
PARent
tavoitteet

15.1. & 2.2.2021 klo 9:30-10:30





Mikä homma?
PAR tiedonkeruu jätti piiloon kaksi oleellista 
kysymystä:

1. Mitä etsivässä nuorisotyössä tapahtuu prosessin 
aikana? 

2. Mitä muita tavoitteita etsivällä nuorisotyöllä on 
nuorten koulutukseen tai työelämään ohjaamisen  
lisäksi?

PAR tavoitteiden kehittämisessä mukana:
Marja Moisala, Juvenia
Tuulikki Nieminen, AVI

Emmi Paananen, Katja Uustalo ja 
Riitta Kinnunen, Into



Kirjaa tavoitteet kaikille 
PARentissa aktiivisena 

oleville nuorille.
Aseta tavoite 

nykytilanteesta käsin. 

Kirjaa tästä 
eteenpäin kaikille 

tavoitetuille nuorille 
lähtötavoite –

lähtötavoitteet. 

Voit matkan varrella 
lisätä nuorelle 

tavoitteita, merkitä 
niitä saavutetuiksi 

jatai arvioida 
edistymistä.

Asiakkuuden 
päättyessä muista 
arvioida asetetut 

tavoitteet!

PARent:
tilanne 

toimenpiteet
Mittari kuvaa etsivien omaa kokemusta työnsä tavoitteista. 
Tavoite on aina ammattilaisen arvioon perustuva; minkälaisia 
tavoitteita minä etsivänä pystyn prosessin aikana tukemaan?

Tee prosessi 
näkyväksi!

1.

2.

3.

4.
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Nuoren sosiaalinen vahvistuminen

Nuoren sosiaalisten taitojen 
vahvistuminen

Sosiaalisiin taitoihin sisältyy kyky 
rakentavaan ja kannustavaan 
vuorovaikutukseen muiden kanssa sekä 
erilaisuuden ja erilaisten näkökantojen 
kunnioittaminen.

Nuoren itsetuntemuksen 
vahvistumien

Itsetuntemus liittyy realistisiin käsityksiin 
omasta itsestä. Itsetuntemukseen 
sisältyvät käsitteet itsetunto ja 
itseluottamus.

Nuoren arjenhallinnan 
parantuminen

Arjenhallinta sisältää esimerkiksi 
arjessa jaksamisen, päivärytmin, kyvyn 
noudattaa aikatauluja, raha-asiat ja 
päihteidenkäytön hallinnan.

PARent tavoitteet
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Nuoren osallisuuden vahvistuminen

Nuoren lähiyhteisöjen 
vahvistuminen

Lähiyhteisö rakentuu nuoren 
sosiaalisista verkostoista. Siihen voi 
kuulua esimerkiksi perhe ja ystävät sekä 
harrastusten, työn, koulutuksen ja 
palveluiden tuottamat sosiaaliset 
verkostot. Tavoite liittyy sosiaalisen 
osallistumisen edistämiseen.

Nuoren osallisuuden 
lisääminen omassa 
elämässään

Nuoren äänen esiin nostaminen ja 
nuoren oikeuksien puolustaminen 
esimerkiksi palvelujärjestelmässä. 
Tukea nuorta vaikuttamaan itse oman 
elämänsä kulkuun.

Nuoren osallistumisen 
lisääminen vaikuttamisen 
prosesseihin

Tavoite liittyy poliittisen ja 
yhteiskunnallisen osallistumisen 
edistämiseen. Vaikuttamisen keinoja on 
esimerkiksi suora demokratia, kuten 
kansalaisraadit, kuntalaishaastattelut, 
nuorisovaltuustot ja osallistuva budjetointi. 
Muita vaikuttamisen keinoja voi olla 
esimerkiksi aktivismi ja äänestäminen. 
Aktivismi on kansalaistoimintaa, jossa 
pyritään muuttamaan suoralla toiminnalla 
epäoikeudenmukaisiksi koettuja 
käytäntöjä.
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Nuoren siirtymien sujuvoittaminen

Asunnon saaminen nuorelle

Nuoren siirtyminen tarpeellisiin palveluihin

Nuoren siirtyminen koulutukseen

Nuoren siirtyminen avoimille työmarkkinoille

PARent tavoitteet



Sam 20v

Etsivä on saanut rakennettua jonkinlaisen luottamuksen Samiin pitkän prosessin myötä:

• Sam on jäänyt armeijan jälkeen kotiin vuodeksi

• Hänellä ei ollut ammatillista koulutusta ja aikaisemmat koulut olivat keskeytyneet

• Meni pitkä aika, että Sam ei vastannut puheluihin. Äidin kanssa sovittiin yhteisiä tapaamisia kotiin 
niin, että etsivä pääsi moikkaamaan Samia.

• Samille oli ok, että etsivä istui vieressä ja katsoi kun hän pelasi. Peliä seuratessa etsivä kyseli 
kuulumisia ja kommentoi Samin pelitaitoja. Tätä jatkui pari kuukautta.

• Sam antoi etsivälle luvan tulla käymään työparinsa pajaohjaajan kanssa

Katsotaan 
yhdessä!
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Samin tavoitteet

Alkutavoite:

• Nuoren arjenhallinnan 
parantuminen

• Nuoren itsetuntemuksen 
vahvistuminen

Loppuarviointi:

• Nuoren arjenhallinta: 
"tavoitteen kanssa 
työskennellään" (arvio "jonkin 
verran edistynyt)

• Nuoren itsetuntemus: 
"tavoitteen kanssa 
työskennellään" (arvio 
"parantunut selvästi")

• Nuoren lähiyhteisöjen 
vahvistuminen: "tavoitteen 
kanssa työskennellään" 
(arvio: ei edistystä)

• Nuoren pääsy tarpeellisiin 
palveluihin: "tavoite 
saavutettu"

Välitavoite/lisäys:

• Nuoren lähiyhteisöjen 
vahvistuminen 
(harrastukset, 
vertaissuhteet)

• Nuoren pääsy tarpeellisiin 
palveluihin (kuntouttava 
työtoiminta)





Kiitos!

Katja Uustalo, Into 
(katja.uustalo@intory.fi)

Emmi Paananen, Into 
(emmi.paananen@intory.fi)

Tuulikki Nieminen, AVI 
(tuulikki.nieminen@aluehallintovirasto.fi)

@intolaiset @intolaiset @intolaiset


