
Toimintaan osallistuville nuorille suunnattu kysely 2022  

- Katsaus tuloksiin 
 

Kanuunan kunnille tarjoama nuorille suunnattu kysely toteutettiin syksyllä 2022, ja mukaan saatiin 

mukavasti kuntia nuorisotiloineen ottaen huomioon, että kysely toteutettiin valtakunnallisesti vasta toisen 

kerran. Mukana olevien kuntien määrä nousi syksyn 2021 53 kunnasta 75 kuntaan, ja vastaavasti 238 

nuorisotilasta 303 nuorisotilaan. Osittain varmasti rauhoittuneesta koronatilanteesta ja sen myötä 

vakiintuneemmasta nuorisotilalla kävijöiden joukosta johtuen myös vastausten määrä nousi 3393 

vastauksesta 7003 vastaukseen. 

Kanuuna haluaakin kiittää kyselyyn mukaan lähteneitä kuntia, mutta erityisesti nuoriso-ohjaajia, jotka 

motivoivat viiden viikon ajan nuoria vastaamaan kyselyyn. Vaikka kysely on perinteistä 

asiakastyytyväisyyskyselyä pidempi, niin kyselyn avanneista loppuun asti jaksoi lähes 90 % vastaajista, ja 

vastaajista lähes 90 % antoi luvan vastauksensa käytöstä valtakunnallisessa koonnissa. Olemme 

Nuorisotutkimusseuralta kuulleet kyselyn olevan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ja merkittävä 

nuorisotyön ja -tutkimuksen saralla, joten kiittäkää kyselyyn osallistuneita nuoria myös meidän 

puolestamme. 

Kyselyn tausta 
 

Kysely kehitettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan Oikeesti Oikeella Asialla-hankkeen ja Nuorisotutkimusseuran 

kanssa talven 2020–2021 aikana. Kysely rakennettiin nuorisotyön suhdeteoriaan nojautuvaksi ja osaksi 

Kanuunan Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipakettia. Pakettiin kuuluu arviointimalleja, Nups-prosesseja ja 

määrällisten mittareiden hyödyntämistä kunnallisen nuorisotyön arvioinnin tukena. Kyselyn avulla 

arvioidaan nuorten yksilöllisen kasvun tukemista, nuorten keskinäisten suhteiden edistämistä sekä nuorten 

ja luotettavien aikuisten välisen suhteen rakentumista nuorisotiloilla. Kysymykset ovat Likertin 

viisiportaisella asteikolla (täysin eri mieltä-jokseenkin eri mieltä-ei samaa eikä eri mieltä-jokseenkin samaa 

mieltä-täysin samaa mieltä) esitettyjä. 

Tietoa vastaajista 
 

Kysely on vastaajan yksilönsuojaa kunnioittava eikä kyselyssä kerätä mitään yksilöivää tietoa, mutta silti 

taustakysymysten avulla saadaan mielenkiintoista tietoa kyselyn vastaajista. Ikäjakauma on varmaan 

nuorisotyöntekijöiden mielikuvia tukeva, kaikkien vastaajien iän keskiarvo on 14 vuotta ja 13-vuotiaita 

vastaajia oli määrällisesti eniten, 23 % kaikista vastaajista. Kuvassa 1 näkyy tarkemmin vastaajien 

ikäjakauma. Yläkoulun jälkeen nuorisotiloilla käynti vähentyy radikaalisti, kenties nuorten löytäessä muita 

harrastuksia yläkoulun päätyttyä. 



 

Kuva 1: Vastaajien ikäjakauma 

 

Sukupuolijakauma vastanneiden kesken on kevyesti poikapainotteinen, kuvassa 2 näkyy vastaajien 

jakautuminen tarkemmin. 

