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Ajankohtaiset asiat 
yhteysetsivaan.fi -palvelu aukeaa syyskuussa 2021 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ovat 
yhdessä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa rakentaneet 
valtakunnallisen etsivän nuorisotyön yhteydenottojärjestelmän, joka otetaan 
käyttöön syyskuussa 2021. 
 
yhteysetsivaan.fi on maksuton valtakunnallinen palvelu, jonka avulla nuoren 
yksilöinti- ja yhteystietojen sähköinen luovuttaminen nuoren kotikunnan etsivään 
nuorisotyöhön on tietoturvallista, sujuvaa, nopeaa, toimivaa ja vastaa tietosuoja-
asetuksia ja saavutettavuusdirektiivin säännöksiä. Lue lisää: yhteysetsivaan.fi 

Vastuuhenkilöiden rekisteröintilinkit 
yhteysetsivaan.fi -palveluun on 
lähetetty etsiville 
nuorisotyöntekijöille ja esihenkilöille 
31.8.2021 

Kiitos nopeasta rekisteröitymisestä 
kaikille rekisteröitäville 
vastuuhenkilöille!  
 
Muistathan kirjautua palveluun ja 
tarkistaa omat tietosi sekä lisätä 
puhelinnumerosi. Kaikilla 
vastuuhenkilöillä on mahdollisuus 
lisätä, muuttaa ja poistaa muita oman 
organisaation vastuuhenkilöitä, kun 
henkilöstömuutoksia tulee. 
Vastuuhenkilöiden ohje löytyy täältä suomeksi ja ruotsiksi. 
 
Ilmoitathan heti, mikäli sinulla on ongelmia rekisteröitymisen kanssa: 
ent_ilmoitusjarjestelma_yllapito@avi.fi 

Parkki tiedonkeruu on käynnissä 
2/3 PARkki tilastojen viimeinen palautuspäivä on tiistai 14.9.2021 
 
PARkki-tilastot ovat anonyymiä tilastotietoa etsivän nuorisotyön ja työpajojen 
asiakkuuksista. Tilastoja kerätään kolme kertaa vuodessa Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston (AVI) toimesta. Syyskuussa toimitetaan PARkki osavuositilastot 

https://yhteysetsivaan.fi/
https://nuorisotilastot.fi/wp-content/uploads/2021/09/etsiva-kayttoohje-vastuuhenkilo.pdf
https://nuorisotilastot.fi/wp-content/uploads/2021/09/etsiva-kayttoohje-vastuuhenkilo_sv.pdf
mailto:ent_ilmoitusjarjestelma_yllapito@avi.fi


ajalta: 1.1.2021-31.8.2021. PARkki-tilastot lähetetään osoitteessa par-jarjestelma.fi-
/tiedonsiirto 
viimeistään 14.9.2021. 
 
Tilastojen tarkastamisvastuu on jo ennen tilastojen lähettämistä! Tarkastuslaskelma 
lähetetään vain tammikuun Parkki tiedostoista, touko- ja syyskuun Parkki-tilastoista 
lähetetään pääasiassa vain sanallinen palauteposti tarvittaessa. Palauteposti 
lähetetään Parkki tiedoston lähettäjän sähköpostiosoitteeseen. 
 
 
 
 
 
 
 

Uusi PAR versio on tulossa pian 
Muistathan ladata uusimman PAR-version, kun PARin etusivulle ilmestyy Päivitä-
painike ja teksti: ”Uudempi PAR-versio on saatavilla”. Uuden päivityksen avulla saat 
käyttöösi myös yhteysetsivaan.fi-palvelun rajapintasiirrot! Jos et saa päivitystä 
päivitettyä, ole yhteydessä teemu.kurki@avi.fi tai tuulikki.nieminen@avi.fi. Me 
autamme päivittämisessä. 
 
Teemme myös ohjetta parhaillaan rajapintasiirtoja varten ja se julkaistaan 
päivityksen yhteydessä Google Drive -jakomme 01. Käyttöohjeet -osioon. 

PAR koulutukset 
MA 13.09.2021 PARkki tilastot ja uusimmat ominaisuudet  – 
kyselytunti ja verkkokoulutus 
KLO 9:30-10:30 Etsivä nuorisotyö (linkki koulutukseen) 
KLO 11:00-12:00 Työpajatoimijat (linkki koulutukseen) 
 
Koulutuksen tarkoituksena on vastata kysymyksiin: Kuinka teen PARkki raportin? 
Mihin lukuihin minun on kiinnitettävä huomiota? Kuinka voin tarkastaa puuttuvia 
tietoja? Kuinka päivitän PAR-järjestelmän ja millaisia uusia ominaisuuksia 
järjestelmä sisältää? Tule mukaan koulutukseen esittämään omia kysymyksiäsi 
tilastoista ja kuulemaan ajankohtaisista asioista, kuten etusivun hyödyntämisestä 
tietojen tarkistamisessa. 

Syksyn 2021 PAR peruskoulutusten ajankohtia ei ole vielä sovittu 
Oletko vasta-alkaja ja haluat tutustua PAR-järjestelmään? Tiedotteen lopusta löydät 
linkkikuvan koulutustallenteisiin, joihin voit tutustua itsenäisesti milloin vain. 
Lokakuussa verkkokoulutuksia järjestetään jälleen!  
 
PAR verkkokoulutuksiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. 
PAR-kouluttajina toimivat Tuulikki Nieminen ja Teemu Kurki Aluehallintovirastosta. 

http://www.nuorisotilastot.fi/tiedonsiirto/
https://par-jarjestelma.fi/tiedonsiirto/
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWUzNTQzODEtY2IwYy00MDQ2LWIzZDktZmI4NGIyMmE0Zjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22d3e0ca3e-5f63-4be2-8c9c-c9f327c5babe%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVmOGQzMzItNDBiYy00YTRjLTg1N2EtNThlNTU2YmIyZTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22d3e0ca3e-5f63-4be2-8c9c-c9f327c5babe%22%7d


PAR-tiimi palvelee 
Mikäli tarvitset apua PAR-järjestelmään liittyen, ota rohkeasti yhteyttä 
allekirjoittaneisiin! 
Etätukea tarjoamme mm. TeamViewerin välityksellä. Soita tai laita sähköpostia, niin 
otetaan etäyhteys TeamViewer QuickSupportilla, joka ei edellytä asennusta tai 
järjestelmänvalvojan oikeuksia. Sinun tarvitsee vain ladata TeamViewer -ohjelma ja 
olet valmis ottamaan puhelinyhteyden PAR-tiimiin.  
 
Teemu Kurki 
teemu.kurki@avi.fi 
+358 29 501 8828

Tuulikki Nieminen 
tuulikki.nieminen@avi.fi 
+358 50 430 3362 

Antoisaa loppukesää toivottaen 
Teemu ja Tuulikki 

 
 

Hyödyllisiä linkkejä:  
 

 
 

https://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe
https://goo.gl/forms/G0FGNNtTc5WijKwm2
https://goo.gl/forms/tghnuUB6Mvt7bDzw1
https://drive.google.com/drive/folders/17b0WNBNnilJj0Qt86Yd-LltsZlIqg_98
https://drive.google.com/drive/folders/1_P1JKMyn_6eQyrPqbUwNtDnZBt85Ajjh
https://drive.google.com/drive/folders/0B4u55kZOZsVdY2hnVWVzWWdTcDg
http://goo.gl/bouFXf
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