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Tavoite 1: Ammatillistetaan nuorisotyöntekijät asettamalla valmentajarooliin liittyviä

laatustandardeja sekä eettisiä ja ammatillisia sääntöjä, ja kehitetään korkealaatuisia taitoja ja

kompetensseja erityisesti heidän osallisuutta ja monimuotoisuutta koskevassa työssä.

Tavoite 2: Luodaan paikka nuorisotyöntekijöille kokemusten ja taitotiedon jakamiseksi

syrjäytyneiden nuorten tavoittamisesta.

Tavoite 3: Luodaan sarja älyllisiä tuloksia, jotka tukevat nuorisotyöntekijöitä heidän

henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehityksessään;

Tavoite 4: Parannetaan valmiuksien kehittämistä, johtamista ja yhteistyötaitoja näissä kolmessa

organisaatiossa;

PiFbase International on kolmen vuoden strateginen kumppanuus kolmen nuorisoyhdistyksen välillä

Suomessa, Romaniassa ja Ruotsissa. Tämä pitkäaikainen yhteistyö tapahtui maaliskuun 2017 ja

helmikuun 2021 välisenä aikana.

Päätavoitteemme on parantaa nuorisotyön laatua innovatiivisella menetelmällä nimeltään PiFbase –

Pay it Forward Be a Social Entrepreneur.

Käytämme valmennusta keskeisenä työkaluna ja uskomme vahvasti sosiaaliseen osallisuuteen ja

monimuotoisuuden juhlistamiseen.

PiFbase International keskittyy strategisessa kumppanuudessa neljään teemaan:

Oppimisympäristö nuorisotyössä

Nuorisotyöntekijöiden ammatillistaminen

Sosiaalinen osallisuus ja monimuotoisuuden hallinta nuorisotyössä

Laatu nuorisotyössä

Tässä strategisessa kumppanuudessa korostamme kuutta tavoitetta:

 

 

Tavoite 5: Parannetaan organisaatioiden kykyä työskennellä heikommassa asemassa olevien

nuorten kanssa edistämällä sosiaalista yrittäjyyttä.

 

Tavoite 6: Parannetaan strategioita ja menetelmiä laadullisen nuorisotyön tekemiseksi mukaan

lukien yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa ja aloitetaan monialainen yhteistyö.

 PROJEKTI

JOHDANTOJOHDANTO
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"Erasmus + on EU: n ohjelma koulutuksen, nuorison ja urheilun tukemiseksi Euroopassa. Sen 14,7

miljardin euron budjetti tarjoaa mahdollisuuden yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle opiskella, kouluttaa,

hankkia kokemuksia ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla."

Vuoteen 2020 asti kestävä Erasmus + ei tarjoa vain mahdollisuuksia opiskelijoille. Yhdistämällä

seitsemän aikaisempaa ohjelmaa, sillä on mahdollisuuksia monenlaisille henkilöille ja organisaatioille.

Yksityiskohtaista tietoa näistä mahdollisuuksista, mukaan lukien kelpoisuusperusteet, on Erasmus + -

ohjelman oppaassa. Erasmus + tarjoaa mahdollisuuksia kaikenikäisille, auttaa heitä kehittämään ja

jakamaan tietoja ja kokemuksia eri maiden laitoksissa ja järjestöissä. Erasmus + tarjoaa mahdollisuuksia

monenlaisille organisaatioille, mukaan lukien yliopistot, koulutuksen tarjoajat, ajatushautomot,

tutkimusorganisaatiot ja yksityiset yritykset.

Lisää tietoa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en  

RAHOITTAJAT
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Tuodakseen Erasmus +: n mahdollisimman lähelle osallistujia ja varmistaakseen, että se toimii hyvin eri

maissa, EU tekee yhteistyötä kansallisten toimistojen kanssa ohjelman hallinnoimiseksi.

Kansalliset toimistot sijaitsevat ohjelmamaissa ja niiden tehtäviin kuuluu: tietojen toimittaminen

Erasmus + -ohjelmasta; rahoitettavien hankkeiden valinta; seurata ja arvioida Erasmus + -ohjelmaa

hakijoiden ja osallistujien tukeminen yhteistyö muiden kansallisten toimistojen ja EU: n kanssa; Erasmus

+ -ohjelman edistäminen jakamalla menestystarinoita ja parhaita käytäntöjä.

