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Nuoret lähipalveluja 

arvioimassa – työskentely-

prosessin kuvaus  
 

 

 
 
 

Nuorisotyön tunnusluvut -hankkeeseen liittyvä 
lähipalvelujen arviointiprosessi toteutetaan 
Lahden kaupungin eteläisellä alueella. Arvioinnin 
kohteena ovat mahdollisimman laajasti kaikki 
erilaiset ja eri toimijoiden alueella tuottamat 
nuorisotyön palvelut kuin myös nuorten 
omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet.  

 
Kuvaus lähipalvelujen arviointiprosessin 
kulusta 
Lähipalvelujen arviointiketjussa on useita 
vaiheita. Nuoret arvioivat nuorisotyön 
lähipalveluja Lahden eteläisellä alueella 
syyskuussa 2014. Nuorten arviot ovat sinänsä jo 
arvokkaita. Niiden arvo jalostuu lisää ns. 
päättäjäkeskustelussa (26.9.2014) palvelujen 
toteuttajien, alueen hyvinvointityöryhmän ja 
kaupungien luottamushenkilöitä edustavien 
henkilöiden kanssa. Tuolloin mietitään yhdessä, 
millaisiin kehittämistoimenpiteisiin arviot voivat 
johtaa ja sovitaan heti, mitkä asiat lähtevät 
eteenpäin ja kenen toimesta niiden toteutumista 
edistetään. Päättäjäkeskustelupäivän aikana 
kerätään myös toimijoiden ja päättäjien 
näkemyksiä alueen palvelujen laadusta. 
 
Keskustelupäivänä kerättyä aineistoa 
laatunäkökulmineen peilataan nykyisin 
nuorisotyön palvelujen laadusta vallalla oleviin 
näkemyksiin ja nostetaan johtopäätöksiä 
palvelukohtaisesta laaduntasosta yleisemmälle 
tasolle.  
 
Lähipalveluprosessin tuloksia reflektoidaan 
nuorisotyön kentän kanssa avoimissa 
jälkilöylyissä marraskuussa (19.11.2014). Tämän 
jälkeen tutkijat tarkastelevat lähipalvelujen 
arvioinnista syntynyttä kokonaisuutta itsenäisenä 

Lähipalvelujen arviointi ja sijoittuminen 
osaksi Nuorisotyön tunnuslukujen 
verkostomainen kehittäminen -hanketta 
 
Lähipalvelujen 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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aineistona ja osana laajempaa 
tunnuslukuhankkeessa kertynyttä aineistoa  
 
Lopputuotoksena hanke tuottaa maaliskuussa 
2015 suosituksia esimerkiksi 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 omassa 
toiminnassaan. 
 
 
Lahden valikoituminen tutkimuskunnaksi  
Lahti valittiin lähipalvelujen osalta 
tutkimuskunnaksi nuorisotoimenjohtaja Jouni 
Kivilahden kanssa käytyihin keskusteluihin 
pohjautuen. Lahti kuuluu kaupunkimaisen 
nuorisotyön kehittämisverkostoon (ns. Kanuuna-
verkosto), jossa on jo myös aiempaa kokemusta 
eri kunnille sopivien laatutyövälineiden 
kehittämisestä. Lahden eteläinen alue valikoitu 
tutkimusalueeksi, koska haluttiin alue, jossa ei ole 
käynnissä nuorisotyöhön liittyvää 
tutkimusyhteistyötä. Alueella sijaitsevan 
nuorisotalo Profiilin henkilökunta on 
yhteistyöhön sitoutunutta, samoin alueen 
hyvinvointityöryhmä, jossa tutkimusideaa 
esiteltiin 11.4.2014. 
 
Tutkimuksen käynnistyessä koettiin tarvetta 
koota yhteen oma nuorisotyötä tekevien 

toimijoiden yhteistyöverkosto eteläiselle alueelle. 
Verkoston olemassaololla varmistetaan 
nuorisotyön toimijoiden välistä yhteistyötä 
alueen palvelujen suuntautumiseksi 
monipuoliseksi nuorten tarpeita huomioivaksi 
kokonaisuudeksi.  Verkoston ensimmäisessä 
kokoontumisessa 26.5 paikalle tulleet viisitoista 
toimijaa teki alkukartoituksena alueen palvelujen 
arviointia. Elokuun tapaamisessaan (14.8)  he 
sopivat jo muutamien kehittämistoimien 
aloittamisesta liittyen nimeämiinsä heikkoihin 
kohtiin alueen nuorisopalveluissa: 
verkostoituminen ja yhdessä tekeminen, tilojen 
käyttö, nuorten mielipiteen, eri ikäryhmien ja 
asuinalueiden huomioiminen ja toiminnasta 
tiedottaminen.  
 

Avoimuus tulosten julkistuksessa ja  
tausta-aineistojen antamisessa 
Tutkimuskunnaksi lähtiessään Lahti sitoutui 
antamaan tutkijoiden käyttöön toimintaansa 
koskevia suunnitelmia, raportteja, tutkimuksia ja 
rahoitushakemuksia – erityisesti koskettaen 
käytössä olevia tunnuslukuja ja niiden pohjalta 
muotoiltuja käsityksiä toiminnan laadusta.  
 
Lahdessa on myös valmiutta avoimin mielin ottaa 
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. Nuorten antama palaute sekä heidän 
keskustelunsa palvelun tuottajien sekä 
kuntapäättäjien kanssa julkaistaan sekä Lahden 
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nuorisotoimen että tutkimushankkeen 
nettisivuilla. 
 
