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Liite 1
ARVIOINTIKRITEERIT   

I Työyhteisön toimintatavat ja menetelmät

ARVIOINTIKRITEERIT 
Kohtaaminen, 
ohjaus ja neuvonta

4 ERINOMAINEN 3 HYVÄ 2 TYYDYTTÄVÄ 1 PUUTTEELLINEN /
HEIKKO

1. Vuorovaikutuksen 
aktiivisuus

Työntekijällä ja 
nuorilla on  
luottamuksellinen ja 
arvostava  
vuorovaikutus.

Nuoren kohtaamin-
en on keskiössä.  
Työntekijän ja 
nuorten välinen 
vuorovaikutuson 
luontevaa ja ak-
tiivista.

Työntekijä ottaa 
nuoren huomioon 
ja pyrkii kontaktiin 
nuoren kanssa.

Nuorta terveh-
ditään. Työntekijä 
ei keskeytä tekeillä 
olevaa  
tehtäväänsä 
ottaakseen  
nuoren vastaan. 

Työntekijät ovat 
paikalla  
palvelutilassa.

2. Nuorten 
kohtaaminen 
yksilöinä

Työntekijällä on 
ymmärrys nuoren 
tiedon ja tuen tar-
peesta, ja hän pohtii 
yhdessä nuoren 
kanssa, mitä tietoa 
nuori tarvitsee. 

Työntekijä tunnistaa 
nuoren kyvyn tai 
sen puutteen edetä 
omassa 
asiassaan ja ohjaa 
sekä aktivoi nuorta 
eteenpäin sen edel-
lyttämällä tavalla. 

Työntekijä  
varmistaa, että 
nuori on saanut tar-
vitsemansa tiedon 
ja riittävän tuen.

Työntekijät osaavat 
arvioida nuoren  
tiedon ja tuen  
tarpeen sekä  
toimia sen mukai-
sesti. 

Työntekijä ottaa 
nuoren yksilölliset 
tarpeet ja kyvyt 
huomioon ja ohjaa 
nuorta eteenpäin 
niiden edellyttä-
mällä tavalla 

Työntekijä varmis-
taa, että nuori on 
saanut tarvitse-
mansa tiedon.

Työntekijä on  
kiinnostunut nuoren 
tiedon tarpeesta ja 
nuoren tiedon tarve 
selvitetään. 

Työntekijä tarjoaa 
tietoa nuorelle.

Nuori huomioidaan, 
mutta nuoren 
tiedon tarvetta ei 
aktiivisesti selvitetä.
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Kohtaaminen, 
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3. Yhdenvertaisuus Toiminnan 
suunnittelussa, 
toteutuksessa ja 
arvioinnissa  
huomioidaan yh-
denvertaisuuden 
edistäminen. 

Nuoret osallistuvat 
palveluiden  
toteuttamiseen, 
suunnitteluun ja 
arviointiin. 

Työntekijöiden työ-
ote tukee ja edistää 
suvaitsevaisuuden 
ja yhdenvertaisuu-
den tavoitteita. 

Palvelussa on 
arvostava ilmapiiri.

Kaikki nuoret saa-
vat tarvitsemansa 
palvelun samanar-
voisesti. 

Työntekijät nosta-
vat esille suvaitse-
vaisuuteen ja yh-
denvertaisuuteen 
liittyviä asioita.  

Työntekijöiden ja 
nuorten välinen 
kanssakäyminen 
on toista ihmistä 
kunnioittavaa.

Nuorta palvellaan. 
Yhdenvertaisuuden 
huomioiminen on 
työntekijäsidon-
naista. 

Suvaitsematto-
maan ja syrjivään 
toimintaan ja pu-
heeseen 
puututaan.

Palvelussa on 
huomioitu 
yleisimmät nuorten 
tiedontarpeet. 

Työntekijä tunni-
staa epätasa-ar-
voisen toiminnan. 
Epäasialliseen 
kielenkäyttöön ja 
käytökseen puu-
tutaan 
sattumanvaraisesti.

4. Nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelun 
menetelmät ja 
välineet

Menetelmät ja  
välineet ovat tarkoi-
tuksenmukaisia ja 
niiden valintaa ja 
merkitystä pohdi-
taan työyhteisössä 
suunnitelmallisesti 
ja arvioiden. 

Erilaisten menetel-
mien ja välineiden 
käyttö tukee palve-
luiden tavoitteita, 
erityisesti nuorten 
aktiivista toimijuutta. 

Nuorilla on mahdol-
lisuus vaikuttaa 
suunnitelmallisesti 
käytettyihinmene-
telmiin ja välineisiin.