Lisää tietoa: https://www.mucf.se/erasmus-plus
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YHTEENVETOYHTEENVETO
Laadunvarmistus on keskitytty työprosesseihin ja tarkastellaan nuorisotyön tekemistä. Tässä työssä

tarkastellaan ensin nuorisotyön laatua ja sitä, miksi kannattaa sijoittaa resursseja järjestelmän

luomiseen alan työmme standardien varmistamiseksi. Laadunarviointiin liittyvät peruskäsitteet

esitellään sitten. Työskentelemällä erityisellä esimerkillämme, jossa mukautimme SPAM (Self- and

Peer-Assessment Model) -työkalun nuorisotyöntekijöille ja PiFbase-menetelmää toteuttaville

organisaatioille, kuvailemme prosessin, jonka käytimme läpi sovittamaan olemassa oleva työkalu

toimintamme erityispiirteisiin. Lopuksi ehdotamme vaiheittaista polkua omien laatukriteerien

laatimiseksi työprosessiesi laadun arvioimiseksi.
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Perehdyttää lukijat nuorisotyön laatuun ja siihen liittyviin käsitteisiin.

Tunnustamaan esteet, jotka saattavat estää meitä mittaamasta nuorisotyötä.

On syytä sijoittaa aika nuorisotyön laadun mittausjärjestelmän kehittämiseen

työskentelytasostamme riippumatta.

Jos tavoite (3) saavutetaan, tarjota joukko hyödyllisiä resursseja laadunarviointijärjestelmän

kehittämiseksi.

11 NUORISOTYÖN LAADUNNUORISOTYÖN LAADUN
ARVIOINTIARVIOINTI

TAVOITTEET

Ennen keskustelun aloittamista nuorisotyön laadusta on mielestäni tärkeää selvittää, mitä tarkoitamme

nuorisotyöllä ja mitkä ovat sen keskeiset piirteet. Kuten EU: n asiantuntijaryhmä on määritellyt,

nuorisotyötä edustavat "nuorille suunnatut toimet, jotka koskevat vapaaehtoista toimintaa, joka on

tarkoitettu tukemaan heidän henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystään epävirallisen ja arkioppimisen

kautta" (s.12) , Euroopan komissio, 2015). Sen ydinominaisuudet on esitetty kuvassa 1.

LYHYESTI NUORISOTYÖSTÄ

Kuva 1. Nuorisotyön pääpiirteet, jotka esitetään EU: n jäsenvaltioiden nuorisotyön
laatujärjestelmiä käsittelevän asiantuntijaryhmän vuonna 2015 antamassa raportissa

Menestyäkseen nuorisotyön tulisi

voidaan pitää houkuttelevana, tuoda lisäarvoa tai iloa elämässä

Nuorisotyön tulisi olla houkutteleva, jotta se olisi houkutteleva

vastaamaan nuorten erilaisiin tarpeisiin, kiinnostuksen
kohteisiin ja kokemuksiin, joita he itse kokevat

Tätä varten nuorisotyön tulisi

Jotta näin olisi, nuorisotyön tulisi

perustuttava nuorten vapaaehtoiseen ja aktiiviseen osallistumiseen, sitoutumiseen ja vastuuseen

Jotta näin tapahtuu nuorisotyön tulisi

Jotta näin olisi, nuorisotyön tulisi

heillä on näkyvä oppimisnäkökulma ja suunniteltava toimintansa vastaamaan
selkeitä oppimistavoitteita, jotka ovat merkityksellisiä niihin osallistuville nuorille

olla aktiivisesti osallistava; tavoittaa kaikki
nuorten ryhmät ja toivottaa heidät tervetulleiksi

heillä on kokonaisvaltainen näkökulma ja kohtaat
nuoria kykenevinä yksilöinä ja resursseina

parantaa nuorten oikeuksia, henkilökohtaista ja
sosiaalista kehitystä ja autonomiaa

suunnitella, toimittaa ja arvioida yhdessä
nuorten kanssa

perustua epäviralliseen ja arkioppimiseen



NUORISOTYÖN LAATU
Käsittelemme nyt laatukäsitettä, joka viittaa siihen, millä asteella jokin täyttää tehtävänsä. Siksi 

 nuorisotyön laadulla tarkoitetaan sitä, missä määrin nuorisotyö täyttää tehtävänsä tukea nuorten

henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä osallistumalla vapaaehtoisesti epäviralliseen ja arkioppimiseen

perustuvaan toimintaan. Nuorisotyön laadusta käytävän keskustelun lähtökohtana tulisi olla

nuorisotyön yleiset tavoitteet ja pääpiirteet. Tämä on tärkeää, koska useista syistä voimme seurata

keskittymistä yleisempiin tuloksiin, kuten "enemmän nuoria koulutuksessa", "alhaisempi nuorten

rikollisuus", "enemmän vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä", jotka voivat olla laadukkaan nuorisotyön

tulos, mutta sen ei pitäisi olla painopiste! Yksinkertainen syy siihen on, että ne ovat seurausta monien

muiden tekijöiden ja alojen vuorovaikutuksesta kuin pelkästään nuorisotyö. Laadukkaan nuorisotyön

painopiste on tarjota tilaa henkilökohtaiselle ja sosiaaliselle kehitykselle nuorille, ja puhuessamme

nuorisotyön laadusta meidän on tarkasteltava sitä, missä määrin onnistumme tarjoamaan tällaisia   tiloja

pitäen mielessä aiemmin mainitut keskeiset piirteet .

