
 
 
 

   
 

   
 

 
 

 
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen 

www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotyontunnusluvut 
 

Anu Gretschel, hankkeen vastaava tutkija 
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi  |  puh. 040 516 9189 

Pirjo Junttila-Vitikka, tutkija  |  pirjo.junttila-vitikka@nuorisotutkimus.fi 
Anne Puuronen, tutkija  | anne.puuronen@nuorisotutkimus.fi   

Tutkimusapulaiset Eija Kauniskangas & Essi Helin  |  
tunnusluvut@nuorisotutkimus.fi 

 
Facebook: Nuorisotyön tunnusluvut/Nuorisotutkimusseura 

Twitter: NT_tunnusluvut  |  #NTtunnusluvut 

 

 

Nuoret verkkopalveluja 
arvioimassa – työskentely-
prosessin kuvaus  
 

 

 
 
 

Kuvaus verkkopalvelujen arviointiprosessin 
kulusta 
 
Verkkoarviointiketjussa on useita vaiheita. Nuoret 
arvioivat nuorisotyöhön liittyviä verkkopalveluja 
Seinäjoella ja Oulussa huhti–toukokuussa 2014. 
Nuorten arviot ovat sinänsä jo arvokkaita. Niiden 
arvo jalostuu lisää ns. päättäjäkeskustelussa 
palvelujen toteuttajien ja rahoittajien edustajien 
kanssa. Tuolloin mietitään yhdessä, millaisiin 
kehittämistoimenpiteisiin arviot voivat johtaa. 
Oulun ja Seinäjoen nuorten ryhmien tekemien 
arvioiden osalta päättäjäkeskustelu käydään 
Oulussa 23.5.2014.  
 
Syyskuussa toteutetaan ruotsinkielisten 
palvelujen arviointi ja päättäjäkeskustelu. 
verkossa ryhmächatissa. Kun tämäkin prosessi on 
saatu päätökseen, hankkeen tutkijat analysoivat 
kokoon saadut aineistot. Tässä yhteydessä 
arvioidaan myös palvelujen käytössä olevien 
tunnuslukujen toimivuutta ja nostetaan 
johtopäätöksiä palvelukohtaisesta tasosta 
yleisemmälle tasolle. Syys-lokakuun vaihteessa 
käydään tutkijoiden sekä arvioituja palveluja 
tuottavien ja rahoittavien tahojen esi- ja 
luottamusmiesjohdon välinen keskustelu koskien 
hankkeen laajempia tuloksia. 
 
Verkkopalveluprosessin tuloksia reflektoidaan 
nuorisotyön kentän kanssa avoimissa 
jälkilöylyissä lokakuun alussa. Tämän jälkeen 
tutkijat tarkastelevat verkkopalvelujen 
arvioinnista syntynyttä kokonaisuutta itsenäisenä 
aineistona ja osana laajempaa 
tunnuslukuhankkeessa kertynyttä aineistoa 
(hankkeessa on erikseen esimerkiksi 
kohdennettujen palvelujen prosessi, jossa 

Verkkopalvelujen arviointi ja sijoittuminen 
osaksi Nuorisotyön tunnuslukujen 
verkostomainen kehittäminen -hanketta 

 
Verkkopalvelujen arviointi on osa 
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen 
kehittäminen -hanketta, jossa pyritään 
siihen, että nuorisotyötä kuvattaisiin 
tunnusluvuilla, jotka kuvaavat nykyisin 
käytettyjä paremmin nuorisotyön laatua.  
Hankkeessa koottu tietämys auttaa 
nostamaan esille nuorisotyön roolia 
yhteiskunnassa. Toisaalta siitä on apua eri 
toimijoille nuorille suunnattujen palvelujen 
laadun kehittämisessä tässä ja nyt. 
Tunnuslukuja kehitetään hankkeessa 
verkostomaisessa yhteistyössä nuorten, 
heidän vanhempiensa, nuorisoalan 
työntekijöiden, päättäjien ja rahoittajien 
kanssa. Suuressa roolissa ovat ns. 
päättäjäkeskustelut, joissa eri tahot 
keskustelevat nuorten esiin nostamien 
havaintojen pohjalta. Tarkoitus ei ole 
arvioida vain olemassa olevaa, vaan tuodaan 
näkyväksi myös sitä, mitä ei tehdä, vaikka 
perustellusti pitäisi. Hanketta rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
nuorisoyksikkö. 
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liikutaan myös välillä verkkopalvelujen piirissä). 
Lopputuotoksena hanke tuottaa maaliskuussa 
2015 suosituksia tieto-, laatu- ja tuloskorteilla 
sekä tieteellisenä raporttina.  
 