Menetelmät ja  
välineet ovat moni-
puolisia ja työnte-
kijät hyödyntävät 
niitä ammattitaitoi-
sesti. 

Nuorten mielipi-
dettä on kysytty 
välineitä ja mene-
telmiä valittaessa.

Käytössä on eri 
kohderyhmille so-
pivia menetelmiä ja 
välineitä.

Menetelmien ja 
välineiden käytön 
tarpeellisuus on tie-
dostettu.

5. Mediakasvatus Eri medioiden 
mahdollisuuksia so-
velletaan monipuo-
lisesti ja suunnitel-
mallisesti nuorten 
media- ja 
informaatiolukutai-
don edistämiseksi. 

Tuetaan suunnitel-
mallisesti nuorten 
omaehtoista me-
diakasvatuksellista 
vertaistoimintaa.

Työntekijät ym-
märtävät nuorten 
käyttämää mediaa 
sekä nuorten toi-
mintaa eri mediois-
sa. 

Työntekijät nos-
tavat 
palveluissa esille 
median ilmiöitä ja 
asioita. 

Tuetaan ja ohja-
taan nuorten sisäl-
lön tuottamista ja 
muokkaamista.

Medioiden ilmi-
öiden ja asioiden 
vaikutus nuorten 
elämässä ymmär-
retään. 

Nuoria opastetaan 
netin turvalliseen 
käyttöön.

Eri medioiden 
läsnäolo nuorten 
elämässä tiedos-
tetaan. 

Nuorten käytössä 
on internetyhteys ja 
”netiketti” on esillä.
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6. Työntekijöiden 
välinen  
vuorovaikutus

Työyhteisö toimii 
itseohjautuvana 
tiiminä, jossa kes-
kinäinen vuorovai-
kutus on sujuvaa, 
luontevaa ja am-
matillista. 

Ammatillinen 
vuorovaikutus tukee 
kehittävää työ-
otetta ja kehittyvää 
työyhteisöä.

Työntekijät toimi-
vat tiimimäisesti. 
Palvelun toteut-
tamiseen liittyvä 
vuorovaikutus 
toimii sujuvasti ja 
tiiviisti eri toimijoi-
den välillä.

Työntekijät toimivat 
pääasiallisesti pa-
reittain. Työntekijöi-
den vuorovaikutus 
on ammatillista ja 
luontevaa.

Työntekijöiden 
vuorovaikutus on 
ammatillista vain, 
kun se on välttä-
mätöntä.  

7. Työntekijöiden 
vastuujaot

Nuorten tieto- ja 
neuvontatyöhön 
liittyvät työtehtä-
vät ja vastuut ovat 
yhdessä sovitut ja 
selkeät. Niitä sovel-
letaan tilanteiden 
mukaan joustavasti 
ja tasapuolisesti.

Nuorten tieto- ja 
neuvontatyöhön 
liittyvät työtehtävät 
ja vastuut on so-
vittu ennakkoon ja 
niitä sovelletaan 
tilanteiden mukaan.

Vastuunjaon 
tarpeellisuus on 
tiedostettu. Työ-
tehtävät ja vastuut 
sovitaan tilanne-
kohtaisesti työs-
kentelyn aikana.

Työ jakautuu henki-
lökohtaisen mielen-
kiinnon mukaan.

8. Työntekijöiden 
ammattitaidon ja 
osaamisen 
hyödyntäminen

Työntekijöiden 
ammattitaitoa ja 
osaamista hyö-
dynnetään sekä 
omassa organisaa-
tiossa että yhteis-
työverkostoissa 
joustavasti.

Työntekijöiden 
ammattitaitoa ja 
osaamista hyödyn-
netään omassa 
organisaatiossa 
palvelun suunnit-
telussa ja toteutuk-
sessa.

Työntekijöiden 
ammattitaitoa ja 
osaamista hyödyn-
netään tilannekoh-
taisesti palveluiden 
toteutuksessa.

Työntekijöiden 
ammattitaito ja 
osaaminen on 
tiedostettu. Työnte-
kijöiden ammatti-
taitoa ja osaamista 
hyödynnetään 
harvoin.

9. Toiminnan 
suunnitelmallisuus 

Toiminnan suun-
nittelussa huomioi-
daan palvelu osana 
monialaisia verkos-
toja huomioiden 
laajempi yhteiskun-
nallinen näkökulma. 

Kaikille nuorille 
tarjotaan mahdolli-
suus osallistua pal-
veluiden kehittämi-
seen ja arviointiin.

Toimintaa ohjaavat 
nuorten tieto- ja 
neuvontatyötä 
linjaavat lait ja suo-
situkset. 

Toiminta on ta-
voitteellista ja sitä 
arvioidaan suunni-
telmallisesti.