Lahdesta kerättyjä nuorten ja toimijoiden 
palveluarvioita verrataan olemassa olevan 
tunnuslukutietouden kanssa. Käytössä on Lahden 
kaupungin ja seutukunnan, Kanuunan, 
pääkaupunkiseudun sekä muiden kuntien 
tunnuslukuja koskevia dokumentteja, valtion 
aluehallinnon peruspalveluarviointien tulokset, 
hallitusohjelma, okm:n strategiat sekä EU:n ja 
EN:n nuorisotyön laatua koskevat lähteet.  
 
Maaliskuussa 2015 julkaistavassa 
tutkimusraportissa pääpaino on puhua yleisellä 
tasolla lähipalvelujen laadusta ja niitä koskevien 
tunnuslukujen kehittämisen haasteista. 
Tematiikka muuttuu Lahtea yleisemmälle tasolle, 
eikä raportissa myöskään mainita ihmisten nimiä. 
 

Nuorten rekrytointi arvioijiksi  
Palveluja arvioimaan pyydetään nuoria mm. 
seuraavista ympäristöistä: Launeen koulun 
oppilaita ja oppilaskunnan hallitus, skeittiparkin 
porukka, Liipolan hengailuporukka Toimelassa, 
nuorisoasuntojen porukka, Profiilissa käyviä 
nuoria, seurakunnan pienryhmätoimintaan 
osallistuvia nuoria, kohdennetun työn kautta 
tavoitettavia nuoria ja nuorisovaltuusto. 
Arvioinnit nuorten ryhmien kanssa pyritään 
järjestämään to-pe 18.9 ja 19.9, ke-to 24–25.9 
sekä Launeen koululla muutaman 
asuinaluekohtaisen nuorten ryhmän ja 
oppilaskunnan kanssa aamusta alkaen 26.9, 
jolloin kaikkien nuorten ryhmien puheenvuorot 
ovat valmiit huomioitavaksi perjantain 26.9 
iltapäivällä Launeen koululla pidettävässä 
päättäjäkeskustelussa. Eri puolilla arvioivat 

nuoret voivat tulla paikalle Launeen koululle 
esittämään ideansa tai välittää sen videokuvan 
välityksellä tai kirjoitettuna esimerkiksi 
powerpoint slidelle.  
 

Nuorilta kysyttävät teemat 
Arviointimenetelmänä nuorten kanssa 
työskentelyssä käytetään deliberatiivista 
keskustelupäivämenetelmää. Menetelmää on 
käytetty nuorten kanssa yli 70 kunnassa 
palvelujen arviointiin. Lämmittelyosuudessa 
nuoret ensin yhdessä miettivät, mitä kaikkea 
nuorisotyön palveluja alueella on ja ei ole. Tämän 
jälkeen he arvioivat pienryhmässä, ovatko 
tarjontaan tyytyväisiä. Perustelut nuoret 
kirjoittavat keskustelutyökirjoihin. Nuoret 
arvioivat eteläisen alueen nuoret nuorisotyön 
palveluja sekä kokonaisuutena että myös 
verkkonuorisotyön, monikulttuurisuuden, 
omaehtoisen toiminnan ja nuorisotyötä 
koskettavan tiedottamisen näkökulmista.  

 
Päättäjäkeskustelut 
Lahdessa nuorten arviointiprosessi huipentuu 
päättäjäkeskusteluun, joka pidetään Launeen 
koululla 26.9.2014 klo 13.00-15.00. Nuorisotyön 
toimijat, hyvinvointityöryhmän edustajat sekä 
Lahden luottamushenkilö- ja virkajohdon 
edustajat saapuvat paikalle klo 12. Tuolloin heille 
pidetään noin tunnin arvioitaviin palveluihin, 
nuorten maailmaan ja taustahankkeen logiikkaan 
liittyvä perehdyttäminen ennen kuin he aloittavat 
keskustelun nuorten kanssa. Samalla he myös 
arvioivat samoja palveluja pienryhmissä, samalla 
menetelmällä kuin mitä nuortenkin kanssa on 
käytetty. 
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Keskustelun luonne nuorten kanssa 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.1  
 
Päättäjätilaisuuksissa keskustellaan nuorten 
tekemien puheenvuorojen pohjalta. 
Puheenvuorot voivat olla väitteitä, kannanottoja, 
kysymyksiä tai ehdotuksia. Keskustelusta saadaan 
nuorten näkökulmaa siihen, miten laadukasta on 
se, mitä jo tehdään, mitä tarvitaan lisää ja mitä 
pitää tehdä eri lailla. 
 
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 
etenemisestä on keskustelun vetäjän ja paikalla 
olijoiden mielestä riittävän selkeä.  
 
Keskustelusta saadaan nuorten näkökulmaa 
siihen, miten laadukasta on se mitä jo tehdään, 
mitä tarvitaan lisää ja mitä pitää tehdä eri lailla. 

                                                           
1
 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. 

Malleja onnistuneista nuorten puheenvuorojen 
pohjalta tehdyistä etenemissuunnitelmista löytyy 
esimerkiksi Monialaisten yhteistyöverkostojen 
kehittämishankkeen järjestämien 
keskustelupäivien raporteista.2 
 
Päättäjäkeskustelun jälkeen prosessi jatkuu 
myöhemmin sovittavalla keskustelulla arvioituja 
palveluja tuottavien esi- ja luottamusmies- sekä 
rahoitustahojen johdon kanssa sekä jälkilöylyillä.  

 
Jälkilöylyt 
Lähipalvelujen arvioinnin jälkilöylyt on kaikille 
kiinnostuneille avoin tilaisuus, joka järjestetään 
Lahdessa 19.11.2014 (paikka vielä avoin). 
Tilaisuuteen kutsutaan osallistumaan eri puolelta 
Suomea. 
 
Jälkilöylyissä idea on käydä läpi lähipalvelujen 
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.  

                                                           
2
 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/ 


