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Tilastolliset asiakastiedot ja henkilöstötiedot → suoraan nuoristotilastot.fi

Valtakunnalliset kyselyt - tavoiteaikataulu vuodesta 2019
Valtakunnalliset
kyselyt
Etsivät ke 8.1.- ke 5.2.2020
Työpajat ke 8.1.- ke 5.2.2020

Webropol
käsittely

Palaute
vastaajille
Maaliskuu 2020

Valtakunnallisissa kyselyissä keskitytään rahoitus- ja laatukysymyksiin

Vastaaja

AVI

PARkki tilastojen viimeinen palautuspäivä on ti 21.1.2020!
PARkit toimitetaan osoitteeseen: https://www.nuorisotilastot.fi/tiedonsiirto/

Tuloksia
julkaistaan
jatkuvasti
Raportit
syksyllä 2020

Henkilöstötietojen raportoiminen vuodesta 2019
▪ Henkilöstötilastoja ei enää kerätä valtakunnallisessa
etsivän nuorisotyön kyselyssä eikä työpajakyselyssä.
Vuoden 2019 henkilöstötiedot kerätään PARkkiraportilla, samalla tavalla kuin asiakastiedot. Tai
täytetään vastaava Excel-taulukko yhteensovitettujen
järjestelmien osalta.
–

Henkilöstöstä täydennettävät tiedostot löytyvät tiedotteen liitteestä ja osoitteesta:
https://drive.google.com/drive/folders/18mlNftLOMm3RweW1rGmWKuCgfRRAcDV3?usp=
sharing

Raportoinnissa henkilöstötietojen sisältö ei ole muuttunut
vuodesta 2018:
▪ Etsivän nuorisotyön osalta kerätään etsivien nuorisotyöntekijöiden
taustatiedot listana ja työpajoista taulukoina koko henkilöstö
▪ Henkilöstölukuja kirjatessa ja tarkistettaessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota henkilötyövuosien kirjaamiseen sekä etsivien että työpajojen
osalta!

Kuva Työpajojen Henkilöstö-taulukoista
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PARkin toimittaminen vuodesta 2019
PAR-järjestelmistä

Yhteensovitetuista järjestelmistä

▪ Ota PARkki-raportti PAR-järjestelmän
etusivulta
▪ Lähetä tarkastetut asiakas- ja
henkilöstötilastot
▪ Tiedostot voidaan toimittaa zip.
muodossa, mikäli liitetiedostoja on
useita
▪ Valitse lähetyksen yhteydessä: ”Etsivät
tai työpajat”

▪ Organisaatiot noudattavat käyttämänsä ohjelmistotuottajan ohjeita PARkkiraportin tuottamisessa
▪ Täydennä henkilöstötiedot Excel-taulukkooon, joka löytyy tiedotteen liitteestä
tai: https://drive.google.com/drive/folders/18mlNftLOMm3RweW1rGmWKuCgfRRAcDV3?usp=sharing
▪ Lähetä PARkki asiakasdata sekä tarkistetut henkilöstötilastot
▪ Tiedostot kannattaa toimittaa zip. muodossa, kun liitetiedostoja on useita
▪ Valitse lähetyksen yhteydessä: "Muu siirtotiedosto"
– Tarkastuslaskelma pyritään lähettämään viikon kuluessa PARkin
toimituksesta!

Ei siis enää tiedonsiirtoa
valtakunnallisiin kyselyihin,
joten säästämme kaikki aikaa
ja resursseja

Tarkastuslaskelma lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, joka
on kirjoitettu lähetystietoihin sekä organisaation esimiehelle viimeistään ti 28.1.2020.
Tarkistusaikaa on 5.2.2020 saakka.

AVI

Vastaaja

Koulutusta ja päivitysapua
PE 10.1.2020 PARkki tilastoklinikka
KLO: 9:00-11:00 ja klo 13:00
▪ KLO 9:00-9:45 Etsivän nuorisotyön PARkki
▪ KLO 10:00-10:45 Työpajojen PARkki
▪ KLO 13.00-13:45 Yhteensovitettujen järjestelmien info/kyselytunti
Koulutuksen tarkoituksena on vastata kysymyksiin: Kuinka teen
PARkki raportin? Mihin lukuihin minun on kiinnitettävä huomiota?
Kuinka voin tarkastaa puuttuvia tietoja? Koulutuksen ensimmäinen
45min on suunnattu ensisijaisesti etsiville ja seuraavat 45min
työpajoille. Klo 13 alkava kyselytunti on tarkoitettu erityisesti
yhteensovitettujen järjestelmien raportoinnista vastaaville henkilöille
▪ PAR verkkokoulutuksiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, pääset
osallistumaan koulutuksiin aina tämän linkin kautta:
https://avi.adobeconnect.com/par-koulutus/

Päivitys- ja tilastointiapua
tammikuussa 2020
PAR-käyttäjätuki on tavoitettavissa normaalisti
tilastointiaikana tammikuussa 2020, ja auttaa non-stop
periaatteelle tilastojen tarkastamisessa sekä uuden version
päivittämisessä.

Ota siis rohkeasti yhteyttä!
PAR-ohjelmointitiimi,
Tuulikki Nieminen
tuulikki.nieminen@avi.fi
+358 50 430 3362

Teemu Kurki
teemu.kurki@avi.fi
+358 29 501 8828

▪ Tulevat koulutukset löytyvät mm. valtakunnalliseen Nuorisotoimen
tapahtuma- ja koulutuskalenterista:
http://nuorisotilastot.fi/kalenteri/ sekä TPY:n sivuilta.
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