“Maailman pitäs
legit olla vaa
hyväksyvämpi.”
Kokemustietoa Helsingin nuorilta
Nuorten budjetti 2022

Miksi ja miten
tietoa kerättiin?
Nuorten kokemustieto on kerätty
maalis-kesäkuussa 2022 osana
Helsingin nuorten osallistuvaa
budjetointia, nuorten budjettia.
Nuorten budjetissa nuoret ideoivat,
äänestävät ja neuvottelevat vuosittain
siitä millaista toimintaa ja palveluja
nuorille tarvitaan, ja miten Helsingin
nuorisopalveluiden budjettia käytetään.
Nuorten budjetin eri vaiheisiin
osallistuu vuosittain yli 10 000
nuorta. Suunnitelmien valmisteluun ja
toteuttamiseen voivat osallistua kaikki
12-17-vuotiaat helsinkiläiset.

Nuorten budjetti käynnistyy vuosittain
laajalla kokemustietokyselyllä,
jossa nuoret pääsevät kertomaan
ajankohtaisista toiveistaan, huolistaan
ja ideoistaan. Tietoa hyödynnetään
alueellisissa työpajoissa, joissa
nuoriso-ohjaajat auttavat nuoria
kehittämään alueen nuorten tarpeisiin
perustuvia suunnitelmia.

Kyselyn uudistettu, digitaalinen ja
tekoälyä hyödyntävä toteutustapa
mahdollistaa nyt laajan kokemustietoaineiston avaamisen kaikkien
nuorten kanssa toimivien käyttöön.

Nuorisopalveluiden kaikki 15
nuorisotyöyksikköä toteuttavat
nuorten budjettia omalla alueellaan,
yhteistyössä alueensa koulujen
kanssa. Kyselyyn vastataan yleensä
koulupäivän aikana, joko nuorisoohjaajien tai opettajien avulla.
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Prosessi

2

Alueellisissa
neuvotteluissa
päätetään
äänestystulokseen
perustuen mitä
suunnitelmia
toteutetaan ja mistä
resursseista.

4

Työpajat

Neuvottelut

1

Kysely
Kyselyssä nuoret
kertovat laajasti
kokemuksistaan,
tarpeistaan,
huolistaan ja
ideoistaan.

Alueellisissa työpajoissa nuoret
käyvät läpi kyselyssä kerättyä
aineistoa ja kehittävät sen pohjalta
toteuttamiskelpoisia suunnitelmia.
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5

Toteutus

Suunnitelma
toteutetaan
seuraavan
vuoden aikana.

Äänestys
Suunnitelmista äänestetään
kunkin alueen kouluilla.

3

Tiedonkeruu 2022

86

7043

koulusta

vastannutta
nuorta

35

kysymystä

91 853

17

...joista
oli avointa
kysymystä

avointa vastausta
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Tiedonkeruu

Kysymykset nousevat
Helsingin nuorisotyön
perussuunnitelmasta
(NUPS)
Mikä on NUPS?

Kysymysten aiheet

1.

Yhteisöllisyys ja ryhmässä
toimiminen

2.

Ihmissuhteet ja kaveruus

3.

Ympäristö

4.

Oma identiteetti ja kasvaminen

5.

Ilmiöt, omaehtoisuus ja aktivismi

6.

Harrastukset, kulttuuri
ja tapahtumat
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Kotona kaupungissa

68

%

toivoo, että
omalla alueella
olisi enemmän
mahdollisuuksia
liikkua.

50

%

osallistuisi
mielenosoitukseen
ihmisoikeuksien
puolesta

Vastaajien mielestä
kolme tärkeintä
ympäristöasiaa ovat

Lähiympäristössään
nuoret haluavat
toimia eniten

1. Roskaton ja
viihtyisä ympäristö

1. Rasismin
vastustamiseksi

2. Eläinten hyvinvointi

2. Tasa-arvon
puolesta

3. Itämeren ja sisä-		
vesien puhtaus

3. Kiusaamista
vastaan

6

Mä ja me

89

%

kokee tulevansa
hyväksytyksi
sellaisena kuin on.