Toimintaan vai-
kuttavat nuorten 
tiedon, neuvonnan 
ja ohjauksen tar-
peet. 

Toimintaa ohjaa 
työntekijöiden am-
matillinen 
kiinnostus.

Toiminta perustuu 
nuorisolakiin ja sitä 
ohjaa työntekijöi-
den henkilökohtai-
nen kiinnostus.

10. Tiedon 
hyödyntäminen 
toiminnan 
suunnittelussa

Asiakaspalautetta 
kerätään suunnitel-
mallisesti eri kohde-
ryhmiltä. 

Paikallisia ja kan-
sallisia tunnusluku-
ja, tutkimuksia sekä 
asiakaspalautetta 
käytetään palvelun 
suunnittelussa ja 
kehittämisessä.

Asiakaspalaute-
järjestelmät ovat 
monipuolisia. 

Tunnusluvuista ja 
asiakaspalauttees-
ta keskustellaan 
työyhteisön kesken. 

Palveluntarve ja 
-kohde on kartoi-
tettu ja määritelty 
pohjautuen kerät-
tyyn tietoon. Niistä 
tehdään johto-
päätöksiä ja se 
näkyy palveluiden 
toteutuksessa.

Työntekijät 
keräävät 
asiakaspalautetta 
sattumanvaraisesti 
erilaisten me-
netelmien avulla. 

Tunnusluvuista ja 
asiakaspalaut-
teesta 
keskustellaan 
työntekijöiden 
kesken.

Nuorten palaute 
otetaan vastaan. 

Tunnuslukuja 
kerätään.
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yhteistyö

4 ERINOMAINEN 3 HYVÄ 2 TYYDYTTÄVÄ 1 PUUTTEELLINEN /
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11. Paikalliset ja 
alueelliset 
moniammatilliset 
verkostot

Yhteistyöverkoston 
jäsenenä arvioidaan 
verkoston toimint-
aa säännöllisesti 
ja ollaan mukana 
kehittämässä sitä 
suunnitelmallisesti. 
Myös nuoret ovat 
osallisena verkoston 
kehittämistyössä. 

Tieto- ja neuvonta-
palvelu osana ver-
kostoa on joustava 
ja reagoi nopeasti 
muutoksiin ja ajan 
ilmiöihin. 

Nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelu 
osana verkostoa vie 
toimialalta noussei-
ta asioita eteen-
päin. Esim. ilmiöitä, 
joille tulisi tehdä 
jotain.

Yhteistyölle on luotu 
rakenne ja yhteis-
työssä ollaan 
aktiivisesti mukana.  
On selkeästi ym-
märretty oma rooli 
verkostossa sekä 
verkoston rooli 
oman työn tukena. 

Yhteistyö on 
vuorovaikutteista.

Tunnetaan työlle 
oleellisia yhteistyö-
tahoja, joille tiedo-
tetaan palvelusta.

Tunnetaan joitakin 
olemassa olevia 
toimijoita ja ver-
kostoja.  Yhteistyö 
toteutuu nimellise-
nä jäsenyytenä 
verkostoissa.

12. Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön  
verkostot

Nuorten tieto- ja 
neuvontatyön 
verkoston jäsenenä 
arvioidaan paikalli-
sen ja alueellisen 
verkoston toimintaa 
säännöllisesti ja 
ollaan mukana 
kehittämässä sitä 
suunnitelmallisesti.

Toiminnan suunnit-
telussa on huomioi-
tu yhdenmukaiset 
toimintatavat 
muiden nuorten 
tieto- ja neuvonta-
työtä tekevien 
toimijoiden kanssa.

Hyödynnetään val-
takunnallista ja 
eurooppalaista 
verkostoa.  

Nuorten tieto- ja 
neuvontatyötä 
tekeviin toimijoihin 
pidetään aktiivisesti 
yhteyttä ja ollaan 
osa alueellista ver-
kostoa.

Muut alueella nuor-
ten tieto- ja neu-
vontatyötä tekevät 
toimijat tiedetään 
ja työtä koskevassa 
paikallisessa yh-
teistyöverkostossa 
ollaan mukana.

Työyhteisössä on 
tietoa joistakin 
nuorten tieto- ja 
neuvontatyön toi-
mijoista.
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viestintä
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13. Sisäinen  
tiedottaminen
 

Varmistetaan, että 
nuorten tieto- ja 
neuvontapalve-
luihin liittyvä sekä 
muu ammatillinen 
tieto jaetaan ja se 
on saatavilla ajasta 
ja paikasta riippu-
matta.

Tiedotus on suun-
nitelmallisesti 
kohdennettu asian-
mukaisille ryhmille 
ja vastavuoroinen 
tiedonkulku varmis-
tetaan.