IHASTUTTAVAT INDIKAATTORIT JA MAAGINEN LAATUYMPYRÄ
Laadunvarmistus, arviointi, arviointi, kriteerit, järjestelmä, indikaattorit, standardit, nukahditko jo? Entä

jos käytän tutkimusta, tarkoitusta, arvoja, tarkoitusta, muutosta, vaikutusta, uteliaisuutta, kehitystä,

oppimista? Paremmin? Ehkä joillekin, ehkä jotkut nukuttavat vielä mukavammin tämän toisen

sanaryhmän jälkeen. Tiedän, että laadunarvioinnin aihe voi tuntua kuivalta tai tylsältä, jos et ole

tarpeeksi kärsivällinen ymmärtämään sen todellista arvoa. Mutta ota kahvia ja yritetään rikkoa tämä

seinä. Pääasia on, että se ei tarkoita sitä, ettet voi tehdä hyvää nuorisotyötä ilman indikaattoreita,

mutta et voi myöskään todistaa sitä tai tietää, onko laatu parantunut vai ei. Voimme luetella monia

syitä sille, kuinka ottaa aikaa kehittääksenne järjestelmä työnne arvioimiseksi, mutta tässä on muutama:

1. Saadaksesi käsityksen siitä, mitä olet tekemässä eri näkökulmista.

2. Oppia siitä, mitä teet hyvin ja mitä sinun on parannettava.

3.Pystyä parantamaan työtäsi järjestelmällisesti ja tarkistamaan, toimivatko tekemäsi

     muutokset.

4. Osoittaa ulkoisille toimijoille työsi tulokset

Kun tarkastelemme hieman perusteellisemmin, mitä laadunarviointi on, havaitsemme, että jokaiselle

asettamallemme tavoitteelle on olemassa muutamia elementtejä, joihin meidän on liitettävä

indikaattorit ymmärtääksemme kuinka hyvin teemme asioita ja missä tarve parantaa:

Eli, mitä tavoitteen saavuttamiseksi on oltava, kuten budjetti, tilat, nuorisotyöntekijöiden pätevyys.
EDELLYTYKSET

TYÖPROSESSIT

MÄÄRÄLLISET TULOKSET

Eli kuinka asetamme tavoitteet, miten kartoitamme nuorten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, miten

dokumentoimme työtämme.

Eli osallistujien lukumäärä, tapahtumia, tunteja ja laadullinen (ts. asenne muuttui, taitoja kehitettiin,

saatu tieto).
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Jos keskitymme hieman ”lopputuloksiin”, on tärkeää mainita, että nuorisotyötä kuvataan (liian) usein

määrällisesti: kuinka monta nuorta tavoitettiin, kuinka monta heille järjestettiin tapahtumaa, kuinka

monta tuntia työskenteli. Nuorisotyön monipuolisuuden, nuorisokeskusten ja kansalaisjärjestöjen

lähestymistavan ja kontekstin vuoksi nämä määrälliset indikaattorit ovat tavallaan hyödyttömiä, jos

haluat katsoa hieman lukuja pidemmälle tai kun olet kiinnostunut todellisesta muutoksesta. Mutta sitä

tapahtuu usein ja tiedämme, että teemme sen kaikki, joskus siitä syystä, että se on melko helppoa ja

näyttää hyvältä ja siistiltä. Sen sijaan yrittää kaapata jotain vähemmän kvantifioitavaa, mutta väitän

paljon tärkeämpää, voi olla haastavaa. Siksi on erittäin tärkeää, että laadulliset indikaattorit ovat

etsimässä ENNEN minkäänlaisen toiminnan aloittamista, paitsi ulkoisten sidosryhmien, myös sisäisten

tarkastusten kannalta. Laadullisilla toimenpiteillä etsitään nuorten koettuja kokemuksia ja tunteita,

muutoksia heidän asenteissaan, kehittyneitä pehmeitä ja kovia taitojaan ja saatuja tietoja.

Määritä nuorisotyösi: Millaista toimintaa teet, joka voi mennä tämän sateenvarjon alle?

Yhdistä ne edellä mainittuihin nuorisotyön perusominaisuuksiin: Mihin haluaisit keskittyä? Mitä

indikaattoreita aiot etsiä?

Suunnittele arviointisuunnitelmasi toimintojen rinnalla, ei lopussa: Mitä työkaluja käytät tietojen

keräämiseen? Kuka tekee sen?

Analysoi keräämäsi tiedot: Kuka tekee sen? Kenen kanssa keskustellaan näistä tuloksista?

Suunnittele muutos: Mitä aiot tehdä nyt saatuasi nämä tulokset? Mitä haluaisit muuttaa?