38

%

kokee ettei saa
ääntään kuuluviin.

90

84

on viimeksi kuluneen
kuukauden aikana
ilahduttanut kaveria
tai jotain muuta
ihmistä.

kokee kuuluvansa
johonkin kivaan
yhteisöön.

%

%
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Tekoäly apuna analyysissä
Avoimia
kysymyksiä oli 17

Näissä nuoret sanoittivat kokemuksiaan vapaasti itse.
Avoimiin kysymyksiin tuli yhteensä 91 853 vastausta.
Avointen vastausten analysointiin ja teemoitteluun
käytettiin Etuma-tekstianalyysiohjelmaa.

Vastauksista Etuma
nosti esiin 12 teemaa

Teemat ovat suurempia aihekokonaisuuksia, joita nuoret
toivat vastauksissaan esille eri yhteyksissä, eri tavoin
sanallistaen. (Ks. vieressä esimerkki, teema Luonto.)

Teemat koostuvat
puheenaiheista

Puheenaiheet kertovat tarkemmin sen, mistä nuoret
puhuvat. Puheenaiheista saamme selville kuinka monta
kertaa tietyt asiat ovat nousseet esiin vastauksissa.

Luonto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aineistoa voi Etuman avulla tarkastella ja vertailla useasta eri kulmasta:
alueittain

kouluittain

kysymyksittäin

teemoittain

puheenaiheittain

•••

Siisteys
512
Retket
382
Luonto
366
Ratsastus
219
Lemmikit
191
Ilmastonmuutos 166
Eläimet
88
Kukat
74
Jätehuolto
68
Hevoset
48

Tässä yllä on esimerkki
koneoppimisen kautta
tunnistetusta teemasta
“Luonto”, sekä lista
siihen liittyvien sanojen
mainintakerroista.
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Tästä nuoret puhuvat

Avoimista vastauksista tunnistetut teemat
käyttäen Etuma-tekstianalyysiohjelmaa

Liikunta

Vapaa-aika

Luonto

Taide

Hyvinvointihaasteet

Paikat

Ajatusmaailma

Ruoka

Liikkuminen

Kohtaaminen

Koulunkäynti

Resurssit
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Puheenaihe

Mainintakerrat

1.

Sota

572

2.

Coronavirus

491

3.

Perhe

179

4.

Kuolema

132

5.

Ilmastonmuutos

128

6.

Hyvinvointi

74

7.

Kaverit

53

8.

Lemmikit

50

9.

Yhdenvertaisuus

35

10.

Raha

33

Sodasta ollaan huolissaan yleisellä tasolla,
mutta monia sota on koskettanut henkilökohtaisesti. Koronan mukanaan tuomat
rajoitukset ovat osuneet nuoriin kipeästi, ja
vaikutukset näkyvät yhä. Merkittävä vastaajien joukko puhuu myös perheeseen liittyvistä menetyksistä, kuten isovanhempien
kuolemasta tai vanhempien sairauksista.

Osaatko nimetä ilmiön tai tapahtuman,
joka on koskettanut sinua, perhettäsi tai
ystävääsi viime vuoden aikana?

Venäjän ja Ukrainan
sota, sillä minulla on
perheenjäseniä
Ukrainasta.

Koronan
ja sodan
aiheuttama
ahdistus.

Ukrainan sota, Palestiina,
ilmastonmuutos, black
lives matter –liike.

Paras ystäväni tuli
ulos kaapista muunsukupuolisena, sain
kissan, isäni melkein
kuoli, sain silmälasit,
kuukautiseni alkoivat,
aloitin yläasteen ja
kasvoin ihmisenä.

Lisäksi ilmastonmuutos pahenee,
minua huolestuttaa,
kuinka kukaan ei
puhu siitä tarpeeksi, koska se on erittäin vakava asia ja
toivon, että voisin
tehdä enemmän
auttaakseni.
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Puheenaihe

Mainintakerrat

1.

Arvosanat

300

2.

Haaveet

243

3.

Koulu

155

4.

