus: Jos festivaalin suunnittelua varten pidetään jatkuvia ryhmätapaamisia kuuden 
kuukauden ajan, voi ryhmän tapaamiset kirjata suljetuiksi ryhmätoiminnoiksi. 
Varsinainen tapahtuma on puolestaan avoin toiminto. 
 
 


