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KYT ry presents highlights



MIKÄ PAR?
Ja mistä uutiset tulevat…

• Kehittämishankkeiden taustalla parhaissa tarinoissa on 
kasvualusta, joka tarjoaa mehevän alustan pienille siemenille 
kasvaa kurkottamaan tähtiin – tai ainakin siinne asti mihin 
luovuus ja osaaminen riittävät.

• Siemenet, joilla on kasvuedellytyksiä tarvitsevat hoitoa, työtä ja 
ennen kaikkea aikaa ja rakkautta. Ne tarvitsevat sitoutumista 
siihen, että jonain päivänä siemenestä kasvaa jotain, mikä saa 
kasvattajansakin henkäisemään ihmetyksestä. Jotain uutta on 
syntynyt! Kenties jotain, mikä saa uusia versoja kasvamaan, 
koska mitään pysyvää on vaikea luoda.

• Joskus on vaikea rajoittaa kasvun rönsyilyä, koska kaikki alkavat 
versot ovat rakkaita. Liika rönsyily saattaa kuitenkin imeä 
ravinteet ja varastaa valon siltä olennaisimmalta. Tälle 
siemenelle valoa antoivat sekä rahoittajat että asiakkaat 
yhdessä aurinkoisen ohjausryhmän kanssa.

• PAR-tarinassa kaikki kasvunvaiheet saavutettiin KYT ry:n kasvua 
kannustavalla alustalla. PAR siemen tilastointijärjestelmästä 
valtakunnalliseksi järjestelmäksi ja edelleen laajemmaksi 
asiakashallintajärjestelmäksi sai alkunsa ESR-hankkeessa, loi 
juurensa ELY-keskusten rahoituksella ja kasvoi täysikokoiseksi 
OKM:n rahoituksella ja jatkaa kasvuaan AVI:n erityistehtävänä 
sille luodussa tiedonhallinnan tiimissä.



Siemen multaan
OSKO-projekti 

”Työpajojen osaamisen koordinointi”
(2009-2011)

Uutiset 2009-2010
OSKO -projektilla on viisi keskeistä tavoitetta, 
jotka ohjaavat toiminnan kehittämistä.

1. koordinoida pajaohjaajien osaamista

2. tiivistää pajojen välistä yhteistyötä

3. lisätä pajojen merkitystä 
oppimisympäristöinä

4. rakentaa eri organisaatioiden välistä 
yhteistyöverkostoa

5. arvioida ja kehittää pajatoiminnan laatua

Ensimmäinen kenttää yhdistävä 
koulutustapahtuma oli OSKOn Kehittävät 
Kesäpäivät, jotka pidettiin Laukaassa Multamäen 
leirikeskuksessa. Päivät keräsivät elokuussa 2009 
16 pajaohjaajaa eri pajoilta pohtimaan 
toiminnan kehittämistä. Tiukan asian lomassa 
ehdittiin nauttia hyvästä ruuasta, saunasta ja 
mukavasta yhdessä olosta. Päivien päätteeksi 
osa porukasta « nakitettiin » pajakenttää 
kehittäviin tehtäviin. 

OSKOn nakkina oli pajojen 
raportointijärjestelmän kehittäminen. 
Tehtävä otettiin vakavasti ja projektityöntekijä/ 
kuntoutuksen ohjaaja Tuulikki Nieminen aloitti 
VBA ohjelmointiin perehtymisen. Syksyn 2009 
aikana pajojen PAR-järjestelmä saatiinkin 
valmiiksi ja ensimmäinen versio PAR-
järjestelmästä, joka jaettiin koekäyttöön Keski-
Suomen työpajoille tammikuussa 2010. Etsivän 
nuorisotyön järjestelmän kehittäminen 
aloitettiin työpajoilta saadun palautteen ja 
etsivää työtä tekevien ohjaajien neuvojen 
perusteella heti tämän jälkeen. 

Uutiset syksy 2010 
OSKO-projektin tähän mennessä tärkeimmän 
tuloksen, Excel-pohjaisten PAR-
raportointijärjestelmien levittämiseen saatiin 
erillisrahoitusta Pohjanmaan ja Varsinais-
Suomen ELY-keskuksilta.

_ _

Käyttöönottokoulutuksen toteuttamisesta 
vuoden 2010 syksystä alkaen on huolehtinut 
Riitta Piesanen, joka vastaa myös järjestelmien 
käyttäjätuesta.

