
Nuorille suunnatun kyselyn kansallisia tuloksia 
 

Kanuuna toteutti ensimmäisen kansallisen toimintaan osallistuville nuorille suunnatun kyselyn vuoden 2021 

lopussa. Kyselyyn osallistui 53 kuntaa 238 nuorisotilan voimin ja kolmen viikon aikana vastauksia kertyi 

3393 kappaletta. Tässä tekstissä kyselyn tuloksia käydään lyhyesti läpi. 

Vastaajien taustatietoja 
 

Kuvassa 1 näkyy vastaajien ikäjakauma, joka vastaa varmaan monen nuorisotyöntekijän mielikuvaa 

nuorisotiloilla käyvistä. Alakouluikäisiä vastaajia on 28 %, yläkouluikäisiä on 56 % vastaajista ja yli 15-

vuotiaita 16 %. 

 

Kuva 1: Vastaajien ikäjakauma 

Kuvassa 2 näkyy vastaajien sukupuolijakauma. 51 % vastaajista oli poikia ja 43 % tyttöjä. Kolmen prosentin 

osuuteen jäi muunsukupuoliset ja he, jotka eivät halunneet vastata kysymykseen.

 

Kuva 2:Vastaajien sukupuolijakauma 
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Kuvassa 3 näkyy se, kuinka kauan nuori on ollut toiminnassa mukana kyselyyn vastatessaan. Ensimmäistä 

vuotta nuorisotilalla käyviä on yli kolmannes, 37 %, ja siitä osuus pienenee vuosi vuodelta. Yli kolme vuotta 

toiminnassa olleita nuoria on 29 %, eli vähemmän kuin ”uusia” nuoria. 

 

Kuva 3:Kuinka kauan nuori on ollut mukana toiminnassa 

Kuvassa 4 näkyy se, kuinka usein nuori osallistuu toimintaan. Suurin osa vastaajista (28 %) osallistuu 

toimintaan kaksi kertaa viikossa, 23 % kerran viikossa ja 18 % kolme kertaa viikossa. Vastaukset kertovat 

ehkä osittain nuorisotilojen aukiolokerroista, ei pelkästään nuorten halusta osallistua toimintaan. 

 

Kuva 4: Kuinka usein nuori osallistuu toimintaan 

Kuvassa 5 näkyy nuorten vastaukset ensimmäisen kerran nuorisotilalle tulemiseen. 68 % vastaajista sanoi 

tulleensa nuorisotilalle kaverin houkuttelun seurauksena, mutta 23 % sanoi tulleensa joko kuultuaan 

nuorisotilasta nuorisotyöntekijältä tai nähtyään tiedotteen nuorisotilan toiminnasta. Kasvokkainen sekä 
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verkkotiedottaminen nuorisotilan toiminnasta kannattaa siis. 

 

Kuva 5: Mikä sai nuoren tulemaan nuorisotilalle ensimmäisen kerran 

Kuvassa 6 näkyy sanapilvi vastauksista ”Miksi osallistut toimintaan?” kysymykseen. Avoimista vastauksista 

sanapilvestä nousee esiin kaveruus, kiva tekeminen ja hauskuus. 

 

Kuva 6: Sanapilvi kysymyksen ”Miksi osallistut toimintaan” vastauksista. 
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Kysymykset jaoteltuna suhdeteorian suhteisiin 
 

Kyselyn kysymykset laadittiin yhdessä Nuorisotutkimusseuran ja Etelä-Karjan Oikeesti Oikeella asialla -

hankkeen kanssa, ja Kyllin hyvään nuorisotyön arviointipakettiin sopivaan tyyliin kysymyksiä lähestyttiin 

nuorisotyön suhdeteorian kautta. Kysymysten vastaukset ovat viisiportaisessa likertin asteikossa seuraavat: 

1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä ja 

5=täysin samaa mieltä. Vastausten tulkinnoissa ”jokseenkin samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” 

vastausten osuudet lasketaan yhteen. Seuraavaksi katsotaan kysymysten vastauksia suhdeteorian suhde 

kerrallaan. 

Yksilöllisen kasvun tukeminen 
 

Yksilöllisen kasvun tukeminen on tavallaan pilkottu kahteen osaan, kasvun tukeen liittyvät kolme kysymystä 

ja neljä kysymystä osallisuuteen liittyen. 

Kuvassa 7 näkyy kolmen kasvun tuen kysymyksen vastausten jakauma, ja kaikkien kolmen vastauksen 

keskiarvojen keskiarvo on 4.4. 91 % vastaajista kokee voivansa olla oma itsensä nuorisotilalla, 80 % 

vastaajista kokee nuorisotyöntekijöiden suhtautuvan nuorten mielipiteisiin vakavasti ja 89 % kokee 

tulleensa ymmärretyksi nuorisotilalla ollessaan. 

