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PARkki-tiedonkeruu on käynnissä 17.5.2022 saakka 

PARkki tilastot ovat anonyymiä tilastotietoa etsivän nuorisotyön ja työpajojen 
asiakkuuksista. Toukokuussa toimitetaan PARkki vuositilastot ajalta: 1.1.2022-30.4.2022. 
PARkki-tilastot lähetetään osoitteesta https://par-jarjestelma.fi/tiedonsiirto/ viimeistään 
17.5.2022. 

Muistathan tarkastaa asiakastilastot ennen tietojen lähettämistä! Henkilöstön tietoja 
tarkastelemme vain koko vuoden tiedonsiirrossa. Tarkastuslaskelma lähetetään vain 
tammikuun Parkki tiedostoista, touko- ja syyskuun Parkki-tilastoista lähetetään pääasiassa 
vain sanallinen palauteposti tarvittaessa. 

Ajankohtaista 

NonStop päivitysapua pe 6.5.2022 

Oletko huomannut, että PAR-järjestelmän etusivulla lukee: 
”Uudempi PAR-versio saatavilla”? Onko PAR-versio 6.8.0 tai 
uudempi käytössäsi? Tarjoamme kaikille PAR-käyttäjille 
päivitysapua NonStop periaatteella pe 6.5.2022! 

Soita allekirjoittaneille ja autamme sinua päivittämään 
ohjelman uusimman version käyttöösi! 

Katosiko PAR-pikakuvake ja PAR kirjautuminen.vbs -
tiedosto? 

Syynä voi olla, että Microsoft advanced threat protection -
niminen palvelu on estänyt PAR-ohjelman toimimisen, 
epäillen sitä haittaohjelmaksi. Mitä asialle voi tehdä?  

➢ Avaa ja suorita Käyttöliittymä-kansiosta uusin 

AsiakkaanMalli-tiedosto.  

o Jos Excel väittää sen olevan korruptoitunut tai 

toisen ohjelman käytössä, ongelmana on yllä 

mainittu MATP. Tällöin vain ICT-osastonne 

pääkäyttäjät voivat nämä tiedostot sallia ja 

lähettää Microsoftille tutkittavaksi. 

o Jos ongelma ratkesi AsiakkaanMallin ajamisella, niin hienoa. Homma on hanskassa.  

Yritämme osaltamme tehdä mitä voimme, mutta PAR tulee Excel ja VBA-pohjaisena 
sovelluksena olemaan erilaisten väärien positiivisen kohteena. Autamme kaikissa 
poikkeustapauksissa, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä! 

Tekninen muutos: Siirsimme uusimmat 
AsiakkaanMalli-tiedostot omalle 
palvelimelle ja tämän takia Päivitä-nappi 
lataa nyt Päivitysavustajan.  
 
Kuvan mukainen lisävaihe tulee näkyville 
vain kerran, seuraavaan versioon 
päivitettäessä.

 
 
Vinkki: Uusimman AsiakkaanMalli-
tiedoston voi nyt ladata täältä: https://par-

jarjestelma.fi/resurssit/02.%20Lataukset/ 
 
Tiedosto tallennetaan PAR ohjelman 
Käyttöliittymä-kansioon ja käynnistetään 
sieltä. Kun asennuslomake aukeaa, 
kansioiksi määritetään verkkolevyn PAR-
ohjelman kansiot. 

https://par-jarjestelma.fi/tiedonsiirto/
https://par-jarjestelma.fi/resurssit/02.%20Lataukset/
https://par-jarjestelma.fi/resurssit/02.%20Lataukset/


 

PAR verkkokoulutusta tarjolla 

MA 9.5.2022 PARkki tilastoklinikka ja täsmävinkkejä PAR:n käyttöön - 
verkkokoulutus 

KLO 9:30-10:30 Etsivä nuorisotyö Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

KLO 11:00-12:00 Työpajatoimijat Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

 
Keskustellaan yhdessä tilastoinnista, tilastojen hyödyntämisestä sekä kerrataan, kuinka 
tehdään PARkki-raportti. Mikäli olet miettinyt: ”Mihin lukuihin minun on kiinnitettävä 
huomiota? Kuinka voin tarkastaa puuttuvia tietoja? Kuinka hyödyntää olemassa olevaa 
tietoa?”, niin koulutus on juuri sinulle. Tule mukaan koulutukseen keskustelemaan ja 
kuulemaan vinkkejä kollegoilta sekä PAR-asiantuntioilta. 
 
PAR verkkokoulutuksiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. 
PAR-kouluttajina toimivat Tuulikki Nieminen ja Teemu Kurki Aluehallintovirastosta. 

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 
+358 295 018 836

Aurinkoista kevättä toivottaen 
Teemu ja Tuulikki 

Hyödyllisiä linkkejä:  

 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JkNTIzZWItMTlkMi00NjdjLTk4OTktYjkyMmUyNmM2MDdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22d2091a36-2c30-4cf0-a4ea-d29861d372af%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ1MzY3ZWItZTNlZi00NjdlLThlYmYtZDNjZjEzMGZhOGQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22d2091a36-2c30-4cf0-a4ea-d29861d372af%22%7d
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?resourcekey=0-6iT1MjlJMtpY1VpehzXS7g
https://drive.google.com/drive/folders/0B4u55kZOZsVdTnVVQ1BOODU5TE0?resourcekey=0-R6fxzh0aiBYGeBJNS_NcBQ