Hankkeen avoimuudella ja jatkuvalla dialogisella 
otteella pyritään takaamaan tuotettavien 
suositusten asiaankuuluvuus. Hankkeessa 
pyritään myös edistämään palveluja tuottavien ja 
rahoittavien tahojen sitoutuneisuus prosessien 
aikana mahdollisesti esiin tulevien palvelujen 
laatuun, tuottamiseen, koordinoitumiseen tai 
rahoittamiseen liittyvien kehittämistarpeiden 
huomioimiseksi jatkossa heidän toiminnassaan. 
 

 
Arvioitavien verkkopalvelujen valinta 
 
Idea verkossa toteutettavien palvelujen 
arviointiin ja kehittämistarpeiden selvittämiseen 
omana prosessinaan osana tunnuslukuhanketta 
syntyi hankkeen tutkijoiden piirissä keväällä 
20141. Aika nopeasti huomattiin, että Nusuvefon2  
-toimijoilla oli valmiiksi käynnissä itse- ja 
vertaisarviointiprosessi, jonka hedelmälliselle 
pohjalle olisi hyvä rakentaa prosessi, jossa 
arvioijina mukana olisivat myös nuoret.  
 

                                                           
1
 Verkkopalvelujen kehittämistarpeista ks. esim. Gretschel, 

Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo (2014) Kokemuksia nuorten 
Suunta-ohjaksesta verkossa ”Yläfemma sulle, kun autoit 
eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi 
ihmiseksi!” Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitran 
selvityksiä 76, Nuorisotutkimusverkostoverkosto/seura, 
verkkojulkaisuja 74. 
http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-
sarja/Selvityksia76.pdf  
2
 Nusuvefo = Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi, 

lisätietoja http://www.verke.org/nusuvefo 

Nusuvefossa kokoontuvat toimijat ovat pitkälti 
järjestöjä ja lisää kuntia verkkopalvelujen 
toteuttajina päätettiin kutsua arviointiprosessiin 
yhteistyössä Koordinaatin3  kanssa.  
Nuorten ryhmiä haluttiin koota eri paikkakunnille 
palveluja arvioimaan. Paikkakuntien valinnassa 
suuri rooli tiettyjen paikallisten tai seudullisten 
palvelujen tavoittamisen lisäksi oli MLL:n 
edustajilla, jotka kertoivat pystyvänsä auttamaan 
nuorten rekrytoinnissa niillä paikkakunnilla, jossa 
heillä oli verkkotukioppilas eli Verkk@rit4-
toimintaa käynnissä tai käynnistymässä. 
Paikkakunniksi valittiin Helsinki, Seinäjoki ja Oulu. 
Helsingin ryhmään ei saatu rekrytoitua 
yhteensattumien takia heti riittävästi nuoria ja 
ryhmän kokoamisesta osana tutkimushanketta 
luovuttiin myöhemmin.5  
 
Oulussa nuoret arvioivat seuraavia palveluja: 
Pelastakaa Lapset ry:n Netari-palvelu 
(www.netari.fi), Rikosuhripäivystyksen nuorille 
suunnatut palvelut (www.riku.fi/nuoret.fi) sekä 