Toimintasuunnitelma: Kuka ja miten nämä muutokset toteuttaa? Kuinka seuraat suunnittelemiasi

muutoksia?

Kerää uusia tietoja: Aloita prosessi uudestaan alusta uusilla tiedoilla.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Laatuympyrän kuvassa esitetään joitain perusvaiheita laadunarviointijärjestelmän kehittämiseksi, johon

olen lisännyt joitain ennakkovaiheita ja pohdittavia kysymyksiä:

Kuva 2. Laatuympyrä, sellaisena kuin se on esitetty EU: n jäsenvaltioiden nuorisotyön laatujärjestelmiä

käsittelevän asiantuntijaryhmän vuoden 2015 raportissa

Nuorisotyön
yleiset tavoitteet

ja perusperiaatteet

Indikaattorien

rakentaminen

ennakkoedellytysten,

työprosessien ja

tulosten perusteella
Tiettyjen tavoitteiden

asettaminen

saavutettavaksi

Päätetään

seuraavissa

vaiheissa 

 käytettävistä

laatutyökaluista

Dokumentointi

työprosessin aikana

Tietojen kerääminen

tuotoksista ja

vaikutuksista

Analysoidaan, kuinka

ennakkoedellytykset,

työprosessit ja tulokset

vastaavat indikaattoreita

ja tiettyjä tavoitteita

Analyysin perusteella

toimiminen:

osaamisen,

menetelmien,

organisaation jne.

kehittäminen
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ALOITA SIITÄ MISSÄ OLET NYT

Vastuullisuuden vuoksi: mitataan esimerkiksi prosessin tuloksia ja kuinka tehokasta se oli.

Kehitykseen: tarjota apua prosessin vahvistamiseen ja parantamiseen.

Tietoon: saada syvällisempi käsitys prosessista.

Olemme tietoisia siitä, että todellisuus, jossa työskentelemme, vaihtelee paljon eri maissa, eri

organisaatioissa ja niin edelleen. Erot ovat moninaiset, mutta keskityn arviointiasenteeseen yleensä ja

nuorisotyöhön sijoitettuihin varoihin, jotka mielestäni voivat asettaa haasteita laatujärjestelmän

toteuttamiselle.

ASENTEET

Epäilemättä, aikaisempien kokemusten vuoksi, arviointiin liittyy harvoin positiivinen tunnelma. Pelkäsin

joko sitä, että minua arvioitiin ja merkittiin johonkin, tai minulla oli tapana pitää arviointia melko tylsänä,

varsinkin kun se sisältää indikaattoritaulukoita ja luettelomerkein abstrakteja juttuja. Mutta kuten

Chelimsky (1997) mainitsi, arvioinnilla on kolme päätarkoitusta:

Näitä tarkastelemalla voimme helposti nähdä, että arvioinnin avoimuuden puuttuminen liittyy

epätasapainoiseen keskittymiseen sen vastuullisuustavoitteeseen. Ellis (2008, lainattu Cooper, 2014)

ilmoitti todellakin, että vapaaehtoissektorilla työskentelevät ihmiset uskovat, että arviointi on

pikemminkin rahoittajille ja sääntelyviranomaisille eikä välttämättä heidän omaksi hyödykseen. Cooper

(2014) painotti, että haasteena on kannustaa harjoittajia osallistumaan arviointiprosessiin "oman

käytännön tutkijoina" eikä "tiedonkerääjinä". Tässä on se, että on selvä tarve siirtää näkemys arvioinnista

lähinnä ulkoisille elimille tehdystä toiminnasta sen oppimis- ja kehitystarkoituksiin, jotka todella tekevät

työtä.

Varoitus! Meidän tulisi olla tietoisia siitä, että tällä polulla voimme löytää asioita, jotka eivät välttämättä

pidä. Me kaikki haluamme ajatella, että pärjäämme hienosti, mutta on erittäin tärkeää olla valmis

selvittämään, ettemme ehkä pärjää niin hyvin joillakin alueilla. Laadun arvioinnin motivaation tulisi liittyä

haluun parantaa, mikä tarkoittaa, että meidän on muutettava vanhoja tapojamme ja oltava avoimia

jatkuvalle oppimiselle. Riippumatta kokemuksestasi arvioinnista, ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa

oppimiskulttuurin rakentamista organisaatiossasi. Pidä tämä mielessä, johtaessamme arviointi prosessia

asiantuntijat neuvovat neuvovat meitä olemaan:

Tietoisuutta erilaisista laatutyökaluista ja laatuympyrän toiminnasta tarvitaan organisaatioille

varmistaaksi, että he itse ymmärtävät työnsä luonteen ja miten sitä voidaan parantaa, mutta pystyvät

myös näyttämään sen ulkopuolisille osapuolille. Laatujärjestelmään ei kuitenkaan ole sopivia ratkaisuja,

ja jokaisen organisaation tehtävä on valita huolellisesti oma laatutyökalujensa kokoelma haluttujen

tulosten sekä resurssien ja todellisuuden perusteella.