Järjestelmien käyttö aloitetaan 
käyttöönottokoulutuksella, joka kestää noin 
kaksi tuntia. PARtyn ja PARentin käyttöön on 
sama koulutus, koska molemmat toimivat 
teknisesti täysin samalla tavalla. Vain kysymykset 
ja vastausvaihtoehdot ovat erilaiset etsivään 
nuorisotyöhön ja työpajoille. 

Uutiset 2011
OSKO-projekti päättyy…

Projektin toimintaa leimasi vuoden aikana 
pyrkimys projektin tulosten juurruttamiseen ja 
rakenteellisten edellytysten rakentaminen 
tulosten hyödyntämiselle. Merkittävin erillinen 
hanke tulosten juurruttamiseksi vuoden aikana 
oli PAR-raportointijärjestelmien erillinen 
levityshanke. 

PAR-järjestelmien käyttöönottokoulutukseen 
osallistui vuoden aikana noin 500 työpajojen 
ohjaajaa tai etsivän nuorisotyön tekijää. 
Toiminnan jatkuvuudesta huolehtimaan jää KYT 
ry, joka on hakenut edelleen rahoitusta PAR-
järjestelmien jatkokehitystyöhön.



Mullasta nousee verso
PAR-hanke alkaa 

(2012)

Uutiset 2012
PAR-järjestelmät toimi OKM:n
valtionavustuksella (Varsinais-Suomen ja 
Pohjanmaan ELY-keskukset) v. 2010–2011. 
Avustus myönnettiin ohjelmistojen 
levittämiseen ja käyttöönottokoulutuksiin 
Länsi-Suomen Läänin alueella. Levitystyötä 
jatkettiin kysynnän ja resurssien puitteissa 
myös muualle Suomeen. 

Vuoden 2012 alussa toiminnassa oli katkos, 
koska uusi OKM:n rahoituspäätös saatiin 
vasta 1.6.2012. Kesän 2012 aikana toimintaa 
suunniteltiin, päivitettiin asiakaskontaktit 
sekä vahvistettiin että luotiin kontakteja eri 
yhteistyötahoihin. 

Syksy 2012 oli voimakkaan kehityksen 
aikaa. Tehtiin laaja asiakaskysely ja ohjelmia 
kehitettiin ratkaisevasti asiakkaiden ja 
yhteistyöorganisaatioiden tarpeiden 
mukaisesti. 

Syksyllä 2012 käynnistyivät uudelleen myös 
käyttöönottokoulutukset. Koulutuksia 
järjestettiin 14 ympäri Suomen. 
Organisaatioiden uudelleenkoulutustarve 
oli n. 16 %, mikä kuvastaa henkilöstön 
suurta vaihtuvuutta.

FAQ - Periaatteet ohjelmistojen 
kehittämiselle vuonna 2012: 

• Tavoitteena työntekijöiden työn 
helpottaminen

• tilastointi, tutkimustyö ja 
valtakunnallisuus

• käyttömahdollisuuksien 
monipuolistaminen

• nopeus ja helppous

• asiakasnumeroiden käyttöönotto / 
anonymiteetti

• käyttäjävirheiden minimointi

• tapaamisten seuranta sekä oman työn 
seuranta

• yhteensopivuuden parantaminen ja

• toiminnan näkyväksi tekeminen.



Taimen kasvatusta
(2013)

FAQ - Keskeisimmät uudistukset:

• Kirjaajanumeron käyttöönotto

• Asiakasnumeron käyttöönotto 
(anonymiteetti)

• Taulukoiden siirtäminen Exceliin 
painikkeella (omat kaaviot ja tilastot)

• Muistio-osuus (asiakaskontaktien tai 
tapahtumien muistiinpano-osio, 
vapaaehtoinen)

• Tiedot siirrettävissä useammalta 
käyttäjältä samaan tietokantaan.

Uutiset joulukuu 2013

Vuoden 2013 tärkeimmät kehityslinjat 
olivat:

• PAR3-version levittäminen ja 
kouluttaminen mahdollisimman laajalle 
käyttäjäkunnalle

• PARkki-järjestelmän (”tietopankki”) 
kehittäminen käyttöönotettavaksi 
vuoden 2014 alussa

• Helsingin opetusviraston Enter-
hankkeen saattaminen yhteensopivaksi 
PARentin kanssa.

Tavoitteet saavutettiin 
henkilökuntavajauksesta huolimatta

Uutiset tammikuu 2013

Uusi PAR-järjestelmä PAR 3.0 lanseerataan 
ja Tuulikki Nieminen jää vauvalomalle 
25.1.2013.



