
Arviointi, seuranta ja vaikuttavuus 

Arpeetin valmennustoiminnan sisältöä kehitetään ja arvioidaan koko ajan. Toiminnan vaikuttavuutta 

seurataan. Arpeeti pyritään saamaan paikaksi, johon tullaan mielellään, jossa viihdytään ja josta on kaikille 

jonkinlaista hyötyä. Lähettävien tahojen tavoitteet ja päämäärät ovat pajajakson sisällön lähtökohtana 

nuoren omia tavoitteita ja toiveita unohtamatta. 

Arpeetin valmennusjakso alkaa aina alkuhaastattelulla, jossa nuoren kanssa täytetään perustietolomake. 

Perustietolomakkeeseen kerätään tietoja mm. koulutuksesta, työkokemuksesta, elämäntilanteesta ja 

omista vahvuuksista. Valmentautujalle tehdään valmennussuunnitelma, jossa sovitaan valmennusjakson 

sisällöstä ja tavoitteista.  

Nuoren elämäntilannetta ja tavoitteiden täyttymistä seurataan pajajakson aikana, ja hän täyttää yhden tai 

tarvittaessa useamman väliarviointilomakkeen, johon sisältyy itsearviointia sekä palautetta 

valmennustoiminnasta. Väliarviointilomakkeen avulla nuoren kanssa yhdessä käydään läpi toteutuneita 

tavoitteita ja asetetaan mahdollisesti uusia tavoitteita sekä mietitään jatkopolkumahdollisuuksia. Tiedot 

myös kirjataan valmennussuunnitelmaan. Väliarviointiin osallistuvat valmentautujan lisäksi 

yksilövalmentaja sekä työvalmentaja. Valmentautujalla on aina myös mahdollisuus antaa palautetta 

Arpeetin työntekijöistä ja toiminnasta. Lähettävien tahojen, kuten kuntien sosiaalitoimien ja TE-toimiston 

sekä etsivän nuorisotyön kanssa pidetään säännöllisesti yhteyttä ja keskustellaan nuoren tilanteesta, 

edistymisestä ja mahdollisesta tuen tarpeesta.  

Pajajakson päättyessä tehdään loppuarviointi, jonka aikana keskustellaan nuoren kanssa pajajakson aikana 

toteutuneista tavoitteista ja keskustellaan tulevaan jatkopolkuun liittyvistä asioista. Nuori arvioi itse omaa 

osaamistaan, työkykyään, vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan täyttämällä kirjallisen itsearviointilomakkeen. 

Ohjaajana toiminut työvalmentaja tekee vastaavan kirjallisen arvioinnin, jonka jälkeen käydään yhteinen 

keskustelu arviointien tuloksista ja pohditaan syitä mahdollisiin eroavaisuuksiin vastauksissa. Lähettävälle 

taholle annetaan kirjallinen loppuarvio heidän niin halutessaan. 

Arpeetissa on otettu käyttöön helmikuussa 2016 TPY:n kehittämän Sovari (sosiaalisen vahvistumisen) - 

mittarin työpajatoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sovari tuottaa valtakunnallisesti 

yhdenmukaista tietoa palveluiden tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Mittari sisältää nuorten 

itsearviointiin pohjautuvan nettikyselyn. Sovari vastaa työpajatoimintaan tuottavien tahojen tarpeisiin 

saada tietoa mm. Arpeetin tarjoaman palvelun laadullisista vaikutuksista. Mittari käsittää sosiaalisen 

vahvistumisen viisi osa-aluetta, joita ovat itsetuntemus ja -luottamus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, 

opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta ja tavoitteellisuus. Sovari kyselyn lisäksi Arpeetissa 

tehdään valmentautujille kerran vuodessa asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyyn voi vastata nimellä tai ilman. 

Kysely sisältää pajan yleiseen toimintaan liittyvää arviointia sekä henkilön omaan toimintaan liittyviä 5/8 

kysymyksiä, jotka sisältävät itsearviointia. Tuloksia kyselyjen vastauksista hyödynnetään 

valmennustoiminnassa sekä sen suunnittelussa. 

Nuorten seurannassa käytetään myös PARTY-järjestelmää. Seurantatietoina on mahdollista raportoida 

ohjaava taho ja palvelu, johon nuori on ohjattu, nuoren sukupuoli, ikä ja koulutustausta, valmennusjakson 

kesto sekä sijoittuminen jakson jälkeen. Tiedot merkitään henkilötietolakia noudattaen ja niin etteivät ne 

sisällä tunnistettavia tietoja. 

Arpeeti seuraa kuukausittain nuorten tilannetta, kuntouttavan työn sisältöä, valmentautujien poissaoloja ja 

sijoittumista pajajakson päättymisen jälkeen (12 kk). Lisäksi työpajalla tehdään tilastoa nuorten 

koulutustaustasta, kuntouttavan työn täyttöasteesta, kutypäivistä ja keskeytyksista (positiiviset ja 

negatiiviset). Pajajakson jälkeen nuorta kannustetaan olemaan yhteydessä Arpeetiin ja hänen toivotaan 

tulevan käymään pajalla. Nuorille tehdään vuoden seuranta, minkä mukaan häneen ollaan yhteydessä vuosi 



pajajakson päättymisen jälkeen ja kartoitetaan sen hetkistä tilannetta. Kyrönmaan kuntien etsivää 

nuorisotyötä tekevien kanssa tehdään läheistä yhteistyötä nuorten löytämiseksi ja kontaktien 

säilyttämiseksi. Etsivää nuorisotyötä tekevien on mahdollista käyttää Arpeetin työtiloja. 

Arpeetin on jäsenenä Isonkyrön nuorisolain mukaisessa moniammatillisessa työryhmässä. Työryhmässä saa 

tietoa Kyrönmaan alueen nuorten tilanteesta ja sijoittumisesta. 

ALU-koordinointia seurataan pajaverkoston ja Avin kanssa yhteistyössä. Aviointi kriteereinä on tavoitteet ja 

niiden saavuttaminen suhteessa lähtötasoon ja vaikuttavuuteen. 