Tiedotukselle on 
luotu toimintamalli, 
mutta sen toteutta-
minen on satun-
naista.

Tiedottaminen on 
vähäistä ja satun-
naista.

14. Ulkoinen  
tiedottaminen

Tiedottaminen on 
tarkoituksenmukai-
sesti ja suunnitel-
mallisesti kohden-
nettu eri ryhmille.

Tiedotuksessa hyö-
dynnetään moni-
kanavaisuutta ja 
verkostoja.
 
Nuorilla on tiedotta-
misessa aktiivinen 
rooli.

Tiedotus on suun-
nitelmallisesti 
kohdennettu eri 
ryhmille ja siinä 
hyödynnetään 
muutamia kanavia.

Tiedottaminen on 
vastuutettu.

Tiedotukselle on 
luotu toimintam-
alli, mutta sen 
toteuttaminen on 
satunnaista.

Tiedottaminen on 
vähäistä ja sattu-
manvaraista.

15. Vertaist- 
iedottaminen

Vertaistiedottamin-
en on vakiintunutta, 
suunnitelmallis-
ta ja nuorilla on 
vastuullinen rooli. 
Nuorten osaamis-
ta vahvistetaan 
ja heille mah-
dollistetaan tila 
toimia. Nuorten 
omaa osaamista ja 
kiinnostuksenkohtei-
ta hyödynnetään.

Vertaistiedot-
tamiselle on luotu 
rakenne ja toiminta 
on vakiintunutta.

Vertaistiedottamis-
ta hyödynnetään 
tapauskohtaisesti 
nuorten kiinnostuk-
sen mukaan.

Vertaistiedottami-
nen on vähäistä ja 
sattumanvaraista.

16. Markkinointi ja 
viestintä

Markkinointi ja 
viestintä on nuoria 
monipuolises-
ti tavoittavaa ja 
suunnitelmallista.

Markkinointi ja vies-
tintä on jatkuvaa 
ja niitä kehitetään 
säännöllisesti eri 
kohderyhmät huo-
mioiden.
 
Nuoret ovat muka-
na suunnittelemas-
sa ja toteuttamassa 
markkinointia ja 
viestintää.
Resursointi on 
suunnitelmallista ja 
ennakoivaa.

Markkinointi ja 
viestintä on tarkoi-
tuksenmukaisesti 
eri kohderyhmille 
kohdennettua.

Nuorten tarpeet 
otetaan huomioon 
markkinointia ja 
viestintää toteutet-
taessa. Markkinoin-
nissa ja viestinnäs-
sä hyödynnetään 
monikanavaisia 
välineitä ja nuorten 
suosimia yhteisöjä.
 
Työtekijöillä on 
välineitä toteuttaa 
markkinointia ja 
viestintää. Resurssit 
ovat riittävät.

Markkinointi ja vies-
tintä on kohden-
nettua eri kohde-
ryhmille.

Markkinoinnissa ja 
viestinnässä hyö-
dynnetään joitakin 
kanavia.  
 
Resurssit ovat vä-
häiset.

Markkinointi ja 
viestintä on suun-
nittelematonta ja 
tapauskohtaista.  
Resurssit ovat vä-
häiset.
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ylläpito

4 ERINOMAINEN 3 HYVÄ 2 TYYDYTTÄVÄ 1 PUUTTEELLINEN/ 
HEIKKO

17. Nuorille  
suunnattu  
tietomateriaali

Tietomateriaalia on 
tarjolla useassa eri 
muodossa ja moni-
kanavaisesti.
 
Materiaali on koh-
deryhmää kiinnos-
tavaa ja esitetty 
heidän toivomal-
laan tavalla.
 
Nuorilla on mah-
dollisuus vaikuttaa 
tietomateriaalin 
hankintaan ja tuot-
tamiseen.
 
Tietomateriaalia 
päivitetään suun-
nitelmallisesti ajan 
ilmiöt huomioiden.

Tietomateriaali 
on ajankohtaista, 
oikeaa ja sitä on 
monipuolisesti.
 
Materiaalit on valit-
tu nuorten tarpei-
den mukaan.
 
Materiaali se on 
selkeästi esillä ja 
sitä päivitetään 
säännöllisesti.

Tarjolla oleva tieto-
materiaali on ajan-
kohtaista, mutta se 
on kapea-alaista.
 
Tietomateriaalia 
päivitetään satun-
naisesti.

Nuorille suunnattua 
tietomateriaalia 
on niukasti ja se on 
valittu työntekijöi-
den näkökulmasta.
 
Tietomateriaalia 
päivitetään harvoin.

