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Saatteeksi
Tämä julkaisu on Nuorten hyvä elämä -hankkeen loppuraportti. Hanke sisältää
tutkimus- ja kehittämisosion. Loppuraportissa keskitymme tutkimustulosten
esittelyyn. Projektissa työskennelleiden nuorten tutkimusassistenttien kädenjälki
näkyy vahvasti raportin sisällössä ja visuaalisessa ilmeessä.
Työn on toteuttanut E2 Tutkimus. Siinä ovat työskennelleet tutkimusassistentit YTM
Eija Eronen (hankkeen koordinointi), FM Vilma Niskanen, HTK Riikka Hauhtonen ja fil.
yo. Amal Ismail. Asiantuntija FM Roosa Veijola on vastannut viestinnästä ja
visuaalisesta ilmeestä. Työryhmään on kuulunut myös pro gradu -tutkielman
tekijä Emilia Finnberg. Työtä on johtajanut ohjelmajohtaja VTT
Jenni Simonen.
Rahoittajia ja kumppaneita ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska
Kulturfonden, STTK ry, Työeläkevakuuttajat TELA ry, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto,
Vaasan kaupunki, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Väinö Tannerin säätiö ja
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahasto. Kiitämme
kumppaneita hankkeen mahdollistamisesta.
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1. NUORTEN HYVÄ
ELÄMÄ:
OSALLISTAVA
TUTKIMUS- JA
KEHITTÄMISHANKE

5

HANKKEEN TAUSTA
JA TARKOITUS
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Miksi nuoria on tärkeää kuulla juuri nyt?
Nuorten kuuleminen on tärkeää, sillä monet nuoret kokevat tulleensa sivuutetuiksi
viimeaikaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. 1
Samråd med unga är viktigt, speciellt eftersom många unga känner sig
marginaliserade i den senaste tidens samhällsdebatt och beslutsfattande.
Erityisen tärkeää nuorten kuuleminen on nyt, sillä he ovat eläneet pitkään kriisien
varjossa. Koronapandemia 2 ja Ukrainan sota3 ovat vaikuttaneet voimakkaasti
heidän mahdollisuuksiinsa elää hyvää elämää. Tästä syystä on tärkeää selvittää,
mitä hyvä elämä nuorten aikuisten mielestä on, ja mitä edellytyksiä hyvä elämä
heidän näkökulmastaan vaatii.

Lue lisää aiemmasta
tutkimuksesta liitteestä 1.

1. Meriläinen & Piispa (2020), Lankinen (2021). Hakulinen ym. (2020);
2. Varmavuori (2021), Valtioneuvosto (2020);
3. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi (2022), Kainulainen (2022), Passoja (2022).
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Hankkeen tavoitteet
Nuorten hyvä elämä -hanke nostaa eri taustaisten 20–29vuotiaiden nuorten aikuisten äänen kuuluviin. Hankkeen
kohderyhmään viittaamme käsitteillä "nuori" ja "nuori
aikuinen".
Hanke on kaksiosainen. Hankkeen kehittämisosiossa
suunnittelimme ja toteutimme innovatiivisia tapoja
nuorten osallisuuden edistämiseksi.
Hankkeen tutkimusosiossa selvitimme osallistavalla
otteella nuorten aikuisten käsityksiä hyvästä elämästä ja
sen edellytyksistä. Hyvän elämän määrittelimme nuorten
voimavarojen, huolien, tulevaisuuden toiveiden ja
hyvinvoinnin muodostamaksi kokonaisuudeksi.
Hankkeen nuoren lähettilään Sumu
Posion kuvitusta

Tarkastelimme hyvän elämän edellytyksiä suomalaisen
yhteiskunnan, nuorten asuinpaikkakuntien sekä koronan ja
Ukrainan sodan tuottaman pitkittyneen kriisin
näkökulmista.
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Ungas goda liv -projektet möjliggör att unga
vuxna med olika bakgrund i åldern 20–29 blir
hörda.
Projektet består av två delar. I utvecklingsdelen
planerade och utförde vi innovativa sätt att
befrämja inkluderingen av ungdomar.
I forskningsdelen utredde vi, genom ett
inkluderande arbetssätt, de ungas uppfattningar
om ett gott liv och dess förutsättningar. Vår
granskning av förutsättningarna för ett gott liv
skedde utifrån det finska samhället, de ungas
bostadsorter, koronakrisen och kriget i Ukraina.

Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä
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Osallistava ote hankkeen erityispiirteenä
Hankkeen molemmat osiot toteutettiin nuoria osallistavalla otteella (osallisuuden
käsitteestä ks. liite 1). Hankkeeseen palkattiin nuoria tutkimusassistentteja, jotka
kehittivät erilaisia osallistamisen tapoja.
Hankkeen tutkimusosiossa toteutimme nuorten osallisuutta kuulemalla heitä ja
tekemällä näkyväksi heidän ajatuksiaan.
Hankkeen kehittämisosiossa suunnittelimme innovatiivisia tapoja nuorten
osallistamiseksi. Toteutimme Nuoret lähettiläät -konseptin ja kuvakampanjan.
Nuoret lähettiläät osallistuivat nuorten näköisen tutkimusviestinnän kehittämiseen
ja tutkimustulosten levittämiseen kirjoittamisen, kuvataiteen ja musiikin keinoin.
Kuvakampanjaan osallistuneet nuoret aikuiset ympäri Suomen lähettivät kuvia
asioista, jotka tuottavat heille iloa.
Hyödynnämme kuvakampanjan ja Nuoret lähettiläät -konseptin tuotoksia raportin
kuvituksessa. Tuotoksiin voi tutustua lisää täällä: www.nuortenhyvaelama.com.
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Projektet båda delar utfördes med ett inkluderande arbetssätt.
I forskningsdelen möjliggjorde vi det inkluderande arbetssättet genom att
höra de unga, föra dem samman samt genom att synliggöra deras tankar.
I utvecklingsdelen av projektet har vi planerat innovativa sätt att involvera
de unga. Vi genomförde konceptet de unga ambassadörerna och en
fotokampanj.
Genom skrivande, bildkonst och musik deltog de unga ambassadörerna i
utvecklingen av en mera ungdomlig forskningskommunikation och
spridning av forskningresultat. Unga vuxna från hela Finland deltog i
fotokampanjen genom att skicka in bilder på saker som ger dem glädje.
I illustrationen av rapporten använder vi fotokampanjens och De unga
ambassadörernas alster. Man kan bekanta sig med dessa här.
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AINEISTOT
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Ryhmähaastattelut: Osallistujina 110
nuorta Helsingistä, Oulusta ja Vaasasta
Keräsimme 20 haastattelusta koostuvan ryhmähaastatteluaineiston
lokakuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Keräsimme aineistoa
Helsingistä, Oulusta ja Vaasasta. Valitsimme paikkakunnat edustamaan
kooltaan ja sijainniltaan erilaisia kaupunkeja.
Ryhmähaastatteluihin osallistui 20–29-vuotiaita
nuoria aikuisia (N=110). Haastateltavista 53 on
naisia, 51 miehiä ja 4 muunsukupuolisia. 2 ei
ilmoittanut sukupuoltaan.

Hankkeen nuoren
lähettilään Sumu
Posion kuvitusta

Teimme haastatteluja korkeakouluopiskelijoiden
(N=18), ammattikoulussa opiskelevien ja sieltä
valmistuneiden (N=17) sekä tukipalveluiden
piirissä olevien nuorten ryhmissä (N=37).
Vaasassa toteutimme nämä ryhmät myös
ruotsinkielisinä (N=17).
Lisäksi haastattelimme omissa ryhmissään
maahanmuuttajataustaisia nuoria (N=10) sekä
fyysisesti vammaisia ja toimintarajoitteisia nuoria
(N=11) (ks. lisää aineistosta liitteestä 2).
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Gruppintervjumaterialet bestående av 20 intervjuer samlade vi mellan
oktober 2021 och februari 2022. Vi samlade material i Helsingfors, Uleåborg
och Vasa. Vi valde orterna på basis av deras olika storlek och lägen.
I gruppintervjuerna deltog unga vuxna i åldrarna 20-29 (N=110). Av
de intervjuade var 53 kvinnor, 51 män och 4 av annat kön. 2 av de
intervjuade angav inte sitt kön.
Vi genomförde intervjuer bland grupper av
högskolestuderande (N=18), studerande och
utexaminerade från yrkesskolor (N=17) samt
bland unga som använde sig av stödtjänster
(N=37). I Vasa genomfördes dessa grupper även
på svenska.
Dessutom intervjuades ungdomar med
invandrarbakgrund (N=10) samt unga med
funktionsnedsättningar och funktionshinder
(N=11). Mera om materialet i bilaga 2.
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Haastattelulainaukset tuovat nuorten äänen
kuuluviin
Tässä raportissa hyödynnämme lainauksia nuorten
aikuisten ryhmähaastatteluista. Lainauksissa
haastateltavat esiintyvät peitenimillä.
Lainauksiin on merkitty haastattelun järjestysnumero
(1–20), paikkakunta ja haastatteluryhmän lyhenne:
kk = korkeakoulutaustaiset,
ak = ammattikoulutaustaiset,
mm = maahanmuuttajat,
tp = tukipalveluiden piirissä olevat,
v = fyysisesti vammaiset ja toimintarajoitteiset.
Hankkeen nuoren lähettilään Sumu Posion kuvitusta

