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Nuori Kulttuuri -säätiön 
nuorilähtöinen arviointipäivä  
 
Nuori Kulttuuri -säätiö on lupautunut 
mukaan arviointiprosessiin, jossa nuoret 
saavat mahdollisuuden arvioida heille 
suunnattuja palveluja deliberatiivisen 
keskustelupäivämenetelmän1 keinoin.  
 
Ensi lokakuussa Helsingissä järjestettävä 
arviointipäivä on osa opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamaa 
Nuorisotyön tunnuslukujen ja arvioinnin 
työkalujen kehittämiseen tähtäävää 
hanketta.  
 
Arviointi palvelee Nuori Kulttuuri -säätiön 
sekä laajemminkin nuorisotyön palvelu- ja 
kehittämisverkoston (pake)2 ja 
kulttuurisen nuorisotyön kehittämistä.  
Lisäksi se tuottaa tärkeää tutkimus-
aineistoa nuorisotyön tunnuslukujen 
kehittämiseksi. 

                                                           
1
 Menetelmästä lisätietoa tässä selosteessa sekä teoksessa: 

Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Junttila-Vitikka, Pirjo (2013) 
Kuntalaisten kokemustietoliikuntapaikkojen laadun 
arvioinnissa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:1, 
yhteisjulkaisu Nuorisotutkimusseura ry:n kanssa).  
2
 Nuorisotyön valtakunnallinen palvelu- ja 

kehittämisverkosto koostuu kolmestatoista opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamasta asiantuntija-
organisaatiosta. Nuori Kulttuuri on yksi pake-verkoston 
jäsenorganisaatioista.   

Mitä organisaatiolta edellytetään? 
 
Palvelujen arviointiin osallistuvilta tahoilta 
edellytetään kykyä ottaa avoimin mielin vastaan 
nuorten antamaa palautetta sekä tahtoa ja 
sitoutumista kehittää palveluja annetun 
palautteen pohjalta mahdollisuuksien rajoissa. 
Arviointi on siinä mielessä julkisesti tapahtuvaa, 
että keskustelutilaisuuksissa on läsnä nuorten 
lisäksi päättäjiä, rahoittajia ja sidosryhmiä. Lisäksi 
paikalle kutsutaan median edustajia. 
Myöhemmin arvioinnin tuloksia esitellään 
tutkimushankkeen raportissa, joskin siellä 
pääpaino on puhua yleisellä tasolla nuorten 
palvelujen laadusta ja niitä koskevien 
tunnuslukujen kehittämisestä. 
 
Työskentelyprosessin onnistuminen vaatii eri 
tahojen yhteistyötä ja vastavuoroista 
sitoutumista. Palvelujen arviointiin osallistuvien 
tahojen oletetaan mahdollisuuksien mukaan 
auttavan tutkijoita osallistujien rekrytoimisessa 
sekä tarjoavan käyttöön ilmaiseksi paikallisia 
tiloja arviointitilaisuuksien järjestämistä varten. 
Tahot vastaavat myös rekrytoimiensa nuorten 
sekä oman järjestönsä tai kuntansa päättäjien 
mahdollisista matkakuluista keskustelupäiviin.  
Rahoittajat vastaavat kuluistaan itse.  
 
Eri yhteistyötahot voivat osallistua myös nuorten 
kokoontumisten ja keskustelupäivien tarjoilujen 
järjestämiseen. Tutkijat vastaavat tilaisuuksien 
ohjelman suunnittelusta ja sen läpiviemisestä. 
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Arviointipäivän toteutus 
 
Nuori Kulttuuri -säätiön arviointipäivä 
toteutetaan Helsingissä lokakuussa 2014 
keskustelupäivämenetelmää hyödyntäen. 
Verkkokysely päivämäärästä on meneillään. 
 
 

Nuorten arviointitilaisuus  
(noin 2 tuntia) 

 
Palveluja arvioimaan kutsutaan sekä toiminnassa 
mukana olleita (sisänuoret) että muita kulttuuria 
harrastavia tai siitä kiinnostuneita nuoria 
(ulkonuoret). Tilaisuuden aluksi sisänuoret 
kertovat lyhyesti Nuoren Kulttuurin toiminnasta 
ulkonuorille. Tämän jälkeen osallistujat jaetaan 
pienryhmiin siten, että ulkonuoret muodostavat 
aluksi oman ryhmänsä.  
 

Pienryhmätyöskentely  
 
Tässä vaiheessa sisänuoret arvioivat ennalta 
sovittuja arvioinnin osa-alueita vetäjän 
ohjeistuksen mukaan. Arvioinnin osa-alueita 
voivat olla esimerkiksi viestintä ja markkinointi, 
ideointi ja suunnittelu, tapahtuman 
toteuttaminen, tapahtuman arviointi, 
vuorovaikutus, nuorten osallisuus tms.  
 