18. Liikkuvan 
 palvelun sijainti

Palvelun sijainti 
määrittyy nuorten 
ja yhteistyön 
tarpeesta. Työ 
pystytään sovit-
tamaan ympäristön 
ja kohderyhmän 
mukaan. Liikkuvan 
palvelun erityistar-
peet on huomioitu.

Palvelun sijainti on 
mietitty etukäteen 
ja se vastaa 
nuorten tarpeita. 
Erilaisia työtiloja 
hyödynnetään ja 
niiden käytöstä so-
vitaan yhteistyöto-
imijoiden kanssa 
etukäteen. Verk-
kotyö täydentää 
kasvokkaista 
kohtaamista.

Palvelun sijainti 
määräytyy tarpeen 
mukaan.

Palvelun sijainti 
määräytyy sat-
unnaisesti/ilman 
suunnitelmaa. 
Palvelua ohjaavat 
työntekijän omat 
mielenkiinnon 
kohteet.

19. Palvelun  
liikkuvuus

Palvelun liikku-
vuudesta on tehty 
nuorten kans-
sa suunnitelma, 
jota toteutetaan. 
Vastuut on jaettu 
työyhteisön sisällä 
ja toiminnasta tie-
dotetaan aktiivisesti 
ja monikanavaises-
ti. Liikkuvan palvelun 
riskit on tiedostettu 
ja niihin on varau-
duttu.

Liikkuvaa työtä 
tehdään suun-
nitelmallisesti ja 
säännöllisesti siellä 
missä nuoret ovat.

Palvelusta tiedote-
taan.
Yhteistyötä teh-
dään suunnitelmal-
lisesti eri toimijoi-
den kanssa.

Palvelun liikkuvuut-
ta on suunniteltu, 
mutta toiminta 
on satunnaista. 
Yhteistyötahoja on 
tunnistettu.

Palvelun liikkuvuus 
on vähäistä ja 
satunnaista, sille ei 
ole suunnitelmaa.
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20. Liikkuvan  
palvelun työyhteisö

Käsitys työyhteisös-
tä nähdään laajana 
kokonaisuutena, 
jossa ovat mukana 
nuoret ja yhteistyö-
toimijat. Työyhteisö 
on innovatiivinen ja 
aktiivisesti liikkuvaa 
palvelua kehittävä.

Yhteistyötä teh-
dään suunnitellusti 
eri toimijoiden kes-
ken. Työntekijä saa 
tukea työyhteisöltä 
tai muilta yhteis-
työkumppaneilta. 
Työntekijä osaa 
etsiä yhteistyötoi-
mijoita.

Työyhteisöllä on 
puutteelliset tiedot 
työn eri muodoista.
Työyhteisö osallis-
tuu yhteistyöhön 
kutsuttaessa ja on 
kiinnostunut muista 
toimijoista.

Omaa työyhteisöä 
ei ole tunnistettu. 
Ymmärrys yhteis-
työn merkityksestä/
tarpeellisuudesta 
puuttuu.

21. Liikkuvan  
palvelun välineet ja 
menetelmät

Liikkuvalle palvelulle 
kehitetään uusia 
menetelmiä, jotka 
palvelevat tarvetta 
ja tarkoitusta. Nuo-
ret ovat mukana 
suunnittelemassa 
ja kehittämässä 
työhön soveltuvia 
välineitä ja mene-
telmiä.

Liikkuvassa palve-
lussa välineitä ja 
menetelmiä käy-
tetään soveltaen 
tarpeen mukaan. 
Välineiden ja me-
netelmien käyttö on 
suunnitelmallista. 
Nuorten mielipi-
dettä on kysytty 
välineitä ja mene-
telmiä valittaessa. 
Työssä huomioi-
daan myös verkon 
eri mahdollisuudet.

Liikkuvalle palvelulle 
soveltuvia välinei-
tä ja menetelmiä 
hyödynnetään 
tarkoituksenmukai-
sesti.

Työntekijä tun-
nistaa liikkuvaan 
palveluun sopivia 
välineitä ja mene-
telmiä. Välineiden 
ja menetelmien 
käyttö on sattu-
manvaraista.
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22. Tilojen sijainti
 

Tilojen ihanteellinen 
sijainti on  
tarkkaan kartoitettu 
ja valittu. Nuorilla 
on ollut  
mahdollisuus  
vaikuttaa siihen.

Tilat sijaitsevat 
keskeisellä paikalla 
nuorten luontaisten 
kulkureittien varrel-
la ja ne  
ovat helposti  
löydettävissä.

Tilat sijaitsevat 
nuorten luontaisten  
kulkureittien var-
rella.

Tilat sijaitsevat 
kaukana nuorten 
luontaisilta  
kulkureiteiltä. 

