Hyvinvointikertomus löytyy osoitteesta
www.nuortenhyvinvointikertomus.fi
Tilasto- ja kuvatietokanta
www.aluesarjat.fi/Nuortenhyvinvointi/
Nuorten hyvinvointikertomus yhdistää
tilasto- ja tutkimustietoa sekä nuorten
omaa kokemustietoa.
Tilastotietokannan avulla voi hakea ja
muokata itseään kiinnostavia tietoja.
Koottu, avoin ja jatkuvasti päivittyvä
tieto auttaa helsinkiläisiä päättäjiä
suuntamaan nuorten palvelujen kehittämistä.

Tiedon perusteella on vuodelle 2015 nostettu kaksi Helsingin nuorten palvelujen kehittämisen ja johtamisen painopistettä:
Maahanmuuttajanuorten valintojen ja kotoutumisen tuki
Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan vähentäminen

POIMINTOJA

Helsinkiläisiä 16 -29 – vuotiaita nuoria, jotka olivat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella on noin
9000. Kotimaankielisistä työn ja koulutuksen ulkopuolella on 4 prosenttia, vieraskielisistä 23 prosenttia. Vieraskielisten ulkopuolisuus ei pienene iän suhteen toisin kuin kotimaankielisten. Tilastoista ja kokemustiedosta nousee esille maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääminen ja ulkopuolisuuden tunne laajemminkin. Lisäksi esille nousee valintatilanteisiin liittyvä tiedon ja tuen puute.
http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/indikaattorit/tulevaisuuden-hallinta/koulutuksen-jatyon-ulkopuolella-olevat-nuoret Lue myös Juman tarina;
http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/kokemustieto/tulevaisuuden-hallinta
Nuorten kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta lisääntyvät. Seksuaalisuutta loukkaavaa nimittelyä esim. huorittelua, homottelua tai kehon loukkaavaa arvostelua kokee toistuvasti
tai joskus noin 40 prosenttia peruskoulun, lukion ja ammattioppilaitosten opiskelijoista.
http://www.aluesarjat.fi/Nuortenhyvinvointi/

Vuonna 1987 syntyneistä helsinkiläisnuorista 18 prosenttia oli käynyt psykiatrian poliklinikalla ja
kuudella prosentilla oli psykiatrian osastokäyntejä vuoteen 2012 mennessä. 23 prosenttia nuorista
oli ostanut psyykenlääkkeitä. Toimeentulotukeen oli tukeutunut 23 prosenttia nuorista ja 3,6 prosenttia oli lapsuudessaan ollut lastensuojeluperustein sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Rikostuomio
oli 11 prosentilla pojista ja 2 prosentilla tytöistä. Tutkimuksen tuloksissa näkyi lapsuuden perhetekijöiden ja elinolojen vaikutus nuoren myöhempään pärjäämiseen sekä ongelmien periytyminen
sukupolvelta toiselle. http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/tutkimus/nuoret-helsinginkaupungin-tutkimuksissa/vuonna-1987-syntyneiden-helsinkilaisnuorten
Lukio on menettänyt suosiotaan ja ammatillinen koulutus on kasvanut. Helsinkiläisistä nuorista jää
ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa koko maata suurempi osuus.
http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/indikaattorit/tulevaisuuden-hallinta/koulutuksestavalmistuneiden-siirtyminen-jatkokoulutukseen-ja
Koulutukseen osallistuvuudessa on isoja alueellisia eroja. Koillisessa ammatillinen koulutus on suosittua, pohjoisessa ja etelässä mennään useammin lukioon. Joissain kaupunginosissa kolmannes
nuorista jättää opinnot peruskouluun ja toisissa yli 80 prosenttia menee lukioon. Lue Angelan tarina: http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/kokemustieto/tulevaisuuden-hallinta
Nuorten tulokehitys on ollut polarisoituvaa. Yhä enemmän nuoria kuuluu pienituloisten luokkiin ja
toimeentulotuen tarve kasvaa. Samalla yhä suurempi osuus kuuluu yli 30 000€ ansaitseviin Lue
Tomin tarina: http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/kokemustieto/tulevaisuuden-hallinta
Kokemus koulukiusaamisesta on vähentynyt mutta edelleen neljäsosa nuorista kokee koulukiusaamista. Huolestuttavaa on nuorten kokemus siitä, että aikuiset eivät puutu kiusaamiseen. Lisäksi
joka viides opiskelevista tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää. Lue Oton tarina:
http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/kokemustieto/turvallisuus
Yhteisasuminen on kasvanut nuorten asumismuotona, yksinasuminen taas vähentynyt. Lue Saaran,
Veeran ja Heinin tarina; http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/kokemustieto/elama-jaterveys
Yhdeksällä nuoresta kymmenestä on läheisiä ystäviä. Helsinkiläisnuoret kokevat enemmän yksinäisyyttä verrattuna koko maan nuoriin. Lue Ninan tarina:
http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/kokemustieto/tunteet-ja-vuorovaikutus
Nuorten terveystapatottumukset ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Liikunnan harrastaminen
on lisääntynyt ja tupakointi ja humalajuominen on vähentynyt.
http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/indikaattorit/elama-ja-terveys