Työskentely etenee äänestyksen, perustelu-
kierroksen ja vapaan keskustelun kautta yhteisen 
kannanoton kirjaamiseen.  
 
Jokainen pienryhmä ottaa kantaa jokaiseen 
arvioinnin osa-alueeseen ja jokaisesta laaditaan 
oma pöytäkirja.  

Ulkonuoret tarkastelevat ja arvioivat Nuori 
Kulttuuri -toimintaa etäämmältä, sellaisena kuin 
se heille kerrotun ja koetun pohjalta näyttäytyy. 
Pohdinnan tueksi ulkonuorista muodostetut 
pienryhmät saavat valmiiksi mietittyjä, 
keskustelua virittäviä kysymyksiä.  

Keskustelu etenee vapaasti, puhekierroksia ja 
äänestyksiä välillä hyödyntäen. Ryhmien 
ajatukset kirjataan pöytäkirjaan.      

Teemaryhmätyöskentely  
 
Nyt edelliset pienryhmät puretaan ja 
muodostetaan kokonaan uudet sekaryhmät. 
Ryhmiin jakautumisen yhtenä lähtökohtana on, 
että jokainen pääsisi käsittelemään itseä 
erityisesti kiinnostavaa arvioinnin osa-aluetta eli 
teemaa.  

Ryhmäytymisessä pyritään myös siihen, että 
jokaisessa teemaryhmässä olisi vähintään yksi 
jäsen jokaisesta entisestä pienryhmästä, näin 
myös sisänuoret ja ulkonuoret pääsevät 
keskustelemaan keskenään.  

Työskentely teemaryhmässä etenee siten, että 
jokainen ryhmän jäsen esittelee oman 
pienryhmänsä näkemyksen kyseisestä arvioinnin 
osa-alueesta, minkä jälkeen keskustellaan 
vapaasti ja avoimesti, erilaisia näkökulmia 
kunnioittaen.  

Ajatukset kirjataan fläpille ja lopuksi laaditaan 
yhteinen puheenvuoro päättäjille.  
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Nuorten, päättäjien ja sidosryhmien 
keskustelutilaisuus (1+2 tuntia) 

 
Arviointipäivä huipentuu nuorten, päättäjien ja 
sidosryhmien yhteiseen keskustelutilaisuuteen. 
Päättäjätahoa edustavat tilaisuudessa Nuori 
Kulttuuri -säätiön hallituksen jäsenet, Helsingin, 
Vantaan ja Espoon nuorisopalvelut, Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston sekä opetus- ja kulttuuri-
ministeriön edustajat. Sidosryhmien edustajiksi 
tilaisuuteen kutsutaan Nuori Kulttuuri -säätiön 
yhteistyökumppaneita.  

 
Perehdyttäminen 
 
Päättäjien ja sidosryhmien edustajille järjestetään 
omat, noin tunnin mittaiset perehdyttämis-
tilaisuudet, joissa he saavat tietoa menetelmästä 
ja sen perusteista sekä voivat antaa oman 
arvionsa palveluista.  

Päättäjien ja sidosryhmien edustajille toimitetaan 
etukäteen tietoa arviointiprosessista sekä 
arvioinnin osa-alueista. 

 

Keskustelutilaisuus  
 
Jokaisen arvioinnin osa-alueen (teeman) käsittely 
alkaa nuorten etukäteen valmistelemalla 
puheenvuorolla, joka voi sisältää väitteen, 
kannanoton, kysymyksen tai ehdotuksen. 
Keskustelu etenee nuorten, päättäjien ja 
sidosryhmien välisenä vuoropuheluna.  
 
 

Koulutetut keskustelun vetäjät vastaavat siitä, 
että keskustelun luonne on kriittisen pohtiva sekä 
samalla rakentava ja tasapuolinen. Palvelujen 
arvioinnin lisäksi keskustelun tavoitteena on 
saada aikaan myös tekoja, ei vain puhetta.  
 
Läsnä olevat tahot neuvottelevat, mitä asioita on 
mahdollista lähteä viemään eteenpäin ja miten. 
Suunnitellut teot kirjataan huolellisesti 
etenemissuunnitelmaan.  
 

 
Pake-verkoston jälkipuinti (2 tuntia) 

 
Nuorisotyön palvelu- ja kehittämisverkostolle 
järjestetään päivän päätteeksi oma jälkipuinti-
tilaisuus, jossa he voivat yhdessä Nuori Kulttuuri -
säätiön edustajien kanssa jakaa kokemuksia 
arviointiprosessista ja peilata sitä kunkin 
keskuksen omaan toimintaan.  
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