                                                           
3
 Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön 

kehittämiskeskus. Myös Verken eli Verkkonuorisotyön 
valtakunnallisen kehittämiskeskuksen ehdotuksia 
arvioitaviksi palveluiksi kysyttiin, mutta Verken 
suosittelemissa palveluissa keskeisessä roolissa on nuorten 
ryhmän ympärille verkon ja kohtaamisten vuorotteluna 
rakentuva vuorovaikutus, jolloin arviointiasetelma 
kannattaisi rakentaa erityyppiseksi kuin mitä tässä 
hankkeessa käytettiin. (Arviointiin valittujen palvelujen tuli 
olla sellaisia, että ne toteutuvat kokonaan verkossa). Verken 

vinkkauksia huomioidaan kuitenkin hankkeeseen kuuluvan 
Lahden lähipalveluprosessin arvioinnissa, jossa on myös 
verkkopalvelukytkös. 
4
 http://www.mll.fi/nuorille/verkkonuorisotyo/verkk-rit/ 

5
 Helsingin ryhmän oli tarkoitus arvioida Nettisaapasta, 

Kalliolan nuorten E-taloa sekä Helsingin seudun 
Pulmakulmaa. Tutkijat tarjoavat mahdollisuutta ryhmän 
pystyttämiseen MLL:lle osaksi Verkk@rit-toimintaa. 

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
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http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia76.pdf
http://www.netari.fi/
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Nettinappi®, joka on Oulun kaupungin Nuorten 
tieto- ja neuvontakeskus Napin ylläpitämä palvelu 
(www.nettinappi.fi). Ja Seinäjoella: Väestöliitto 
ry:n nuorille suunnatut palvelut 
(www.vaestoliitto.fi/nuoret/), MLL:n Verkk@rit -
toiminta ja Nuorten Netti 
(www.mll.fi/nuortennetti/) sekä Nuorten 
verkkolehti Kantti, jota julkaisee Seudullinen 
nuorten tieto- ja neuvontapalvelu 
JIBBO/Seinäjoen seudun kunnat (Ilmajoki, 
Jalasjärvi, Kauhava, Kurikka, Lapua ja Seinäjoki) 
(www.kanttia.fi). Syksyllä toteutettavaan 
ruotsinkielisten palvelujen arviointiin verkossa 
valitaan palvelut yhteistyössä UngInfon kanssa.6 
 
Arvioitavaksi palveluksi ei sovi mikä tahansa. 
Palveluja arviointiin antavien tahojen täytyy olla 
valmiita avoimin mielin ottamaan vastaan 
nuorten antamaa palautetta sekä omata 
mahdollisuuksia kehittää palveluja jollain 
aikavälillä nuorten antama palaute 
mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Arviointi 
on siinä mielessä julkisesti tapahtuvaa, että 
keskustelutilaisuuksissa läsnä on päättäjiä ja 
rahoittajia ja paikalle kutsutaan myös median 
edustajia. Myöhemmin arvioinnin tuloksia 
esitellään myös tutkimushankkeen raportissa. 
Raportin pääpaino on puhua yleisellä tasolla 
nuorten verkkopalvelujen laadusta ja niitä 
koskevien tunnuslukujen kehittämisen haasteista.  
 
Tunnuslukuhankkeessa mukanaolijoilta 
edellytetään myös sitoutumista antaa tutkijoiden 
käyttöön toimintaansa koskevia suunnitelmia, 
raportteja, tutkimuksia ja rahoitushakemuksia – 
erityisesti koskettaen käytössä olevia 

                                                           
6
 Toteutetaan yhteistyössä muun muassa UngInfon kanssa. 

tunnuslukuja ja niiden pohjalta muotoiltuja 
käsityksiä toiminnan laadusta.  
 
Työskentelyprosessin onnistuminen vaatii eri 
tahojen yhteistyötä ja vastavuoroista 
sitoutumista. Palvelun arvioitavaksi antavien 
tahojen oletettiin mahdollisuuksiensa mukaan 
auttavan tutkijoita nuorten rekrytoimisessa 
kehittäjäasiakasryhmiin sekä tarjoavan käyttöön 
ilmaiseksi paikallisia tiloja ryhmän 
kokoontumiseen tai päättäjäkeskustelu-
tilaisuuden järjestämistä varten. Tahot vastasivat 
myös oman järjestönsä tai kuntansa päättäjien 
mahdollisista matkakuluista keskustelupäiviin. 
Rahoittajat vastasivat kuluistaan itse.  
 