Uteliaita;

Avoimella miellellä;

Nöyriä:

Rakentavasti kriittisiä:

Kiinnostuneempia sanomaan mitä emme tiedä kuin osoittamaan mitä tiedämme;

Kiinnostuneempia kysymysten esittämisestä kuin vastausten antamisesta;

Tietäen, että kukaan ei tiedä paremmin, mutta että me tiedämme erilaisia asioita;

Keskittyneitä ratkaisuihin, ei siihen, kuka niitä tarjoaa.
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RESURSSIT

On ymmärrettävää, että kun nuorisotyöhön osoitetut resurssit ovat rajalliset ja jos työtä tekevät usein

palkaton vapaaehtoinen, tehtävänä on johtaa jatkuvaa arviointiprosessia varsinaisen työn rinnalla. On

myös tärkeää tunnustaa, että nuorisotyölle osoitetut resurssit vaihtelevat suuresti eri maissa, ja vaikka

joissakin maissa tämä tapahtuu pääasiassa vapaaehtoiselta pohjalta, toisissa maissa paikallisten /

kansallisten hallitusten ja muiden alojen tuki on enemmän . Tällä on vaikutusta tasoon, jolla pystymme

tekemään työn, ja erilaisille esteille, joita saatamme kohdata ja joiden voittaminen vaatii ylimääräistä

energiaa. Ennen kuin hylkäämme ajatuksen ajatella työn laatua, kun meidät on hukutettu monilla muilla

päivittäisillä tehtävillä, meidän tulisi kuitenkin pohtia hieman laajempaa kuvaa ja MIKSI. Teemme

todennäköisesti tämän työn tarjotaksemme mahdollisuuksia nuorten henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen

kehitykseen. Joten tietää, onko työmme saavuttamassa tavoitteensa vai ei, ja kuinka voimme parantaa,

on jotain, joka pitäisi kiinnostaa.

Tunnustettuani kaikki nämä väitän, että laatujärjestelmän luominen on välttämätöntä, jos olet

kiinnostunut tähän työhön sijoittamasi ajan arvosta. Ja jos luet tätä artikkelia, oletan, että olet. Joten

tässä mennään, aloita missä olet! Voin jatkaa monilla kliseillä: Jos odotit kylttiä, niin se on. Ei parempaa

aikaa kuin nyt alkaa ajatella, miten arvioisit tekemäsi nuorisotyön laatua. Jos et ole koskaan tehnyt sitä,

aloita ajatella sitä, lue vähän (artikkelin lopussa olevista lähteistä), pohdi mitä luonteesi nuorisotyössä

olet ja mihin haluaisit keskittyä aiemmin mainituista ydinominaisuuksista. Aloita pienestä ja yritä kerätä

joitain tietoja ja toteuttaa pieniä muutoksia löytämiesi tietojen perusteella. Jos mittaat jo nuorisotyön

laatua, aloita ajatella järjestelmällisiä tapoja tukea muutosta löytämiesi tietojen perusteella. Onko sinulla

yleiskatsaus, joka sisältää kaikki nuorisotyön eri näkökohdat? Ovatko työkalusi

tarkoituksenmukaisimpia käyttää? Aloita optimointi. Jos sinulla on jo käytössä laatujärjestelmä,

ensinnäkin hyvin tehty, olet edennyt pitkälle! Mutta se ei ole syy lopettaa parantaminen, voit mennä…

meta-arviointiin, mikä tarkoittaa, että voit alkaa miettiä laatujärjestelmän laatua. Teetkö sen

tehokkaimmalla tavalla? Opitko myös itse arviointiprosessista? Otatko mukaan kaikki sidosryhmät

(nuoriso, nuorisotyöntekijät, projektipäälliköt, päättäjät, rahoittajat)? Jos kyllä, wow! Mutta sitten sinun

on opetettava meille, loput, miten päästä sinne! Joten aloita missä olet ja älä koskaan lopeta, koska se

on tämän loputtoman matkan kauneus.
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Koska etsimme hyvää muokattavaa arviointityökalua, se näytti täydelliseltä mallilta, jota voidaan

mukauttaa PiFbase-menetelmän toteutuksen laadun varmistamiseksi. Alkuperäisen SPAM-työkalun

”pienryhmätoiminnoissa” käyttämät kriteerit on mukautettu PiFbase-valmennusprosesseihin. Lisäksi

samaan luurankoon perustuen luotiin joukko kriteerejä organisaatioillemme organisaation tuen ja

oppimisen sisäiseksi arvioimiseksi PiFbase-menetelmää käytettäessä.