 

Kuva 2: sukupuolijakauma 

 
Vastaajista suuri osa (39 %) oli toiminnassa mukana ensimmäistä vuotta, ja jos tämän tiedon yhdistää 

vastaajien ikäjakaumaan, niin voi tehdä pikaisen johtopäätöksen siitä, että suuri osa vastaajista on 

seitsemännellä luokalla, ja ensimmäistä vuotta nuorisotilatoiminnassa mukana. Kuvassa 3 tarkempaa 

jakautumista mukana olon kestosta vastaajien keskuudessa. 
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Kuva 3: Toiminnassa mukana olon kesto vastaushetkellä 

 

Kuvassa 4 näkyy vastaajien nuorisotilatoimintaan osallistumisen tiheys viikkotasolla, lähes puolet 

vastaajista osallistuu nuorisotilatoimintaan kerran tai kaksi viikossa. Tässä kysymyksessä näkyy nuorten 

osallistumisen lisäksi myös nuorisotilojen aukioloajat, joissakin kunnissa jotkut tilat saattavat olla kerran tai 

kaksi viikossa avoinna, joten sen useammin nuori ei pysty toimintaan osallistumaankaan. 

 

 

Kuva 4: Nuorisotilatoimintaan osallistumisen tiheys 

 

Kuvassa 5 näkyy kaveruuden merkitys nuorisotilalla käymiseen. Kysymykseen ”Mikä sai sinut tulemaan 

nuorisotilalle ensimmäisen kerran?” vastaajista kaksi kolmannesta (67 %) vastasi kaverin houkutelleen 

hänet mukaansa. Koululla toiminnan markkinointi oli kaukana takana toisella sijalla 12 % osuudella, ja 

tiedotteen ansiosta nuoria oli tullut tilalle 9 %. 

39%

19%

16%

9%

6%

4%

2%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

1 VUODEN

2 VUOTTA

3 VUOTTA

4 VUOTTA

5 VUOTTA

6 VUOTTA

7 VUOTTA

8+ VUOTTA 

20%

24%

24%

17%

8%

4%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

HARVEMMIN KUIN KERRAN VIIKOSSA

KERRAN VIIKOSSA

KAKSI KERTAA VIIKOSSA

KOLME KERTAA VIIKOSSA

NELJÄ KERTAA VIIKOSSA

VIISI KERTAA VIIKOSSA

ENEMMÄN KUIN VIISI KERTAA VIIKOSSA



 

Kuva 5: Mikä sai nuoren tulemaan toimintaan mukaan ensimmäisen kerran? 

 

Nämä tiedot vastaajista eivät välttämättä tule yllätyksenä nuorisotiloilla työtä tehneille, mutta vahvistaa 

tilastollisesti nuorisotyössä syntyneitä mielikuvia toimintaan osallistujista. 

 

Yksilöllisen kasvun tukeminen 
 

Yksilöllisen kasvun tukeminen koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Toisessa arvioidaan 

nuorisotyöntekijöiden suhtautumista nuoriin yksilöinä, ja miten nuoren kasvua tuetaan tilalla. Toisessa 

osiossa katsotaan tarkemmin nuorten osallisuutta ja osallistumista toiminnan suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. 

Ensimmäiseen osioon kuuluu kysymykset ”Voin olla oma itseni turvallisesti nuorisotilalla”, 

”Nuorisotyöntekijät suhtautuvat mielipiteisiini vakavasti” ja ”Nuorisotyöntekijät ymmärtävät minua 

nuorisotilalla ollessani”. Näiden kysymysten keskiarvojen keskiarvo on 4,4 ja mediaani 5. Kuvassa 6 näkyy 

tarkemmin kokonaisuuden vastausten jakauma.

 

Kuva 6: Yksilöllisen kasvun tuki 
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Nuorten toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvän osallistumisen liittyviä kysymyksiä olivat 

”Nuorisotyöntekijät rohkaisevat suunnittelemaan tai toteuttamaan toimintaa”, ”Olen osallistunut 

toiminnan suunnitteluun”, ”Olen osallistunut toiminnan toteuttamiseen” ja ”Haluaisin osallistua enemmän 

toiminnan suunnitteluun tai toteuttamiseen”. Näistä kysymyksistä ei ole mielekästä välttämättä laskea 

yhteistä keskiarvoa, vaan osallistumisen eri näkökulmia kannattaa katsoa kysymys kerrallaan. 

