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Vad vet vi om välfärden bland 
ungdomar? 

• Vi har statistik över 
– hur många som är arbetslösa, 
– hur många som har fått 

studieplats, 
– hur många som är barnskyddets 

klienter etc. men en helhetssyn 
över de ungas liv är komplicerat 
att hitta. 



• För tillfället finns ca 40 
indikatorer på sidorna.







• Bekanta dig med databasen 
som är sammankopplad med 
indikatorerna. Den 
uppdateras genast när ny 
information är tillgängligt. 
http://www.aluesarjat.fi/Nuor
tenhyvinvointi/



• Välfärdsberättelsens faktabas 
innehåller statistik, 
forskningar, experters syn 
samt de ungas egna 
erfarenheter. 

• Genom att sammankoppla 
dessa olika informationskällor 
försöker vi hitta en helhetsbild 
över de ungas situation i 
Helsingfors. 



• www.nuortenhyvinvointikerto
mus.fi



Ungdomsgruppers 
erfarenheter av välfärd i 
Helsingfors

Ett verktyg som ungdomsgrupper 
kan använda för att fundera över 
vilka saker de tycker är viktiga. 
http://nuortenkokemustieto.munsta
di.fi/

En arbetsbok som hjälpar gruppena 
at diskutera tillsammans
- I scout, i fenomenbaserade studier,  
rippikoululeiri osv



Möjligheter till välfärd

http://www.nuortenhyvinvointi
kertomus.fi/kokemustieto/hyvi
nvoinnin-
kokemustieto/kokemustiedon-
kerays



• Den viktigaste möjlighet  är att 
få kompisar

• Nästa är att vara sig själv (89 
% kände också att de har het 
här möjlighet)

• Var tredje kände sig inte trygg 
att röra sig i stan utan rädd







VAD?

• Helsingfors	  stads	  ungas	  påverkningssystem
• Togs	  i	  bruk	  06	  /	  2011,	  4e	  verksamhetåret
• Ungdomscentralen	  och	  Utbildningsverket	  
ansvarar	  för	  Krut

• Alla	  stadens	  administrativa	  enheter	  har	  
förbundit	  sig	  till	  systemet,	  högt	  uppe	  i	  stadens	  
strategi



Varför?

• Öka	  på	  det	  aktiva	  medborgarskapet
• Rätten	  till	  den	  ungas	  delaktighet
• Erfarenhet	  av	  att	  ha	  påverka	  till	  möjligt	  många	  
ungdomar	  i	  Helsingfors
– Jag	  kan,	  jag	  klarar	  det,	  jag	  gör	  det!



Målsättningar

1. Att	  göra	  det	  möjligt	  till	  så	  många	  unga	  som	  
möjligt	  att	  få	  vara	  med	  och	  påverka	  

2. Att	  stöda	  olika	  sätt	  för	  att	  påverka
3. Skapa	  strukturer	  och	  tillfällen	  som	  stöder	  och	  

utvecklar	  diskussionskulturen	  mellan	  
ungdomar	  och	  beslutsfattare.



Hur?

• Deltagande	  i	  evenemang
• Genom	  att:	  rösta	  i	  kärngruppens	  val,	  ställa	  
upp	  sig	  som	  kandidat,	  vara	  aktiv	  i	  kärngruppen

• Genom	  att	  göra	  initiativ
• Genom	  att	  fungera	  och	  påverka	  via	  en	  
verksamhetsgrupp



KRUT	  BUDGETEN

https://www.dropbox.com/s/3pkjmbwc7yycg2r/
Ruutibudjetti%20-‐
%20SW.mp4?oref=e&n=226679955



Pilot  2016: 

”varje 9klass 
elevev får 
sedeln”

”72 skolor”

”5 266 
undomar”

Ett	  gemensamt	  projekt	  mellan	  ungdomar,	   Helsinginfors	   foräare,	  
Helsingfors	   regions	  handelskammare	  och	  Helsingfors	   stad

Video	  
https://www.dropbox.com/s/isvmy5uizu4al69/Kes%C3%A4setel
i_animaatio.mp4?oref=e