23. Tilojen  
aukioloajat

Nuorilla on / on 
ollut mahdollisuus 
vaikuttaa tilojen 
aukioloaikoihin.

Aukioloajat vas-
taavat nuorten 
tarpeita.

Aukioloajoissa on 
huomioitu nuorten 
näkökulma.

Aukioloajat on  
valittu työntekijöid-
en tai taustaorgan-
isaation näkökul-
masta.

24. Tilojen  
esteettömyys

Tilat ovat täysin 
esteettömät.

Tilat ovat osittain 
esteettömät, mutta 
palvelun tarjoaja 
pyrkii aktiivisesti 
lisäämään  
esteettömyyttä.

Tilat ovat osittain 
esteettömät.

Tila on estein-
en ja palvelu on 
saavutettavissa 
vain työntekijän 
avustuksella.

25. Tilojen käyttö  
ja toimivuus

Tilat on  
suunniteltu ja 
toteutettu kyseistä 
palvelua ja  
toimintaa varten.

Tila muuttuvat 
joustavasti palve-
lun erilaisiin  
käyttötarpeisiin.

Tilat ovat palveluun 
sopivat ja eri to-
iminnat on sijoitettu 
tilaan tarkoituksen-
mukaisesti.

Tiloissa on mah-
dollista hankkia ti-
etoa sekä itsenäis-
esti että yhdessä 
työntekijöiden 
kanssa.

Tilat vastaavat 
palvelun tarpeita 
tyydyttävästi.  

Tiloja on  
hyödynnetty osi-
ttain.

26. Tilan yleisilme Vastuullinen su-
htautuminen tilan 
yleisilmeeseen 
toteutuu nuorten 
ja työntekijöiden 
toiminnassa.
 
Hankinnoissa on 
huomioitu kestävä 
kehitys.

Tila on  
yleisilmeeltään 
puhdas, siisti ja 
viihtyisä.
 
Tilan siisteyden 
ylläpito on  
vastuutettu.
 
Kalustemateriaa-
leissa on huomioitu 
käytännöllisyys ja 
kestävyys.

Tila on siisti ja järj-
estyksessä.
 
Kalusteet ovat kun-
nossa.
 
Tilan siisteyden 
ylläpito on  
satunnaista.

Tila on osittain  
siisti ja  
järjestyksessä.
 
Kalusteet ovat huo-
nokuntoisia.
 
Siivousvälineet on 
saatavilla.

27. Turvallisuus Riskien hallinta ja 
turvallisuus on vas-
tuutettu.

Turvallisuus on 
luonteva osa  
toiminnan  
suunnittelua,  
toteutusta ja  
arviointia.
Turvallisuussuun-
nitelma käydään 
läpi säännöllisesti.

Riskien kartoitus/
turvallisuus-
suunnitelma on 
käytössä ja  
päivitetty.

Turvallisuus on 
huomioitu palve-
lussa ja toiminnas-
sa. Riskien hallinta/
turvallisuussuun-
nitelma on osa pe-
rehdyttämistä.

Riskien kartoitus/
turvallisuus-
suunnitelman 
merkitys 
ymmärretään, 
mutta sen sis-
ältö on vain osan 
työntekijöiden 
tiedossa.

Pelastussuunnitel-
ma on tehty.
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28. Työntekijä- 
resurssit

Työntekijöillä on 
tarvittavat resurssit 
kohdata nuoret  
yksilöllisesti ja 
rakentaa ryhmä-
tilanteita nuorten 
tarpeiden mukaan.

Palvelun arvioinnille 
ja kehittämiselle on 
riittävät  
työntekijäresurssit.

Työntekijöiden 
määrä, työtehtävät 
ja työaika ovat  
tasapainossa 
suhteessa palve-
lutarjontaan ja 
kohdattujen  
nuorten määrään.

Työntekijäresurs-
sit riittävät kat-
tamaan nykyisen 
palvelutarjonnan 
ja kohdattujen 
nuorten palvelun 
tarpeet.

Työntekijöiden 
määrä, työtehtävät 
ja työaika eivät ole 
oikeassa suhteessa 
palvelutarjontaan 
ja kohdattujen  
nuorten määrään.

29. Taloudelliset 
resurssit

Kustannukset ka-
tetaan omaraho-
ituksella. Taloudel-
liset resurssit ovat 
riittävät ja palve-
lun jatkuvuus on 
turvattu.

Osataan hyödyn-
tää  
ulkopuolista ra-
hoitusta palvelun 
kehittämisessä.

Kustannukset ka-
tetaan  
omarahoituksella ja 
projektirahoituksella. 
Palvelun 
jatkuvuus on  
osittain turvattu.