Kun työkalu oli sovitettu PiFbase-valmennusprosesseihin, meillä oli tapaaminen Merjan kanssa

Helsingissä (kuvassa), jossa kaikkien kolmen kumppaniorganisaation (Awesome People, Innola ja Asoc.

Un Strop de Fericire) projektipäälliköt osallistuivat jatkamaan keskustella työkalun mukauttamisesta ja

käytöstä. Näiden kahden SPAM-sovituksen tulokset löytyvät tämän henkisen tuotoksen PiFbase-

osasta. Seuraavilla sivuilla haluaisin tehdä matkan, jonka teimme mukauttamaan roskapostia

käytettäväksi PiFbase-valmentajien kanssa ja sen jälkeen PiFbase-menetelmää käyttäville

nuorisojärjestöille. Sanoisin ensimmäisessä sopeutumisprosessissa, että työkalu kärsi muutamasta

muutoksesta yhteistyössä valmentajien kanssa ja toinen sopeutus oli kriteerien uudelleen luominen,

joka perustui helpottuneeseen keskusteluun siitä, mistä löydämme PiFbase-prosessien laadullisen

toteutuksen nuorisojärjestöt ja koska aiomme käyttää jo valintaperusteita valmentajien kanssa. Kaksi

sarjaa, joita tällä hetkellä käytämme PiFbase-menetelmän toteuttamisen rinnalla, ovat toisiaan

täydentäviä. Pidimme hyödyllisenä kuvata molempia prosesseja; tarpeidesi mukaan, voit halutessasi

valita yhden tai toisen. On kuitenkin syytä korostaa, että jopa näiden työkalujen mukauttaminen ja

kehittäminen heijastaa arvioinnin muotoilevaa luonnetta: käyttäjien kehittämä käyttäjille, joten on

oltava varovainen, jos haluat käyttää joitain näiden arvioiden perusteella tehtyjä johtopäätöksiä

ulkoisiin juhlat!

PIFBASE INTERNATIONAL JA SPAM
Marraskuussa 2019 yksi PiFbase Internationalin projektipäällikkö tapasi Merja Hovin International

ToolFair #knowhow -tapahtumassa ja osallistui "työkalu-tutkittavaksi" -työpajaan, jossa kerrottiin

työkalun käytöstä nuorisokeskuksessa suoritettavan nuorisotyön muotoillessa arvioinnissa tai

nuorisojärjestö. SPAM (Self- and Peer-assessment model) -työkalun ainutlaatuinen piirre on se, että se

on kehitetty nuorisotyöntekijöiden kanssa nuorisotyöntekijöiden käyttöön.Tällä tavoin varmistetaan,

että kriteerit ovat heille merkityksellisiä ja päivitetään säännöllisesti vastaamaan heidän työnsä

muutoksia todellisuus.

22 MITEN MUKAUTIMME SPAM:IAMITEN MUKAUTIMME SPAM:IA
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PROSESSI 1. ROSKAPOSTIN MUKAUTTAMINEN KÄYTETTÄVÄKSI
PIFBASE-VALMENTAJIEN KANSSA
Mitä me teimme. Ensin poistimme kriteerit, jotka eivät olleet merkityksellisiä SPAM-työkalusta:

pienryhmätoimintojen versio. Sitten kullekin jäljelle jääneelle kriteerille muotoilimme uudelleen kunkin

tason kuvaukset seuraamaan tarkasti PiFbase-prosessia. Joillekin kriteereille tämä tarkoitti vain vähän

muutoksia ja toisille enemmän muutoksia. Tämän jälkeen kokeilimme työkalun käyttöä valmentajien

kanssa ja keskustelimme heidän kanssaan muutoksista selittäen, että tämän työkalun on tarkoitus olla

hyödyllinen heille, joten heidän pitäisi löytää kaikki asiaankuuluvat ja selkeät. Valmentajamme kanssa

käytyjen keskustelujen jälkeen tehtiin muutama muutos, mutta he olivat tyytyväisiä näkemäänsä

versioon yleensä.

PROSESSI 2. OMIEN KRITEERIEN LUOMINEN ORGANISAATIOTASOLLE

itse prosessi;

eri valmistelu- ja seurantavaiheet;

organisaatio suhteessa muihin sidosryhmiin;

organisatorinen tuki PiFbase-valmentajien oppimisprosessille;

itse organisaation oppiminen ja kehittäminen.

Mitä me teimme. Ensinnäkin käytiin puoliohjattu keskustelu strategisen kumppanuuden kolmen

organisaation projektipäälliköiden kanssa, ja keksimme luettelon kriteereistä, jotka sisältyvät

organisaatioiden työkaluun. Kun pidetään mielessä nuorisotyön määritelmä ja siihen liittyvät arvot,

lähtökohtana oli mielestämme onnistunut PiFbase-prosessi eri näkökulmista ottaen huomioon:

Työkalussa käytettävien kriteerien päättämisprosessin lisäksi yritimme projektipäälliköiden tiimin

kanssa päättää, mikä on ”2” (ts. Mitä pidämme riittävän hyvänä, jotta sitä voidaan pitää

korkealaatuisena työnä). Ryhmäkeskustelun jälkeen jokainen kriteeri on kirjattu erikseen ja kukin taso

(1–4) on kuvattu, yrittäen pitää neloset jonain haastavana, mutta mahdollisena saavuttaa.