Nuorisotyöntekijät rohkaisevat nuoria keskiarvolla 4,3 ja mediaanilla 5, eli nuorisotyöntekijät ovat 

aktiivisesti kannustaneet nuoria toteuttamaan toimintaa muille nuorille. Noin 45 % nuorista on osallistunut 

toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, joten nuoret ovat aika aktiivisesti mukana nuorisotilan 

toiminnassa myös toteuttajan roolissa, ei pelkästään osallistujina. Sama 45 % nuorista haluaisi osallistua 

enemmän toiminnan suunnitteluun tai toteuttamiseen. 

Nuorten suhde toisiin nuoriin 
 

Tähän suhteeseen kuuluu kysymykset ”Nuorisotilalla tunnen kuuluvani porukkaan”, ”Nuorisotilalla tapaan 

kavereitani”, ”Nuorisotilalta voin löytää uusia kavereita”, ”Olen löytänyt uusia kavereita nuorisotilalta” ja 

”Minulla olisi vain vähän kavereita, jos en kävisi nuorisotilalla”. Viimeisen kysymyksen kohdalla vastausten 

keskiarvo on käännetty ympäri ennen sen liittämistä muihin kysymyksiin, koska kysymys on tietoisesti 

asetettu käänteisesti normaaliin skaalaan verrattuna. Vastausten keskiarvojen keskiarvo tämän suhteen 

kohdalla on 3,9 ja mediaani 4. Kuvassa 7 näkyy tarkemmin vastausten jakauma. Kokonaisuutena nuorisotyö 

onnistuu hyvin nuorten kaverisuhteiden edistäjänä, noin 70 % vastaajista on kysymysten väittämien kanssa 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä.  

 

Kuva 7: Nuorten suhde toisiin nuoriin 
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Nuorten suhde luotettaviin aikuisiin 
 

Tähän suhteeseen kuuluivat kysymykset ”Nuorisotalolla pätevät samat säännöt riippumatta siitä, ketkä 

ohjaajista ovat töissä”, ”Nuorisotalolla on turvallinen ilmapiiri riippumatta siitä, ketkä ohjaajista ovat 

töissä”, ”Luotan että minulle löytyy apua aikuisilta, jos tarvitsen sitä”, ”Nuorisotyöntekijät kohtelevat nuoria 

reilusti”, ”Nuorisotyöntekijät ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu” ja ”Minusta tuntuu, että 

nuorisotyöntekijät tykkäävät, kun käyn nuorisotilalla”. Näiden kysymysten vastausten keskiarvojen 

keskiarvo on 4,4 ja mediaani 5. Vastausten jakautuminen näkyy tarkemmin kuvassa 8. 

 

Kuva 8: Nuoren suhde luotettaviin aikuisiin 

Nostetaan kysymys ”Minusta tuntuu, että nuorisotyöntekijät tykkäävät, kun käyn nuorisotilalla” erikseen 

esille, koska se on Kanuunassa kyselyn yksi lempikysymyksistä. Vastausten keskiarvo on 4,3 ja mediaani 5, ja 

noin 80 % vastaajista oli samaa mieltä väittämän kanssa. Kuvassa 9 näkyy tämän kysymyksen tarkempi 

jakauma. 

 

Kuva 9: Minusta tuntuu, että nuorisotyöntekijät tykkäävät, kun käyn nuorisotilalla 
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Kiusaamisen havaitseminen nuorisotilalla 
 

Yksilöllisen kasvun tukemisen turvallisuuteen liittyvän kysymyksen vastaukset kertoivat jo nuorten kokevan 

nuorisotilan turvalliseksi olla omina itsenään, mutta luonnollisesti nuorisotiloillakin tapahtuu kiusaamista. 

Kiusaamista on havainnut noin 19 % nuorista, mutta koska kysymys on muotoiltu ”Olen havainnut 

kiusaamista nuorisotiloilla”, voi sama kiusaamistapaus löytyä vastauksista useaan kertaan. Silti yli 50 

prosenttia nuorista ei ole havainnut kiusaamiseksi kokemaansa nuorisotilalla. 