Kirjain r viittaa ruotsinkieliseen ryhmään.
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Kyselyaineisto: yli tuhat nuorta
aikuista on vastannut kyselyyn
Tiedonkeruusta vastasi Taloustutkimus Oy.
Tiedot kerättiin 14.–22.3.2022 internetlomakkeella.
Taloustutkimuksen omasta internetpaneelista kertyi 540
vastausta ja alihankkijana toimineen Dynatan
paneelista 586. Vastaajia oli yhteensä 1126.
Kyselyaineisto edustaa Suomen 20-29 -vuotiaita nuoria
aikuisia sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.
Kysely toteutettiin ryhmähaastattelujen jälkeen.
Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä

Lisätietoja aineistonkeruusta ks. liite 3.
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TUTKIMUKSEN
TULOKSET

TUTKIMUKSEN
TULOKSET
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2. ILOT JA
TULEVAISUUDEN
TOIVEET
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Haastatellut nuoret pohtivat, mitä hyvään
elämään kuuluu:
Juhani: "Merkityksellisyys on onnellisen tai
hyvän elämän lähtökohta itelle ainakin. Sen
nyt sitten jokainen päättää ite, että mikä on
se merkitys tai merkityksellisyys, mutta niin,
että täytyy olla koko ajan jotain, mitä kohti
mennä." (H8, Helsinki, tp)
Hyvää elämää lähestyttiin haastatteluissa ja
kyselyssä nuorten voimavarojen, huolien,
toiveiden ja hyvinvoinnin kautta. Näistä
kerromme lisää seuraavassa.

Kuvakampanjaan
osallistuneen
nuoren
näkemys hyvästä
elämästä
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ILOT JA
VOIMAVARAT

20

Nuoret saavat iloa ja voimaa arkisista
asioista
Mikä antaa elämässäsi voimaa? (Valitse 1–5 tärkeintä)
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Kyselyaineiston perusteella nuoret
aikuiset pitävät tärkeimpinä iloa ja
voimaa antavina asioina perhettä ja
ystäviä (85 %), harrastuksia (68 %) ,
terveyttä (62 %), parisuhdetta (54
%), rahaa (36 %), lemmikkejä (34 %)
sekä työtä (29 %).
På basis av
undersökningsmaterialet ger
familjen och vänner (85 %), hobbyn
(68 %), hälsan (62 %), parförhållandet (54 %), pengar (36 %),
husdjur (34 %) och arbete (29 %)
unga vuxna mest glädje och energi.

Hankkeen nuoren lähettilään Sumu Posion kuvitusta
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Haastatteluissa he kuvasivat samoja tekijöitä:
Ade: "No siis jos mun pitäis jotain nostaa niin
hyvinvointi [tuottaa iloa ja antaa voimaa]."
(H15, Helsinki, mm)
Hanna: "Att man har folk runt sig som bryr sig
om en, och sociala kontakter." (H13, Vaasa, ak r)
Maahanmuuttajataustaiset nuoret kertoivat
saavansa voimaa myös uskonnosta:
Ada: "Uskonto, sillä on tosi tosi suuri merkitys
mun elämässä. Se on mun mielestä se syy, miksi
mä elän." (H15, Helsinki, mm)
Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä
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ELÄMÄN TAVOITTEET
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Nuorilla on perinteisiä tavoitteita ja
toiveita
Mitä haluat saavuttaa elämässäsi? (Valitse 1–5 tärkeintä)
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Kyselyn perusteella nuoret aikuiset haluavat saavuttaa elämässään ennen
kaikkea parisuhteen ja rakkauden, mielekkään työn, vakaan toimeentulon,
fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin sekä läheisiä ihmissuhteita.

På basis av undersökningsmaterialet vill unga
vuxna framförallt uppnå parförhållande och
kärlek, ett meningsfullt arbete, en stabil inkomst,
fysisk och psykisk välmående samt nära
relationer.
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Haastatteluissa keskusteltiin samoista,
kyselyaineiston esiintuomista tavoitteista ja
toiveista:
Leena: "[Unelmoin siitä], että sais pittää sen
terveyden." (H7, Helsinki, tp)
Antton: "Jos ajattelee jotain lapsuutta tai
varhaisteini-ikää niin oli, että haluan olla
joku supersankari tai mitä ikinä, ja sitten nyt
on vaan silleen, että oispa rahaa ja oispa
kämppä."
Iiris: "Oispa hyvä olla." (H5, Helsinki, kk)
Kuvakampanjaan
osallistuneen
nuoren
näkemys hyvästä
elämästä
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Lasten saaminen ei
ole tyypillinen tavoite

Kyselyn perusteella vain reilu kolmannes
(37 %) asettaa lasten saannin tärkeimpien
tavoitteidensa joukkoon.
Vain harva haastatelluista nimesi lasten
saamisen tavoitteekseen tai toiveekseen.
Osa heistä toi esiin, että ei halua lapsia.