Kustannukset ka-
tetaan  
projektirahoituksella, 
mutta palvelulle on 
tehty vakinaista-
missuunnitelma.

Palvelun  
kustannukset ka-
tetaan  
vuosittaisella pro-
jektirahoituksella, 
jolloin palvelun jat-
kuvuus on epävar-
maa.

30. Tiedonhankinta- 
välineet

Työntekijät 
seuraavat tiedon-
hankintavälineiden 
kehitystä.

Välineiden  
hankinnassa  
ennakoidaan  
nuorten  
käyttötarpeiden 
ja -tottumusten 
muutoksia sekä 
kuullaan nuorten 
mielipiteitä.

Käytössä on ajan-
mukaisia ja monip-
uolisia tiedon-
hankintavälineitä 
sekä nuorten että 
työntekijöiden eri 
käyttötarpeisiin.

Palvelun eri 
työpisteissä on 
samantasoiset ja 
tarkoituksenmukai-
set tiedonhankin-
tavälineet.

Tiedonhankin-
tavälineet ovat en-
sisijaisesti työnteki-
jöiden käytössä. 
Välineet ovat ajan-
mukaisia ja niitä on 
riittävästi.

Tiedonhankin-
tavälineet ovat vain 
työntekijöiden 
käytössä. Välineitä 
on vähän ja ne ovat 
osittain vanhentu-
neita.
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31. Verkkopalvelun 
sisältö

Nuorten  
tiedontarpeet on 
tunnistettu ja niiden 
arviointi on jatku-
vaa.

Sisällöstä näkyy,  
kuka on tuotta-
nut tai päivittänyt 
tiedon.
 
Tuetaan nuorten 
omaehtoista  
sisällöntuottamista.

Verkkoperustaisen 
palvelun sisältö 
on virheetöntä, 
ajantasaista ja 
tarkistettua.

Ajankohta, jolloin 
tieto on tuotettu 
tai päivitetty, on 
mainittu selkeästi. 
 
Sisältö perustuu 
nuorten  
tiedontarpeisiin. 
Sisältö on nuorten 
ymmärrettävissä 
ja se on esitetty 
heitä kiinnostavalla 
tavalla.

Verkkoperustaises-
sa palvelussa  
tarjotaan nuorille  
kohdennettua 
tietoa  
nuorisolähtöisesti.

Verkkoperustaises-
sa palvelussa on 
tietoa.

32. Verkko- 
palveluiden  
käytettävyys
 

Verkkopalvelun 
käytettävyyttä ovat 
arvioineet nuoret 
tai asiantuntijat tai 
sitä on arvioitu  
käytettävyystestein.

Verkkopalvelu 
ohjaa käyttäjää  
toimimaan oikein.

Verkkopalvelun 
rakenne on selkeä, 
yhdenmukainen ja 
ymmärrettävä. 

Navigointi ja tiedon 
löytäminen on 
helppoa. Käytetyt 
linkit ovat  
asianmukaisia ja 
toimivia.

Navigaatio ja sivun 
olennaisin sisältö 
hahmottuvat 
nopeasti.

Verkkopalvelun 
ilme tukee sen 
tavoitteita ja on 
yhdistettävissä  
palvelun tuotta-
jaan.

33. Verkkopalvelun 
saavutettavuus

Verkko-osoite on 
ymmärrettävä, 
verkkopalvelua 
kuvaava ja helposti 
pääteltävissä. 
Verkkopalveluun on 
linkitys tärkeimmis-
tä aiheeseen liit-
tyvistä portaaleista 
ja verkkopalvelu-
ista.

Saavutettavuutta 
on arvioitu nuorten 
kanssa ja arvioin-
ti on jatkuvaa, ei 
kertaluontoista.

Verkkopalvelu 
löytyy helposti ja 
sitä voi käyttää er-
ilaisissa teknisissä 
ympäristöissä.

Verkkopalvelu löy-
tyy joillakin haku-
koneilla.
Verkkopalvelu 
näkyy oikein eri 
päätelaitteilla ja 
selaimilla.

Verkkopalvelu on 
olemassa, mutta 
sivut soveltuvat 
vain tietokoneen 
näytölle.

III Verkkopalvelut
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34. Yhdenvertaisuus 
verkkopalvelussa
 

Verkkopalvelussa 
on huomioitu yh-
denvertaisuuden 
edistäminen.
Verkkopalvelu on 
samanarvoisesti 
kaikkien käyttäjien 
saavutettavissa.
 
Myös käyttäjäryh-
mille, joilla on erity-
istarpeita, tarjotaan 
mahdollisuus olla 
mukana suunnit-
telemassa,  
arvioimassa ja 
kehittämässä 
palvelua.