Taimesta nuoreksi puuksi
(2014)

Anonymiteetin käyttöönottaminen 
mahdollisti kehitystyön seuraavan vaiheen, 
eli PARkki -järjestelmän luomisen. Tietojen 
siirtäminen turvallisesti helpottaa tietojen 
kokoamista ja täten organisaatiokohtaisten, 
kunta- ja aluekohtaisten ja jopa 
valtakunnallisten ajoitettujen raporttien 
tuottaminen on vaivatonta.

PAR-järjestelmien yhteensovittamisella 
aikaisemmin luotuihin ja parhaillaan 
kehitettäviin selainpohjaisiin järjestelmiin 
on tarkoituksena varmistaa niin pienten 
kuin suurten organisaatioiden 
mahdollisuus saada tilastot tuotettua 
helposti ja yhdenmukaisesti PAR-
järjestelmien kautta. PARtyn ja 
Valmennuksen tukijärjestelmä VAT:n
yhteensovittaminen  on toteutettu.

Uutiset 2014

Uusi monipuolisempi PAR4 –versio otettiin 
käyttöön vuoden 2014 maaliskuussa. 

PAR-ohjausryhmän päätöksellä 23.5.2014, 
PAR 3- ja 4-versioiden käyttäjiltä pyydetään 
tilastotiedot jatkossa aina 1/3 vuosittain, 
jotta tilastoa saadaan tuotettua 
valtakunnallisen päätöksenteon tueksi läpi 
vuoden. Samalla päästiin kiinni kolmannen 
toimintakauden keskeiseen tavoitteeseen 
käyttäjien sitouttamiseksi ajantasaisen 
tilaston tuottamiseen. 



Runko vahvistuu ja oksat 
haarautuvat

(2015)

Uutiset huhtikuu 2015
Esitäytetyt lomakkeet OKM:n Webropol-
kyselyyn, tiedostojen yhteensovittaminen ja 
tiedonsiirto toteutettiin ensimmäisen kerran 
vuoden 2015 alussa. Valtakunnallisen tiedon 
kerääminen ja käsittely ja muutostyöt ja uuden 
ohjelmaversion lanseeraaminen samanaikaisesti 
aiheutti työn ruuhkautumisen alkuvuonna 2015.

FAQ - Ohjelmistojen kehittämisen 
toimenpiteet vuoden 2015 aikana olivat 
pääpiirteissään:

• PARty – ja PARent 5.0 ohjelmien muutostyöt 
ja julkaiseminen tammikuussa 2015

• PARkki-järjestelmän muutostyöt

• Tilastoitavien muuttujien analysointi ja 
luokittelu 

• Strateginen kehittäminen: 
ohjelmistotekniset päivitykset, uuden 
tilastointiohjelman ja käyttöliittymän 
luonnostelu yhteistyössä käyttäjien ja 
sidosryhmien kanssa

• Rahoituksen hakeminen uuden ohjelmiston 
toteutukseen 

Toiminnan jatkuvuutta tuettiin aktiivisesti:

• Järjestelmien päivitykset käyttäjätuen 
toimintana

• Uusien järjestelmien testaaminen ja 
ohjeistaminen, järjestelmien levittäminen 
koulutetuille käyttäjille, 
sähköpostiosoitteiden ja 
käyttäjätietokannan päivittäminen

• entit.fi sivun ylläpito, kysymystulvaan ja 
muutosvastustukseen vastaaminen

• AVIen PARkin koulutus ja käyttöönotto 
keväällä 2015

• Seminaariesiintymiset, PAR-klinikat, 
esimiestapaamiset ja aktiivinen 
sidosryhmäyhteistyö

Uutiset joulukuu 2015
Yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n ja TPY:n
kanssa kehitettiin kesällä 2015 Webropoliin
kerätyn tiedon visualisointia. Nuorisotilastot.fi 
karttaohjelmalla on mahdollisuus visualisoida 
työpajojen ja etsivän nuorisotyön asiakasmääriä 
valtakunnallisesti ja kuntatasolla ottaen 
huomioon alueiden väestörakenne ja nuorten 
määrä. Tietojen siirrot sivustolle tehdään 
vuosittain helmikuussa PARkki-
tilastotietokannasta

Vuoden aikana teemana on ollut ”siltojen 
rakentaminen”. Yhteistyötä on tehty aktiivisesti 
eri organisaatioiden kanssa tutustuen heidän 
raportointi- ja arviointi järjestelmiinsä, jotta 
niistä voitaisiin tehdä tiedonsiirtoja suoraan 
PARkkiin. Tämän toiminnan pyrkimyksenä on 
välttää käyttäjätasolla kaksinkertainen 
kirjaaminen ja saada valtakunnallisesti 
yhdenmukaista tilasto- ja tutkimusaineistoa.

