Helsinkiin muuttaa noin 23 000 15–29-vuotiasta joka vuosi - nuorten hyvinvointitietoa koottu yhteen
Joka viides helsinkiläinen on 15–29-vuotias. Vuoden 2016 alussa Helsingissä asui 136 518 15–29-vuotiasta
nuorta. Nuoruuteen kuuluu muuttaminen: 23 000 15–29-vuotiasta muuttaa vuosittain Helsinkiin.
Muuttajista puolet on 20–24-vuotiaita. Muuttovoittoa Helsinki on saanut 2010-luvulla vuosittain noin 7 000
nuoren verran. Nuorista 20-vuotiaat muuttavat eniten ja noin kolmannes vuonna 2015 Nuorisobarometrin
Helsingin lisäotokseen vastanneista nuorista olivat muuttaneet yli neljä kertaa viimeisen kymmenen
vuoden aikana.
Koulutuksen alueelliset erot tasaantuvat
Helsinkiläisnuorten koulutukseen osallistumisen alueelliset erot ovat kaventuneet kaupungin sisällä, samoin
perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuudet nuorista. Helsinkiläisistä 16–18-vuotiaista 61
prosenttia suoritti tutkintoa lukiossa ja 26 prosenttia ammatillisessa koulutuksessa.
20–29-vuotiaista helsinkiläisistä 54 prosentilla oli korkeimpana suoritettuna tutkintona toisen asteen
tutkinto ja 27 prosentilla oli korkea-asteen tutkinto. Korkea-asteen tutkinto on useammin naisilla (32 %)
kuin miehillä (21 %). Lähes puolet ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevista oli muun kuin suomen tai
ruotsinkielisiä, joten osalla heistä voi olla tutkinto suoritettuna jossakin toisessa maassa.
Nuorten työttömien määrä on kääntynyt pitkästä aikaa laskuun
25–29-vuotiaiden työttömien määrä kääntyi syyskuussa 2016 laskuun ensi kertaa neljään ja puoleen
vuoteen. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lähti laskuun jo vuotta aikaisemmin. Edelleen nuorten
työllisyystilanne on vaikea, ja haasteet koskevat myös korkeakoulutettuja nuoria. Syyskuun lopussa 2016
alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria oli Helsingissä 3 600 ja 25–29-vuotiaita vajaa 5 000.
Toimeentulotuen tarve nuorilla keskimääräistä suurempi
Rahanpuute voi näkyä nuorten elämässä erilaisina ilmiöinä. 42 prosenttia nuorista oli jättänyt harrastuksen
aloittamatta, 24 prosenttia oli lopettanut harrastukseen ja joka viides oli ollut tapaamatta ystäviään
rahanpuutteen vuoksi Helsingin nuorisobarometrin tulosten mukaan. Joka kymmenes nuori on jättänyt
laskuja maksamatta sekä ottanut kulutusluottoa.
Nuoret ovat useammin toimeentulotuen piirissä kuin helsinkiläiset keskimäärin, 15–29-vuotiaista tukea sai
vuoden 2015 aikana 18 prosenttia eli 24 000 nuorta. Määrä on yli kolmannes kaikista tuensaajista.
Vuodesta 2010 lähtien 15–29-vuotiaiden toimeentulotuen saajien määrä on kasvanut kolmanneksella.
Tutkimusten mukaan toimeentulotuen käyttö seuraa usein sukupolvelta toiselle.

Oma ryhmä ja oma kaupunki merkityksellisiä
Nuoret arvostavat lähiympäristössään luontoyhteyttä, rauhallisuutta, turvallisuutta, hyvää palvelutarjontaa
ja virkistysmahdollisuuksia. Keskustassa ja yleensäkin kaupungin eri osissa liikkumisella on nuorille aikuisille
erityinen merkitys. Vajaa kolmannes tytöistä ja noin kymmenys pojista kokee turvattomuuden tunnetta
liikkuessaan omalla asuinalueellaan myöhään viikonloppuisin vuoden 2015 turvallisuuskyselyn mukaan.
Oman arjen hallinta on tärkeä osa nuorten aikuistumista ja yhdeksän nuorta kymmenestä kokevat arjen
olevan hallinnassa. Tämä tarkoitti sitä, että he tietävät kenen puoleen voi kääntyä, jos on vaikeaa. Elämässä
pärjääminen, elämän merkityksellisyys ja arvokkuuden tunne ovat läsnä heidän elämässään.
Nuoret luottavat instituutioihin
Nuoret luottavat poliisiin, oikeuslaitoksiin kunnan palveluihin ja päätöksentekoon ja yleensäkin ihmisiin
yhtä paljon kuin väestö keskimäärin. Yhteiskunnallinen toiminta näkyy nuorten tavassa elää. Nuoret
vaikuttavat yhteiskunnallisiin asioihin ostopäätöksillään, toimimalla verkkoyhteisöissä tai porukalla jonkin
asian puolesta tai vastaan.
Katsaus on vuosittain Nuorten hyvinvointikertomuksen tietosisällöistä koottava työpaperi, joka toimii
Helsingissä palvelujen ja johtamisen tukena. Vuonna 2016 katsaus koottiin järjestyksessä kolmannen
kerran.
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