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Lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoritietokannan perustaminen
Taustaa
Nuoret ja nuorten toimintamahdollisuuksien edistäminen on yksi tulevan strategiakauden
painopistealueista. Strategiaohjelmassa 2013-2016 mainitaan useita toimenpiteitä, joilla on määrä
edistää asetettuja tavoitteita. On myös nuorten yhteiskuntatakuu. Toimenpiteet ja niiden onnistumisen
arviointi vaatii tuekseen monipuolista tietoa nuorista ja heidän tilanteestaan. Lisäksi nuorisolaki velvoittaa
kuntia seuraamaan nuorten hyvinvointia ja siinä tapahtuvia muutoksi, laatimaan määräajoin ”Nuorten
hyvinvointiselvitystä”
Tietokeskuksella on pitkä perinne lasten ja nuorten elämäntilanteen kartoittamisessa ja tilastollisessa
kuvaamisessa. Vuonna 2011 julkaistu ”Nuoret alueittain ” –tilastojulkaisu oli järjestyksessään neljästoista
versio kyseessä olevasta julkaisusta. Julkaisu tuotetaan yhteistyössä erityisesti nuorisoasiainkeskuksen
kanssa. Nuoret alueittain julkaisu tuotetaan nykyisin vain sähköisessä muodossa PDF-julkaisuna.
Nykyisessä muodossaan (PDF-formaatissa) tuote ei toiminnallisuuksiltaan palvele tiedon käyttäjiä siinä
määrin mitä he toivovat ja mitä nykyteknologian avulla olisi mahdollista. Tietosisältöä ja tietojen
päivitystiheyttä tulisi myös kasvattaa.
Nykyisessä avoimen datan ja kasvavan tietomäärän sekä hyvin moninaisten nuoriin kohdistuvien
tietotarpeiden tilanteessa ”Nuoret alueittain” –julkaisua vastaavaa, mutta tietosisällöltään laajempaa,
nuorten ja lasten tilannetta kuvaavaa tietotuotetta tulisikin kehittää nykyisestä verkkojulkaisusta
dynaamiseksi ja älykkääksi verkkotietotuotteeksi, jonka pohjana on tietokantaratkaisu.
Hankeen tavoitteet
Hankeen tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti:
- Uusi tietotuote ja -palvelu tarjoaa perustiedot Helsingin nuorista ja myös lapsista ja heidän
hyvinvoinnista (ikäryhmiin kiinnitetään erityistä huomiota määrittelyvaiheessa)
- Tietotuote on jatkuvapäivitteinen ja sisältää aina tuoreimman saatavilla olevan tiedon
- Tietotuotteessa esitetyt tilastokaaviot ja karttaesitykset sekä data on mahdollista ladata omaan
käyttöön
- Tietotuote sisältää vuorovaikutteisia toimintoja niin, että käyttäjällä on mahdollista rajata aineistoa ja
muokata tietojen esitystapaa
- Tietotuotteen tietosisältöä on mahdollista laajentaa, mikäli uutta tietoaineistoa tulee saataville
- Mahdollistaa hyvinvointiselvitysten joustavan tuottamisen
Kustannukset
Hankkeen toteuttaminen vaatii määrittely- ja suunnittelutyötä sekä tietokannan ja sen päälle
rakennettavien toiminnallisuuksien toteuttamisen ja testauksen, jossa joudutaan tukeutumaan myös
ulkopuolisiin asiantuntijoihin. Alustavasti työn toteuttaminen vaatii virkatyönä tehtävän työn lisäksi noin
33-35 asiantuntijatyöpäivää, eli noin 42 000 euroa, josta määrittelytyön osuus on noin 5 htp ja tuotteen
toteuttamisen ja testauksen noin 30 htp.