 

Kuva 7: Yksilöllisen kasvun tuki 
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Kuvassa 8 näkyy nuorten vastaukset kysymyksiin nuorisotilan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 

Jopa 56 % on täysin samaa mieltä siitä, että nuorisotyöntekijät rohkaisevat nuoria suunnittelemaan tai 

toteuttamaan toimintaa. Toimintaa suunnittelemassa tai toteuttamassa on vastaajista noin 45 %. 

Suunnilleen sama määrä nuoria haluaisi osallistua enemmän toiminnan suunnittelun tai toteuttamiseen. 

 

Kuva 8: Nuorten osallisuudesta toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen 
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Nuoren suhde toisiin nuoriin 
 

Kuvassa 9 näkyy nuoren suhdetta toisiin nuoriin mittaavien kysymysten vastauksia. Nuorisotilalla koetaan 

porukkaan kuulumisen tunnetta, ja vielä enemmän siellä tavataan kavereita. Nuorisotilalla jopa 69 % kokee 

voivansa löytää uusia kavereita, ja noin puolet (52 %) on löytänyt nuorisotilalta uusia kavereita. Onneksi 

vain 24 % vastaajista kokee, että heillä olisi vain vähän kavereita ilman nuorisotilalla käymistä. Viimeisen 

kysymyksen kohdalla keskiarvo on käännetty ympäri, koska kysymyksen asettelu oli muista poikkeava. 

 

Kuva 9: Nuoren suhde toisiin nuoriin 
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Nuoren suhde luotettaviin aikuisiin 
 

Kuvassa 10 näkyy nuoren suhdetta luotettaviin aikuisiin mittaavia kysymyksiä. 83 % nuorista on sitä mieltä, 

että nuorisotiloilla pätevät samat säännöt riippumatta ketä siellä on töissä, 87 % pitää ilmapiiriä turvallisena 

ja 87 % luottaa löytävänsä aikuisilta apua, jos sitä tarvitsee. 89 % nuorista ajattelee, että nuorisotyöntekijät 

kohtelevat nuoria reilusti ja 84 % kokee, että nuorisotyöntekijät ovat kiinnostuneita nuorten kuulumisista. 

83 % nuorista tuntee, että nuorisotyöntekijät tykkäävät nuorten tilalla käymisestä. 

 

Kuva 10: Nuoren suhde luotettaviin aikuisiin 
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Nuorisotilasta yms 
 

Viimeisessä kysymysryhmässä selvitetään muun muassa nuorisotilan viihtyisyyttä, nuorisotilalta löytyvää 

tekemistä ja nuorisotilan aukioloaikojen sopivuutta. 88 % vastaajista pitää nuorisotilaansa viihtyisänä, 83 % 

löytää nuorisotilalta riittävästi kivaa tekemistä ja aukioloajatkin miellyttävät 68 % vastaajista. Nuorisotilan 

ilmapiiriä pitää hyvänä 89 % vastaajista. 

Kiusaamista on havainnut 19 % vastaajista, mutta tässä luvussa kannattaa huomioida se, että saman 

kiusaamistapauksen on voinut havaita usea vastaaja. Aiemmissa kysymyksissä esiin tullut mielipide 

turvallisesta nuorisotilasta, jossa vastaajat kokevat voivansa olla omia itsejään kertonee siitä, että 

havaittuihin kiusaamistapauksiin puututaan nuorisotyöntekijöiden toimesta. 

 

Kuva 11: Nuorisotilasta yms 

Kuvassa 12 näkyy nuorten vastauksia kysymykseen epäreilusta kohtelusta. 92 % nuorista ei koe epäreilua 

kohtelua nuorisotilalla, ja lopuista nuorista (8 %) epäreilua kohtelua koettiin eniten muiden nuorten 

toimesta. Kyllä-vastausten kohdalla pystyi valitsemaan useita vaihtoehtoja, eli yksi epäreilua kohtelua 

kokenut nuori saattaa näkyä useammassa epäreilun kohtelun kategoriassa. 
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Lopuksi 
 

Kyselyyn osallistuminen tehtiin kunnille mahdollisimman helpoksi, kunnat toimittivat Kanuunalle listan 

yksiköistä, jotka osallistuvat kyselyyn. Sen jälkeen Kanuuna toimitti ohjeistukset ja linkin kyselyyn kunnille, 

ja kyselyn päätyttyä kunnat saivat käsiinsä omat kuntakohtaiset tulokset. Kansallisen yhteenvedon kunnat 

saivat tulosten kokoamisen jälkeen, ja yhteenvedon mukana toimitettiin myös excel-tiedosto, jossa oli 

helppo verrata oman kunnan tuloksia kansallisiin keskiarvoihin. 

Kokeiluluontoisena kansallisena raporttina kyselyn tulokset siirrettiin myös Googlen DataStudioon, jossa 

niitä voi tarkastella visuaalisesti kokonaisuus kerrallaan. DataStudion raportti löytyy täältä. 

Lisätietoja kyselystä saa Kanuunan suunnittelija Juha Leskiseltä, juha.leskinen@lahti.fi. Tervetuloa mukaan 

ensi syksynä! 
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