Yhdellä tai  
useammalla  
käyttäjäryhmällä 
on mahdollisuus 
käyttää  
verkkopalvelua.

Erityistä  
huomiota  
kiinnitetään 
yleisimpiin 
käyttäjäryhmiin, 
joilla on 
erityistarpeita 
(esim. eri kielet, 
selkokielisyys).

Yhdellä tai 
useammalla käyt-
täjäryhmällä on 
vaikeuksia käyttää 
ja hyödyntää 
verkkopalvelua.

Erityistarpeiden 
olemassaolo on 
tiedostettu.

Yhden tai 
useamman 
käyttäjäryhmän on 
mahdotonta käyt-
tää ja hyödyntää 
verkkopalvelua.

35. Verkkopalvelun 
kysymyspalsta
 

Vastaamisessa on 
huomioitu 
paikalliset ja 
valtakunnalliset 
ohjeistukset.

Verkkopalveluun  
tulevat kysymykset  
tilastoidaan.  
Palvelua arvioidaan 
ja kehitetään jatku-
vasti.
 
Palvelu ei ylläpidä 
henkilörekisteriä.
 
Nuoret ovat 
osallisena verk-
kopalvelun kysy-
myspalstalla, esim. 
nuoria on ver-
taisvastaajina tai 
nuorille on annettu 
mahdollisuus  
kommentointiin.

Verkkopalvelussa 
kerrotaan selkeästi, 
minkä ajan sisällä 
kysymyksiinvas-
tataan.  
Vastaukset ovat 
yksilöllisiä ja  
vastaaja on 
ilmoitettu selkeästi.

Tarpeen vaatiessa 
vastaamisessa 
hyödynnetään 
ennalta sovittua 
moniammatillista 
verkostoa.

Verkkopalvelusta 
löytyy vastausaika 
ja kysymyksiin vas-
tataan luvatussa 
ajassa.

Vastaukset ovat 
yleisluontoisia ja 
kysymyksiin vastaa 
nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelun 
työntekijä.

Verkkopalvelussa 
on kysymyspalsta 
ja kysymyksiin vas-
tataan.

36. Verkko- 
palvelusta annetun 
tiedon avoimuus

Verkkopalvelussa 
on kerrottu lait, 
asetukset ym., 
joihin palvelu pe-
rustuu.

Verkkopalvelua 
toteuttava taho on 
esitelty.
 
Nuorille on  
olemassa  
palautejärjestelmä.

Oikeat yhteystiedot 
ja rahoittajataho on 
ilmoitettu selkeästi.

Ulkopuolisten 
tahojen tuottaman 
sisällön käyttämin-
en lähteenä 
ilmoitetaan 
selkeästi.

Verkkopalvelussa 
noudatetaan 
tekijänoikeuksia ja 
palvelua toteuttava 
taho tietää myös 
omat oikeutensa.

Käyttäjille on 
selvää, mikä taho 
palvelua tuottaa 
ja mitkä ovat sen 
päämäärät.

Verkkopalvelun 
tarkoitus tulee 
esille.



45

ARVIOINTIKRITEERIT 4 ERINOMAINEN 
(Kehittynyt  
kasvattajayhteisö)

3 HYVÄ  
(Nuorisotiedottaja)

2 TYYDYTTÄVÄ
(Infotiski)

1 PUUTTEELLINEN/ 
HEIKKO  
(Vahtimestari)

37. Verkkopalvelun 
tuottaminen

Verkkopalvelun 
ylläpitäjä edistää 
nuorten tieto- ja 
neuvontatyön 
linjauksia ja 
tavoitteita.

Verkkopalve-
lun tuottamisen 
seuranta ja arviointi 
on järjestelmällistä 
ja arvioinnin tulok-
set hyödynnetään 
palvelun 
kehittämisessä.
 
Nuoria on mukana 
palvelun tuottami-
seen liittyvissä 
asioissa. Nuorten 
mielipiteet huomi-
oidaan sisällön 
tuottamisessa.

Verkkopalvelun 
ylläpitäjä noudat-
taa nuorten tieto- 
ja neuvontatyön 
tavoitteita.

Verkkopalve-
lun tuottamisen 
seurantaa tehdään, 
mutta arviointi on 
satunnaista.

Verkkopalve-
lun tuottamisen 
seurantaa tehdään, 
mutta arviointi on 
satunnaista.

Verkkopalvelun 
tuottamisen 
seurannan ja 
arvioinnin merkitys 
ymmärretään.

Verkkopalvelun 
ylläpitäjä tiedostaa 
nuorten tieto- ja 
neuvontatyön tav-
oitteet.

Verkkopalvelun 
tuottamisen 
seurannan ja 
arvioinnin tehtävä 
tiedostetaan.
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