Raha

139

5.

Kaverit

135

6.

Urheilu

129

7.

Lukio

126

8.

Jalkapallo

117

9.

Koulunkäynti

70

10.

Harrastukset

63

Eniten mainitaan arvosanojen
parantaminen. Merkittävä osa myös
kertoo, ettei heillä ole tällä hetkellä
haaveita tai unelmia lainkaan.

Minkä unelman haluaisit
toteuttaa vuoden sisällä?
Ei mulla ole
unelmia.

A dream I
would like to
be true is to get
to know myself
better.

Haluan paljon rahaa.
No jos joku kouluun
liittyvä pitäis olla nii
salee et oppisin harjottelee kokeisiin kun
en oo ikinä osannu
nii siks en oo harjotellut.

No vaikka v*ttu sen et pääsis
v* ttuun tästä v* tun koulusta
jollain normaaleilla numeroilla mutta kun v* ttu pitää olla
16 v* tun esitelmää jotka pitää löytää jostain p**seestä.

Haluaisin kehittyä
ystävien hankkimisessa ja sosiaalisen
kykyjen hallitsemisessa.

Haluan saada mahdollisimman hyviä
arvosanoja ja pitää
hauskaa.
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Puheenaihe

Mainintakerrat

1.

Matematiikka

290

2.

Kielet

203

3.

Koulu

141

4.

Taidot

135

5.

Koulunkäynti

135

6.

Jalkapallo

86

7.

Raha

84

8.

Tiedonsaanti

83

9.

Taide

63

10.

Arvosanat

51

Eniten vastaajat haluavat oppia eri kouluaineita ja opiskelutaitoja. Myös omissa
harrastuksissa ja vapaa-ajan tekemisissä
halutaan kehittyä.

Mitä haluaisit oppia vuoden sisällä?

Mahdollisimman
monia taitoja joita
tarvitsisin vanhempana, kuten käsitöitä, päättelykykyä,
ongelmanratkaisua
ja suunnittelua.

Haluaisin oppia
enemmän esimerkiksi jotain kieliä
tai ohjelmointia.

Haluaisin
osata
matikkaa
kunnolla.

Haluaisin
oppia koulussa
opiskelua.

Haluaisin oppia, miten
esitetään esitelmä
ilman että stressaa sitä.

Esimerkiksi enemmän
rahasta, sen käytöstä,
osakkeista, tilijutuista
sekä veroista ja laskuista.
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Puheenaihe

Mainintakerrat

1.

Hyväksyntä

26

2.

Yhdenvertaisuus

25

3.

Koulu

22

4.

Kiusaaminen

21

5.

Kaverit

20

6.

Rasismi

16

7.

Tiedonsaanti

14

8.

Opettajat

11

9.

Ymmärrettävyys

10

10.

Hyvinvointi
Merkittävä enemmistö, 89%, kertoi tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin on.
Avoimissa vastauksissa 600 vastaajaa
sanoittaa myös sitä mitä pitäisi tapahtua,
jotta he kokisivat tulevansa hyväksytyksi.

Mitä pitäisi tapahtua, jotta kokisit tulevasi
hyväksytyksi sellaisena kuin olet?
Opettajien pitäisi
saada kiusaaminen
loppumaan, tai
edes saada meille
semmoinen olo
että he yrittävät.

9
Itselleni
tulevaa apua,
jotten välittäisi
liika muiden
mielipiteestä.

Ehk et opet lopettais tekemäst
sen koko “naiset ja herrat ai niin
juu ei me voida enään sanoo noin”
joka ikinen kerta.

Skaffa lärare som
inte konstant måste
dela in i flicka pojke,
använda könsinriktat språk, lär dem
hur man använder
pronomen (eftersom
det verkar så jävla
svårt).”

Maailman pitäs
legit olla vaa
hyväksyvämpi.

Minun pitää
yrittää hyväksyä
ensin itseni
sellaisena kuin
olen.
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Puheenaihe

Mainintakerrat

1.

Siisteys

2.

Liikuntatilat

101

3.

Luonto

92

4.

