
NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLI AUDITOINTI- TAI ITSEARVIOINTIRAPORTTI 

ALUEELLINEN NUORISOTYÖ 

pvm klo nuorisotalon aukioloaika: 

toimipaikka nuorten ikäryhmä:  v. 

arvioija 1 nuoria paikalla: tyttöjä: poikia: 

arvioija 2 työntekijöiden määrä: 

heikko/ 
puutteellnen 

tyydyttävä hyvä erinomainen ei voi  
arvioida 

ALUE JA YHTEISTYÖ 
1 Alueen tuntemus ja alueelle jalkautuminen 
2 Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa 
3 Yhteistyö huoltajien kanssa 
4 Kouluyhteistyö lähikoulujen kanssa 
5 Nuoret alueellisina toimijoina 

YHTEISÖN TOIMINTA JA RESURSSIT 
6 Digitaalisuus ja sosiaalinen media 
7 Ohjaajien työnjako ja ohjaajien välinen viestintä 
8 Ohjausresurssit 
9 Tilojen hyödyntäminen 
10 Toimintavälineet 

TOIMINTAMALLIT 
11 Viestintä 
12 Toiminnan tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja toteutumisen arviointi 

13 Toimintamallit ja toimintaohjeistus 
14 Yhdenvertaisuus 
15 Tasa-arvo (sukupuolten) 
16 Rasisminvastaisuus 

TOIMINTAMENETELMÄT 
17 Nuorten kohtaaminen yksilöinä, nuorten tunteminen 
18 Kaverisuhteiden mahdollistaminen ja edistäminen 
19 Nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 
20 Vertaisohjaajatoiminta 
21 Harrastus- ja toimintaryhmät 
22 Pelaaminen 
23 Hyvinvoinnin edistäminen 
24 Ympäristövastuullisuus 
25 Nuorten työllistymisen tukeminen 



Sanallinen arviointi (kirjoitetaan kokonaisina lauseina) 
a) vahvuudet: 

 
      

 

b) kehittämisalueet: 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

lisätietoja, esim. miksi tiettyä kriteeriä ei voitu arvioida 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Auditoinnin osalta palautepalaveri pidetty    pvm   _____ 
• työyhteisön esimies oli paikalla: kyllä  
 ei  
 
Kopiot lomakkeesta: 

  

• työyhteisölle ja heidän esimiehelleen ennen palautepalaveria 
• auditoijat voivat pitää kopion itsellään (muista luottamuksellisuus) 

 
 
     

      lomake päivitetty 25.2.2020 
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