Vuonna 2015 visioitiin aktiivisesti yhdessä 
ohjausryhmän kanssa PAR-järjestelmien 
tulevaisuutta. Suurena kokonaismuutoksena 
päätettiin kehittää ohjelmiston uusi versio Excel 
Formeille.



Jalostuksen aika
(2016)

FAQ- Vuonna 2016 toimintaa ohjattiin neljän 
teeman kautta:

1. Strateginen yhteistyö ja tiedonhallinta

2. Järjestelmien yhteensovittaminen

3. Tilastojen keruu, analysointi ja tuotanto

4. Uuden järjestelmän levittäminen, koulutus ja 
koulutusmateriaalin luominen

Ohjelmistokehityksen neljä tärkeintä osa-
aluetta olivat:

• Käyttäjäkokemukset, -toiveet ja 
valtakunnallinen tarvearviointi

• Käsitemäärittely ja -arviointi tilastoinnin ja 
prosessien näkökulmasta

• Ohjelmistosuunnittelu: näyttöjen 
rakentaminen ja toiminta

• Järjestelmätekniikka: ohjelmointi, 
kryptaaminen ja muu tekninen toteutus

Uutiset 2016

OHJELMISTOKEHITYS VUODEN SUURIMPANA 
PONNISTUKSENA

PAR-järjestelmiä on kehitetty yhdessä käyttäjien, 
sidosryhmien ja rahoittajien kanssa. Se on 
vaatinut aktiivista vuoropuhelua ja 
matkustamista asiakasorganisaatioiden, 
yhteistyökumppaneiden ja kehitystiimin luokse. 
Uuden asiakas- / tilastointijärjestelmän 
kehitystyö on rakentunut PAR-tiimin sekä 
ostopalveluiden turvin. 

Toiminnan jatkuvuutta tuettiin aktiivisesti 
pitämällä huolta laadukkaasta asiakaspalvelusta 
ja koulutuksista. Laaja yhteistyö etsivän 
nuorisotyön ja työpajojen verkostoissa loivat 
toimintavuonna paljon toimintaa ja 
toimenpiteitä, joita ei pystytty 
toimintasuunnitelmassa ennakoimaan. 
Voidaankin sanoa, että toimintakauden 
tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin monilta osin, 
mutta samalla resursseja venytettiin 
äärimmilleen.

Par-järjestelmien vahvuus on kevyessä 
organisaatiorakenteessa, ketterissä 
toimintatavoissa, tarvelähtöisessä kehitystyössä, 
avoimessa vuorovaikutuksessa ja 
asiakaspalvelussa. Uutta järjestelmää luodaan 
yhä parhaillaan ja samalla luodaan yhteistä 
koulutusrakennetta niin Etsivän nuorisotyön 
kehittämisen tuki –projektin, 
Aluehallintovirastojen kuin 
Työpajayhdistyksenkin kanssa PAR-koulutusten 
toteuttamiseksi.

Etsivien valtakunnallinen koulutuskierros 
toteutettiin loppuvuodesta 2016, josta saatiin 
uuden järjestelmän lanseeraamiseen tähtäävää 
käyttäjätuntumaa.



Tiivistahtista työtä ja takatalvea
(2017)

Uutiset helmikuu 2017

Tammikuussa 2017 tiedot PARkkiin
toimittaneille organisaatioille toimitettiin 
välittömästi tarkastuslaskelma, jossa tiedot 
esiintyivät siinä muodossaan, jossa ne 
siirtyvät valtakunnallisiin tilastoihin ja 
nuorisotilastot.fi -sivuille. Täydennetyt 
tarkastuslaskelmat palautuivat PAR-
järjestelmille sähköisesti, joten 
manuaalinen tarkastetun tiedon 
syöttäminen ensivaiheessa väheni ja 
tavoitteen mukaisesti loppuisi kokonaan 
vuonna 2018.

Tulevaisuudessa tarvitaan esimiesten 
sitouttamista ja koulutusta tilastojen 
tuottamiseen ajantasaisesti, jotta 
tietokannat ja jälkikäteen ilmoitetut tilastot 
vastaavat toisiaan. Huomioitava on, että 
työntekijöiden vaihtuvuus näkyy myös 
tilastontuotannon haasteena. 
Kolmannesvuosittainen PARkki-
tiedonkeruu edesauttaa tilastojen laatua, 
seurantaa ja aktiivista tiedontuotantoa.