Työkalujen käyttötarkoitukseen liittyen itsearviointilomakkeet on täytetty yksitellen, ja mielestämme

reflektiivinen keskustelu on ratkaiseva osa. Suunnittelimme joukon tavoitteita tälle keskustelulle, johon

yritämme päästä, ja luettelon ohjaavista kysymyksistä, jotka ehdotamme esitettävän valmennus-

ajattelutavalla, jotta menetelmän henki säilyisi.

Viimeisenä huomautuksena yritimme varmistaa, että PiFbase-prosessia varten kehittämäämme

materiaalipakettiin sisällytimme tukea korkeimpien tasojen saavuttamiseksi kaikilla kriteereillä, mikäli

mahdollista. Myös itse PiFbase-menetelmän luonteen kautta kannustamme luonnollisesti menetelmää

käyttäviä organisaatioita ja nuorisotyöntekijöitä miettimään useimmat kriteerit oletuksena. Lopuksi,

kun olet alkanut tälle tielle, suosittelemme myös pohtimaan, kuinka voit parhaiten tukea

nuorisotyöntekijöitä sekä projektipäälliköitä / menetelmien koordinaattoreita, jotta pääset mihin

tahansa valitsemastasi 4: stä tarjoamalla materiaaleja ja mahdollisuuksia heidän työskennellä kohti

huippuosaamista. Kun kaikkien kriteerien saavuttaminen 4 on melko helppoa, on päivityksen aika! Polku

ei ole koskaan saapumassa, mutta meistä tulee varmasti parempia olemalla siinä tietoisesti.

12PiFbase international | www.pifbaseinternational.com



1. Aloitetaan - käytä projektipäällikkönä tai nuorisotyöntekijänä, jolla on yleiskatsaus organisaatiossa

tehdystä nuorisotyöstä, käyttämään mukana olevaa mallia, joka sisältää nuorisotyön määritelmän sekä

sen pääpiirteet ja arvot. Sitten:

a) Valitse tekemäsi nuorisotyön tyyppi, jonka haluat arvioida ja parantaa sen laatua.

b) Pidä mielessä oman organisaation tehtävä ja arvot. Heidän tulisi olla suunnilleen samansuuntaisia

nuorisotyöhön liittyvien kanssa, mutta ehkä tämän erityisen sateenvarjon alla sinulla on erityinen

painopiste. Lisää se aloitusmalliin.

 

2. Pidä mielessä kaikki yllä olevat ja esitä kysymys itsellesi: "Minkä näen korkealaatuisena nuorisotyönä

valitun toiminnan yhteydessä?"

3. Kriteerien  muotoilu: Määritä ja muotoile kriteerit asettamiesi ideoiden pohjalta. Muista, että kriteeri

on yleinen ala, jota pidät tärkeänä tekemäsi nuorisotyön kannalta. Aivoriihin aikana saatat jo olla

keksinyt mielestäsi joidenkin kriteerien vähimmäistason (käytä sitä tasojen kuvauksessa). Tarkista

tarvittaessa jo olemassa olevat inspiraatiokriteerit (tarjotaan tarkistusluettelossamme):

a) Jos sinulla on liian monta kriteeriä (riippumatta siitä, mitä suunnittelit!), Yritä järjestää ne

organisaatiosi kannalta tärkeänä ja pidä ylin asia listalla.

b) Kun olet saanut kasaan enemmän tai vähemmän lopullisen joukon, yritä havaita esiin

nousevat teemat ja ryhmitellä kriteerit. Se voi helpottaa loogista käsittelyä tai ainakin

organisointia.

c) Päätä jokaisen kriteerin kohdalla riittävän hyvä taso (joka tulee olemaan ”2”). Laadi sitten

muiden tasojen kuvaus: "1": n tulisi olla olemattomia toimenpiteitä tai yritys saavuttaa kriteeri,

"4": n tulisi heijastaa sitä, mitä pidät huippuosaamisena tällä alueella, mutta jotain realistista

saavuttaa ja "3" on tyydyttävän tason ylittävä ponnistus. Yritä olla mahdollisimman

konkreettinen kuvatessasi näitä tasoja, tehdä itsellesi selväksi, mitä sinun on tehtävä, ja myös

pystyä arvioimaan itseäsi myöhemmin tietäen saavutitko tason vai et.