Nuorisotutkimusverkosto vastasi nuorten ja 
heidän ohjaajiensa matkakuluista. Eri 
yhteistyötahot osallistuivat myös kokoontumisten 
tarjoilujen järjestämiseen. Tutkijat vastasivat 
tilaisuuksien vetämisestä ja keskustelujen 
vetäjien ja dokumentoijien matka- ja 
majoituskuluista. Jokainen arvioitavaksi 
palvelunsa tarjoava taho hoiti omien 
työntekijöidensä ja päättäjiensä kutsumisen 
keskustelupäivään – tosin yhteistyössä 
tutkijoiden kanssa. Tutkijat hoitivat rahoittajien 
kutsumisen paikalle. Kaikki tarvittavat 
kutsupohjat tehtiin yhteistyössä, jonka jälkeen 
jokainen saattoi pohjia räätälöidä omia tarpeitaan 
vastaaviksi tai kirjoittaa niihin mukaan 
tarvitsemansa saatteen. 
 
 

Nuorten rekrytointi arvioijiksi  
 
Nuorille perustettiin arvioinnin tekemistä varten 
ryhmät Seinäjoella ja Ouluun. Arvioijiksi sai tulla 

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
http://www.nettinappi.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/
http://www.mll.fi/nuortennetti/
http://www.kanttia.fi/
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arvioitavia palveluja ennen käyttäneitä sekä niitä 
nuoria, joille osa tai kaikki arvioitavat palvelut 
olivat uusia. Jos palvelu on ennestään tuttu, sai 
oman asiantuntemuksensa tuoda esille ja kertoa 
toiminnassa muille nuorille.  
 
Nuoria ryhmiin rekrytoitiin ilmoituksilla 
arvioitavien verkkopalvelujen sivuilla sekä ko. 
palveluja tuottavien tahojen toimesta kouluissa ja 
harrastuksissa.  
 
Arviointiprosessi alkoi nuorten ryhmän 
useamman tunnin kokoontumisella, jossa nuoret 
tutustuivat arviointikohteisiin ja testasivat niitä.  
Kokoontumisen jälkeen ryhmän jäsenillä oli 
vähintään kuukausi aikaa kerätä 
käyttökokemuksia kunkin arvioitavan palvelun 
piiristä.  
 
Arviointiin oli mahdollista liittyä myös käymättä 
yhteisessä aloitustilaisuudessa. Kumpikin ryhmä 
on kasvanut matkan varrella noin kymmenen 
nuoren kokoiseksi. Vaivannäöstä nuoret saavat 
palkaksi elokuvalippuja, lisäksi heidän 
matkakulunsa korvataan ja tilaisuuksissa on 
tarjolla välipalaa ja lounasta.  
 

Päättäjäkeskustelut 
 
Seinäjoella ja Oulussa verkkopalvelujen arviointia 
tehneiden nuorten osalta prosessi huipentuu 
päättäjäkeskusteluun, joka pidetään Oulussa 
Holiday Innin kokoustiloissa, Kirkkokatu 3, 
perjantaina 23.5.2014. Palvelun tarjoajat 
saapuvat paikalle klo 11.00–11.30 alkaen, nuoret 
kokoontuvat Byströmin tiloissa jo aamusta klo 
8.30 alkaen. 
 

Nuorten tekemien havaintojen pohjalta 
keskustelemaan paikalle on kutsuttu palvelua 
tuottavien tahojen lisäksi myös niitä rahoittavia 
tahoja. Paikalle tuleville toimijoille ja päättäjille 
pidetään noin tunnin asiaan, nuorten maailmaan 
ja taustahankkeen logiikkaan liittyvä 
perehdyttäminen ennen kuin he aloittavat 
keskustelun nuorten kanssa.  
 