Turvallisuus

91

5.

Liikunta

89

6.

Aktiviteetit

73

7.

Puistot

72

8.

Tilat

63

9.

Myymälät

59

10.

Ympäristö

55

Eniten omassa lähiympäristössä haluttaisiin puuttua roskaamiseen ja epäsiisteyteen. Vastaajat kaipaavat asuinalueillensa
myös lisää ja monipuolisempia liikkumismahdollisuuksia nuorille.

389

Mitä pitäisi parantaa omalla
asuinalueellasi?
Koriskenttiä ja futiskenttiä lisää.

Tehdä siitä turvallisemman, ei jaksa
nähdä poliiseja joka
päivä.

Siisteyttä, ympäristöä,
liikkumismahdollisuuksia.

Haluaisin, että
asuinalueellani
ei roskattaisi.

No kaikkialla on aika
paljon roskia ja oon itekki
keränny niitä joten roskia
vois vaikka kaupungin
työn tekijät kerätä.
Roskan kerääjä oli hyvä
kesätyö.
Idk ehkä niinku ei räjäyttää jokaista kalliota joka
on olemassa vaan koska
saadaan talo.
14

Puheenaihe

Mainintakerrat

1.

Koripallo

264

2.

Jalkapallo

236

3.

Kiipeily

189

4.

Tanssi

168

5.

Lentopallo

142

6.

Urheilu

140

7.

Nyrkkeily

139

8.

Musiikki

128

9.

Harrastukset

111

10.

kamppailulajit

105

Harrastuskokeilutoiveiden kärjessä näkyvät tutut lajit: koripallo ja jalkapallo. Monet
haluaisivat kokeilla myös kalliiksi miellettyjä harrastuksia, kuten ratsastus, golf tai
miekkailu. Moni ilmoittaa myös jo harrastavansa toivomiaan lajeja, eikä kaipaa niiden
rinnalle muuta.

Mitä uutta toimintaa tai harrastusta
haluaisit kokeilla?

En mitään siis mikään
ei oo karseempaa ku
se et pitää mennä johonki harrastukseen
uuvuttavan koulupäivä jälkeen väsyneenä.

Haluaisin aloittaa
tankotanssin mutta
siitä tulee paljon vihaa
muilta niin en oikein
tiedä.

Haluaisin harrastaa
koripalloa, teatteria
ja kuvataidetta.
En oikein tiedä,
minulla on hyvin
harrastuksia.

K- pop tanssi.

En mitään.
Pelaan futista
ja oon focus
futikseen.

Haluaisin kokeilla uusia
tanssilajeja, veneilyä
tai ylipäätänsä sellaisia harrastuksia joita
on itse vaikea kokeilla
ilman perehdytyksiä tai
valmiita resursseja.
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Puheenaihe

Mainintakerrat

1.

Raha

383

2.

Tilat

281

3.

Tukeminen

149

4.

Välineet

127

5.

Liikuntatilat

126

6.

Kaverit

116

7.

Perhe

70

8.

Jalkapallo

62

9.

Koulu

62

10.

Aktiviteetit

39

Omaehtoisen toiminnan järjestämiseen
vastaajat kaipaavat eniten rahaa ja tiloja.
Tiloja kaivataan itsenäiseen käyttöön ja
mahdollisimman laajoilla aukioloajoilla.

Millaista tukea kaipaat oman
toiminnan järjestämiseen?

Olisi kiva olla
mukavia esim.
hengailupaikkoja
niinkuin Oodi
muuallakin
Helsingin alueella.
Myös esimerkiksi
liikuntapaikoilla
olisi kiva olla esim.
korispalloja ja
futispalloja.

No varmaan
rahallista että
voisi ostaa
välineitä mitä
tarvitaan.

Haluaisin tilat joissa
voisi oleskella kavereiden kanssa talvisin kun
ulkona on tosi kylmä.

Tiloja, välineitä ja apua
idean toteuttamisessa
sekä suunnittelussa.

Ilmaisia, varattavia sisätiloja
urheiluun (esim.
koripallokenttä).

