OHJEISTUSTA ALUEHALLINTOVIRASTON NUORISOTOIMEN PERUSPALVELUJEN ARVIONTI -KYSELYYN VASTAAMISEEN
Kyselystä lähetettiin syyskuussa 2019 ennakkotieto, jossa pyydettiin nimeämään yhteyshenkilö.
Ennakkotieto annettiin myös siksi, että kyselyn vastaajina tällä kertaa toimivat Nuorisolain 9 § mukaiset monialaiset
yhteistyöverkostot. Ennakkotiedon myötä on ollut toivottavaa, että verkostona kyselyyn vastaaminen on voitu ottaa
huomioon verkoston aikataulussa.
Mikäli verkosto on rakennettu kahden tai useamman kunnan yhteistyönä, jokainen kunta vastaa erikseen
kyselyyn. Jokaisesta kunnasta tarvitaan oma vastauksensa, sillä kyselyn alussa kerätään kuntakohtaisia tietoja
nuorisotilastot.fi -tilastointiin. Lisäksi on todennäköistä, että kyselyssä kartoitettavien nuorten palvelujen tilanne
eroaa kuntakohtaisesti, vaikka ohjaus- ja palveluverkosto olisikin yhteinen.
Kysely on avoinna 1.11.2019–15.1.2020.
Kyselylomake

✓

✓
✓

Kuntien monialaisille nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille vastattavaksi
tarkoitettu peruspalvelujen arviointi -kysely löytyy pdf-muotoisena
lomakkeena verkkosivulta:
https://www.avi.fi/web/avi/peruspalvelujen-arviointi3
Varsinaiset vastaukset syötetään Webropol-järjestelmään.
Kuntien nimeämille kyselystä vastaavilla yhteyshenkilöille lähetetään
henkilökohtainen Webropol-linkki.
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Webropol-järjestelmä

Arvioinnin ja kyselyn
hyödyntäminen

Lisätietoja

Monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston jäsenille on syytä
toimittaa ennakkoon tutustuttavaksi kyselylomake.
Verkoston jäsenet tutustuvat kyselyyn ja käyvät keskustelua omilla
toimialoillaan.
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu keskustelemaan ja
vastaamaan kyselyyn. Tähän kannattaa varata reilusti aikaa.
Verkosto voi hoitaa kyselyyn vastaamisen haluamallaan tavalla.
Käytännössä keskustelu voidaan käydä kyselyn paperiversiota täyttäen ja
kyselystä vastaava henkilö siirtää vastaukset myöhemmin Webropoliin tai
vastaamisen voi tehdä kokouksessa esimerkiksi videotykin avulla, jotta
kaikki näkevät mitä vastataan.
Verkoston toivotaan vastaavan kyselyyn yhteisen keskustelun pohjalta
siten, että vastaukset ovat koko verkoston yhteinen näkemys, vaikka
yksittäinen henkilö syöttäisi vastaukset Webropoliin.

✓
✓

Vastaukset syötetään Webropoliin saadun henkilökohtaisen linkin kautta.
Webropol-kyselyn voi välillä keskeyttää ja tallentaa jatkaakseen
vastaamista myöhemmin.

✓

Nuorille suunnattujen palvelujen arviointi -kyselyn käsittelemisen
toivotaan hyödyttävän ja kehittävän nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen
omaa toimintaa.
AVI:n peruspalvelujen arviointi -raportti on valmis toukokuussa 2020,
jonka jälkeen tuloksia tuodaan eri tavoin kentän hyödynnettäväksi. Osa
tuloksista löytyy myös http://nuorisotilastot.fi -palvelusta.

✓

✓

Kyselyyn liittyvissä epäselvissä tilanteissa tai lisätietoja kaivatessasi, ota
yhteyttä: Aino Tormulainen, puh. 02 95 016 807, aino.tormulainen@avi.fi
Ruth Bamming, puh. 02 95 016 328, ruth.bamming@avi.fi