Keskustelun luonne tulee olemaan kriittisen 
puntaroivan harkitseva, mutta dialoginen, 
rakentava ja tasa-arvoinen, tästä pitävät huolen 
koulutetut keskustelun vetäjät. 
Päättäjäkeskusteluissa tavoitteena on saada 
aikaan myös tekoja, ei vain puhetta.7  
 
Päättäjätilaisuuksissa keskustellaan nuorten 
tekemien puheenvuorojen pohjalta. 
Puheenvuorot voivat olla väitteitä, kannanottoja, 
kysymyksiä tai ehdotuksia. Tilaisuudessa 
tarkoituksena on, että läsnä olevat tahot 
neuvottelevat, mitä asioita ja miten on 
mahdollista lähteä viemään eteenpäin.  
 
Suunnitellut teot kirjataan muistiin 
etenemissuunnitelmaan saman tien tilaisuuden 
aikana. Keskustelussa teemasta toiseen 
vaihdetaan vasta kun näkemys edellisen asian 

                                                           
7
 Kokonaisuudessaan nuorten työskentely ja 

päättäjäkeskustelu muodostavat deliberatiivisen 
keskustelu(tilaisuus)päiväkokonaisuuden (menetelmästä 
lisää ks. Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Junttila-Vitikka, Pirjo 
(2013) Kuntalaisten kokemustietoliikuntapaikkojen laadun 
arvioinnissa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:1, 
yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusseura ry:n kanssa). 
Työskentelyn aikana käytetään esimerkiksi punavihreitä 
kortteja ja puhekierroksia takaamaan, että kaikki saavat 
mahdollisuuden puhua niin, että muut kuuntelevat. 
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etenemisestä on keskustelun vetäjän ja paikalla 
olijoiden mielestä riittävän selkeä.  
 
Malleja onnistuneista nuorten puheenvuorojen 
pohjalta tehdyistä etenemissuunnitelmista löytyy 
esimerkiksi Monialaisten yhteistyöverkostojen 
kehittämishankkeen järjestämien 
keskustelupäivien raporteista.8 
 
Päättäjäkeskustelun jälkeen prosessi jatkuu 

keskustelulla arvioituja palveluja tuottavien esi- ja 

luottamusmies- sekä rahoitustahojen johdon 

kanssa sekä jälkilöylyillä. Johtotason 

keskustelujen ajankohta sovitaan ko. henkilöiden 

kanssa syys- lokakuun vaihteeseen.  

 
Jälkilöylyt 
 

Verkkopalvelujen arvioinnin jälkilöylyt on kaikille 

kiinnostuneille avoin tilaisuus, joka järjestetään 

Tampereella Nuorten tieto- ja neuvontatyön 

kehittämispäivien yhteydessä 3.10.2014 klo 

15.00–17.00.9  

                                                           
8
 Keskustelupäiväraportit Lohjalta, Porvoosta ja Hyvinkäältä 

löytyvät sivulta 
http://www.alli.fi/hankkeet+kampanjat/monialaisten+yhteis
tyoverkostojen+kehittamishanke+myk/ 
Tässä lisäksi suora linkki Lohjan tilaisuuden raporttiin, jossa 
etenemissuunnitelma on sivulla 3: 
http://www.alli.fi/binary/file/-/id/678/fid/2072/ 
9
 Tampereella 2.10.2014–3.10.2014, lisätietoja päivistä 

http://www.koordinaatti.fi/fi/kalenteri/kehittamispaivat201
4 

 

Jälkilöylyissä idea on käydä läpi verkkopalvelujen 

arviointiprosessissa syntynyttä antia eri 

näkökulmista.  Ohjelmassa on alustus, 

pienryhmätyöskentelyä ja loppukeskustelu.  

Tilaisuudessa syntyvä keskustelu kirjataan ylös 

tutkimusaineistoksi ja keskustelun sisältö 

analysoidaan. Näin tämänkin tilaisuuden 

reflektiivinen anti vaikuttaa myös syvemmälti 

hankkeessa tehtäviin tulkintoihin ja annettaviin 

suosituksiin sekä viitoittaa toki myös tilaisuuteen 

osallistuvia tahoja toiminnassaan jatkossa.  
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