En mitään.
Kyl me kavereitten kanssa pärjätään
ilman rahaa

Nuorisotiloja jotka ovat
myös viikonloppuisin auki.
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Puheenaihe

Mainintakerrat

1.

Koulu

240

2.

Valaistus

222

3.

Kaupunginosat

179

4.

Asemat

167

5.

Ostoskeskukset

151

6.

Kadut

140

7.

Joukkoliikenne

130

8.

Keskusta

69

9.

Luonto

68

10.

Koti

66

Moni kertoo pelkäävänsä koulussa, muttei
erittele tarkemmin miksi. Valaistus,
kaupunginosat, asemat, ostoskeskukset,
kadut ja joukkoliikenne muodostavat
yhdessä kaupunkiympäristöön liittyvän
kokonaisuuden, joka sai vastauksissa
eniten mainintoja.

Minkälaisissa paikoissa sinua
on pelottanut, tai olet kokenut
turvattomuutta?
Koulussa, kotona, miesten
lähel, busseis, bussipyskäil,
kaupois, kadul.

Literally anywhere
alone at night or at
school.

Koulu joka päivä

Meil on aik iso
semmone gangsta
roadman kulttuuri
nii se ei oo fresh.

Olin kauppakeskuksessa kaverin
kanssa kahestaan sellasessa paikassa missä ei ollu ihmisiä, sitten sinne
tuli kaksi meitä isompaa poikaa jotka
uhkaili ja koetti varastaa. Oltiin valvontakameran edessä sen tapahtuman aikana eikä ketään tullut sinne
ylös auttamaan siinä tilanteessa, ajattelin että nyt ei aikusista ole apua.
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Puheenaihe

Mainintakerrat

1.

Kaverit

474

2.

Lahjat

450

3.

Ostaminen

299

4.

Perhe

199

5.

Huumori

197

6.

Ruoka

143

7.

Makeiset

105

8.

Juhlinta

71

9.

Asenteet

67

10.

Yllätykset

66

Vastaajat ilahduttavat läheisiään esimerkiksi antamalla heille aikaansa, kuuntelemalla
huolia, ostamalla tarkoin ajateltuja lahjoja
ja laittamalla ruokaa. Vanhempia on autettu
kotitöissä, sisaruksille ostettu herkkuja tai
viety masentuneelle ystävälle pitsaa. Myös
erilaiset taide-esitykset ja huumori ovat
nuorten suosimia tapoja ilahduttaa läheisiä.

Jos olet ilahduttanut viime aikoina
lähimmäisiäsi, miten sen teit?
Mun kaveri oli sen masennusepisoodis joten vein sille ain safkaa
esim pizzaa tai mcdonalds.

Kehunut, auttanut, lohduttanut
ja vaan ollut kavereiden kanssa,
kuunnellut ja tutustunut asioihin
mist kaverit tykkää.

Ostin mun pikkuveljelle jättinallekarkin.

Kerroin vitsin
perunasta.

Ilahdutin meidän vanhaa
opettajaa ystävieni
kanssa laululla ja hän
herkistyi.

Ostin kaverille synttärilahjan josta hän oli puhunut ja haaveillut, mutta ei
itse raaskinut ostaa sitä.
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Haluatko kuulla lisää?

Voit tarkastella suljettujen kysymysten
osalta tiedonkeruun dataa tarkemmin
Power BI raportteina.
Koko kaupungin avoimista vastauksista
koostuvasta aineistosta on henkilösuojan vuoksi saatavilla raakadatan
sijaan Etuma-tekstianalyysin avulla
laadittuja teema ja puheenaihekoosteita.

Tiedustelut koosteista sekä nuorten
budjetista:

Lisää aiheesta:

Johanna Laukkanen
suunnittelija, nuorisopalvelut
040 358 0815, johanna.laukkanen@hel.fi

Nuorten budjetti

Eveliina Laine
koordinaattori, nuorisopalvelut
040 709 2839, eveliina.laine@hel.fi

Nuorten budjetin kyselyn
kysymykset 2022
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