33 LYHYT POLKU OMIENLYHYT POLKU OMIEN
KRITEERIEN LUOMISEENKRITEERIEN LUOMISEEN

MITÄ TARVITSET
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Mallipohja aivoriihiin.

Inspiraatiota varten laatukriteerien tarkistuslista.

Aikaa aivoriihelle tiimissä.

Aikaa laatia kunkin tason kriteerit ja kuvaukset

(on parempi, jos yksi henkilö kirajaa ja sitten tiimi tarkistaa).



4. Kokeile kriteerijoukkoasi ihannetapauksessa organisaatiosi muiden nuorisotyöntekijöiden tai

ihmisten kanssa, jotka osallistuvat prosesseihin, joita yrität arvioida ja parantaa. Tarkista, onko heille

selvää, mitä tarkoitit ja pitävätkö he sitä merkityksellisenä. Kriteeriesi joukko ja tasojen kuvaukset

saattavat käydä läpi muutaman muutoksen, ennen kuin sitä voidaan kutsua lopulliseksi. Ajan myötä ole

valmis muuttamaan kriteereitä, kun tilanne tai todellisuus muuttuu.
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Kriteerin eri tasot, joihin organisaatio voi päästä, riippuen nuorisotyössään toteutetuista
toimista (joillekin kriteereille itsearviointi saattaa riittää tason saavuttamiseen, toisille

saatat tarvita lisämittauksia).

Kriteeri.
Suunniteltu

yleiseksi
periaatteeksi

nuorisotyönne
yleisen tavoitteen
saavuttamiseksi

Arviointi
kriteerit

Toiminnalle on joitain
asetettuja

tavoitteita, mutta
nuorten toiveita ei

ole kuunneltu.

Tavoitte-
suuntautuminen

1.

1 HEIKKO / EI
RIITTÄVÄ 2 TYYDYTTÄVÄ 3 HYVÄ 4 ERINOMAINEN

Yleisille prosesseille
on asetettu yhteiset

tavoitteet ja
tarvittaessa

yksilölliset tavoitteet.

On asetettu tavoitteita,
jotka valmennettava
tuntee ja on pystynyt
vaikuttamaan ja on

sitoutunut. Tavoitteet
määritellään ja niitä

muutetaan tarvittaessa.

Tavoitteet on
asetettu yhdessä

valmennettavan ja
tarvittaessa

yhteistyökumppanei
den sekä

vanhempien /
huoltajien kanssa.



44 LAATUKRITEERIEN TARKISTUSLISTALAATUKRITEERIEN TARKISTUSLISTA

Tavoitteellisuus

Sisältö ja suunnittelu

Onko toiminnan tavoitteet asetettu kohderyhmäsi kanssa?

Oletko suunnitellut aktiviteettisi perusteellisesti ja jättänyt tilaa joustavuudelle?

Opetusarvo
Mitkä ovat aktiviteettisi oppimistavoitteet? Kuinka haastat nuoret samalla kun tuet

heidän oppimistaan?

Dokumentointi
Kuinka aiot dokumentoida toiminnan? Otatko sinä mukaan nuoret?

Nuorten palaute
Onko olemassa palautetta aikaisemmista vastaavista toiminnoista, jotka voit integroida nyt?

Vaikutus
Pitääkö sinun mitata toiminnan vaikutusta? Kuinka aiot tehdä sen?

Arviointi
Kuinka arvioisit, jos saavutit tavoitteesi? Sopiiko se kohderyhmällesi?

Nuorisotyöntekijän profiili
Onko toiminnan ohjaajalla tilaa oppia? Miten?

Vuorovaikutukset
Kuinka varmistat avoimen ja turvallisen tilan vuorovaikutuksen ohjaajan ja ryhmän sekä

nuorten välillä?

Yhdenvertaisuus
Oletko tietoinen nuorten taustoista ja tarpeista? Kuinka aiot mahdollistaa tasa-arvon tunteen?

Yhteistyö vanhempien / huoltajien kanssa
Teetkö aktiivista yhteistyötä kohderyhmäsi vanhempien / huotajien kanssa?

Paikalliset yhteistyökumppanit
Voitteko toimia yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa paikkakunnallanne?

Ympäristöajattelu
Oletko miettinyt, miten toiminta voi vaikuttaa ympäristöön? Luotko nuorille tilaa huolehtia

ympäristöstä?

Digitaaliset työkalut
Oletko harkinnut digitaalisten työkalujen integrointia toimintaan?

Toimintamalllit ja säännöt
Seuraatko organisaation toimintakehystä?

Turvallisuus
Oletko tietoinen mahdollisista fyysisistä ja psykologisista riskeistä toiminnan aikana? Onko sinulla

suunnitelma selviytyä heistä?

Vastuunjakaminen
Seuraatko organisaation toimintakehystä?

Toimintaympäristö ja laitteet
Tukeeko käytettävissä oleva tila ja laitteet toiminnan tarkoitusta?
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