 

Kuva 10: Kiusaamisen havaitseminen nuorisotiloilla 

 

Niistä nuorista, jotka olivat havainneet kiusaamista nuorisotiloilla, 55 % oli kertonut asiasta 

nuorisotyöntekijälle. Kiusaamisesta kertomisen jälkeen 65 % vastaajista kertoi, että kiusaaminen oli 

loppunut tai vähentynyt, ja vain 3 % vastaajista kertoi kiusaamisen pahentuneen kertomisen jälkeen. Loput 

vastaajista ei tiennyt, mikä vaikutus kertomisella oli tilanteeseen. 
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Nuorisotilan viihtyisyys, sijainti ja mielekäs tekeminen nuorisotilalla 
 

Kyselyyn vastaajista noin 85 % on sitä mieltä, että heidän nuorisotilansa on viihtyisä. Kuvassa 11 näkyy 

vastausten jakauma tarkemmin, mutta 4,4 keskiarvo ja 5 mediaani kertoo aika onnistuneesta nuorisotilojen 

viihtyisyyden luomisesta. 

 

Kuva 11: Nuorisotilani on viihtyisä 

Nuorisotiloilla on myös riittävästi kivaa tekemistä. Kuvan 12 jakauma kertoo selvää kieltä siitä, että kyselyyn 

vastanneiden nuorten mielestä nuorisotilat eivät ole pelkästään viihtyisiä, vaan siellä on myös tekemistä, 

jos sitä kaipaa. 

 

Kuva 12: Nuorisotilalla on riittävästi kivaa tekemistä 
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Viihtyisyyden ja riittävän tekemisen lisäksi nuorisotiloilla on 85 % vastaajista mukaan myös hyvä ilmapiiri. 

 

Kuva 13:Nuorisotilan ilmapiiri on hyvä 

Kuvassa 14 näkyy nuorten mielipide nuorisotilojensa aukioloaikoihin, ja ehkä yllättävästikin noin 70 % 

vastaajista pitivät niitä sopivina. 

 

Kuva 14: Nuorisotilani aukioloajat ovat sopivat 

Kuvassa 15 on nuorten vastaukset kysymykseen ”Nuorisotilani on hankalan matkan päässä”. Vain noin 23 % 

vastaajista on väittämän kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Tosin nuoret, jotka vastaavat kyselyyn 

ovat jo tulleet nuorisotilalle, joten liian hankala matka sinne ei voi olla. Toisaalta jos lähes neljännes 

vastaajista pitää matkaa hankalana, kertoo se kenties siitä, että nuoret pitävät nuorisotiloja (ja siellä olevia 
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kavereita) tarpeeksi tärkeinä tullakseen paikalle, vaikka matka tuntuukin hankalalta.

 

Kuva 15: Nuorisotilani on hankalan matkan päässä 

 

Valtakunnallinen koonti verkossa 

 
Tänä talvena lisäsimme Googlen Looker Studioon (entinen DataStudio) valtakunnalliseen koontiin 

muutamia lisäominaisuuksia. Kaikkien reilun 6000 vastauksen lisäksi vastauksia voi tarkkailla myös 

kuntakoon mukaisesti. Kyselyyn osallistunut kunta voi siis vertailla oman kuntansa vastauksia 

valtakunnallisten tulosten lisäksi myös muihin samankokoisiin, kyselyyn osallistuneisiin kuntiin. 

Valtakunnallinen koonti löytyy osoitteesta https://bit.ly/NuorilleSuunnattuKysely, ja kuntakokoa voi vaihtaa 

pudotusvalikosta. 

Koonnista löytyy myös viime syksyn tulokset, mutta vuoden 2022 tulokset ovat valittuna oletusarvoisesti. 

Pudotusvalikosta voi valita molemmat vuodet tai kumman tahansa vuoden tulokset, jos haluaa vertailla 

tuloksia eri vuosien välillä. 

Lisätietoja kyselystä ja sen tuloksista saa Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan suunnittelija 

Juha Leskiseltä, juha.leskinen(at)lahti.fi. 
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