Uutiset maaliskuu 2017

Tuulikki Niemisen työpanos ja PAR-
järjestelmät siirtyivät Länsi- Ja Sisä-Suomen 
Aluehallintoviraston alaisuuteen 1.3.2017 
alkaen. PAR-projektissa on luotu pysyvä 
tilastoinnin toimintamalli, jossa KYT ry on 
toiminut erinomaisena kasvualustana.

Vuosi 2017 tulee olemaan prosessien 
siirtämisessä uuteen kotiin. PAR-hankkeen 
viimeinen toimintavuosi KYT ry:n alla ja 
pääpainopiste on koulutuksessa ja 
käyttäjätuessa sekä hallitussa projektin 
loppuunsaattamisessa sekä olemassa 
olevien 

Uutiset joulukuu 2017

Vuoden aikana satoi lunta tupaan! 
Ohjelmistotekniset ongelmat Microsoftin 
muuttaessa yhteensopivuuksia aiheutti eri 
versioiden ongelmalliset 
yhteensovittamiset ja 
uudelleenohjelmointia. Nuorisolain ja 
henkilötietolain muutokset pitivät 
valppaina.

Työpajojen valtakunnallinen koulutus ja 
”info”-kierros uuden ohjelman 
lanseeraamisesta järjestettiin keväällä 2017. 
Työpajojen kehittämistoiveet olivat 
ennakoituja laajempia ja strategisena 
muutoksena oli päätettävä uuden ohjelman 
julkaisusta yhtä aikaa etsiville ja työpajoille.



Kukkivat kukat
- Käyttäjätuen bonus -

(2018)

Uutiset 2018
UUDEN JÄRJESTELMÄN JULKAISUVUOSI

Vuonna 2018 kehitystyö jatkuu AVIlla, 
jonne palkataan uusi työntekijä PAR-
tiimiin.

Käyttäjätuki jatkuu vielä varsinaisen 
hankekauden jälkeen Kyt ry:llä huhtikuun 
loppuun saakka.

Käyttäjätuen ohella yhteistyö PAR-tiimiin
jatkuu tilastotuotannon, uuden 
järjestelmän testauksen, käyttöohjeiden 
ja julkistamisen valmisteluna ja 
käyttäjäorganisaatioiden ohjeistamisena.



Ja kasvatustyön ohella…
Sadonkorjuu

• Hyvä kasvattaja tietää, että ympäristö vaatii 
huolellista ylläpitoa.

• Kaikkien PAR-vuosien aikana on iso osa 
kasvatustyöstä ollut osoitteistoja, neuvotteluja, 
kohtaamisia, esillä oloa, tiedottamista – kaikkea sitä 
haravoimista ja valmistelua, jolla toimintaympäristö 
on pysynyt suotuisana.

• Satoa on korjattu alusta alkaen, PAR-järjestelmien
sato on tilastollinen materiaali.  Sato on huolellisesti 
korjattava, tarkastettava ja valikoitava, pakattava ja 
toimitettava käyttäjilleen. Sato on kasvanut 
kiitettävästi, ja vaikka menetelmät kehittyvät, sen 
käsittely vie varsinaisesta kasvuajasta vähintäänkin 
neljäsosan.

• Hyvä tuottaja myös haluaa läpinäkyvyyttä, jotta 
luottamus tuotteeseen voisi syntyä. PAR-toiminnan
näkyvyyttä on lisännyt mm. nuorisotilastot.fi (AVI) ja 
entit.fi-etsivien yhteystietosivusto (OKM).



Kasvutarinat

Hedelmällinen ympäristö synnyttää ja kasvattaa aina myös 
oheistuotteita. Jotkut kutsuvat osaa niistä rikkaruohoiksi, 
mutta meistä ne ovat kaikkein kauneimpia kukkasia:

• Tilastoista asiakashallintaan

• Erehdyksistä ja kokeiluista ammattitaitoon

• Asiakkaista osallistujiksi

• Alueellisesta valtakunnalliseksi

• Projektista pysyväksi käytännöksi

• Erillisistä tilastoista yhteismitallisiksi

• Luvuista tarinoiksi

• Erillisistä järjestelmistä Siltojen rakentamiseen – yhteensovitetut 
järjestelmät

• PARkista julkisiin lukuihin – Nuorisotilastot

• Työpaikasta tueksi ja kodiksi – Kyt ry

• Ohjausryhmästä lämpimäksi toveruudeksi ja luottamukseksi 

• Työtoveruudesta ystävyydeksi

Kiitollisina

Riitta ja Tuulikki
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