37 %

Helmi: ”Moni vastais tohon varmaan
perhe, mut ite ku en lapsia halua - - .”
(H1, Oulu, ak)
Vapaaehtoista lapsettomuutta perusteltiin
muun muassa vanhemmuuteen
kohdistuvilla yhteiskunnallisilla odotuksilla
ja taloudellisella epävarmuudella.
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TYYTYVÄISYYS
ELÄMÄÄN
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Nuoret ovat melko tyytyväisiä elämäänsä
Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä elämääsi? 1

66 %

Kyselyn perusteella suuri osa nuorista aikuisista
(66 %) on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä
elämäänsä.
På basis av undersökningen är en store del av de
unga vuxna (66 %) nöjda eller ganska nöjda med sitt
liv.
Sukupuolten välillä ei ole juurikaan eroa, mutta
ammattikorkeakoulu- ja yliopistotaustaiset (70 %–77
%) ovat elämäänsä useammin tyytyväisiä kuin
peruskoulutaustaiset (57 %).
1 Tyytyväisyyttä koskeva kysymys on esitetty myös
Nuorisobarometrissä (mm. Kiilakoski toim. 2021).
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Nuorten elämässä on myös
parannettavaa
Vaikka myös haastateltavat olivat elämäänsä suhteellisen tyytyväisiä,
osa koki, että heidän taloudellisessa tilanteessaan, työssään tai
terveydessään on parannettavaa. Osa nuorista kertoi myös
läheissuhteisiin liittyvistä puutteista:

Johannes: "No mä oon sinkku, ni..."
Ville: "Joo, parisuhde [puuttuu]."
(H5, Helsinki, kk)

Även de intervjuade var relativt nöjda med sina liv. En del kände
dock att det fanns rum för förbättring i deras ekonomiska
situation, arbete, hälsa eller nära relationer.
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Hankkeen nuoren lähettilään Sumu Posion kuvitusta

Oskari: "Oon aika kaukaa kotoa - - .
Perheen kanssa meillä on hyvät välit, mutta
me ollaan hyvin itsenäisiä. Vaikka meillä on
se perheyhteisö, esimerkiksi joulu on meille
sellanen, sillon ollaan kaikki paikalla, mutta
sitten tosi paljon on sellasta aikaa, jossa ei
oo varsinaista perhettä." (H10, Vaasa, kk)
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Valtaosa nuorista kokee, että heihin luotetaan
Arvioi seuraavia väittämiä 1
(Valitse parhaiten kokemustasi kuvaava vaihtoehto)

Enemmistö nuorista aikuisista
kokee, että heihin luotetaan, heillä
on vaikutusmahdollisuuksia, heidän
elämällään on tarkoitus, he
pystyvät tavoittelemaan itselleen
tärkeitä asioita ja saavat apua
tarvittaessa.
1 Väittämät ovat samoja kuin THL:n (n.d)
osallisuusindikaattorissa.
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Kysely osoittaa, että noin kolmasosa nuorista
aikuisista kokee elämänsä merkityksettömäksi (32 %)
ja vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi (34 %).
Neljäsosa (25 %) ei koe saavansa apua.
Nuorten aikuisten kokemuksissa on koulutustaustan
mukaista eroa. Esimerkiksi peruskoulutaustaisista
puolet (51 %) kokee elämänsä merkityksettömäksi ja
yli puolet (57 %) vaikutusmahdollisuutensa
vähäisiksi. Korkeakoulutaustaisista näin kokee
huomattavasti harvempi.

Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä

Enligt undersökningen känner en tredjedel av
de unga vuxna att deras liv är meningslöst
och att deras påverkningsmöjligheter är få.
En fjärdedel känner att de inte får hjälp.
34

Hankkeen nuoren lähettilään Sumu Posion kuvitusta

Haastatteluissa avunsaannin vaikeutta kuvattiin näin:

Karita: "Kakskymppinen on aikuinen, mut kaikil on
vähä eri lähtökohdat. --- Ei voi olettaa, että nyt
sä oot sen ikänen, nyt sun pitää osata. --- siihen
tarvitaan lisää tukee ja ohjausta. Ei kaikilla oo
sitä puolisoo, kavereita, sukulaisia keneltä kysyä
apua, tukea. Riippuu kans missä asuu, miten on
mahollisuuksia eri juttuihin.
(H10, Vaasa, kk)
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3. HUOLET JA
UHAT
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HUOLET JA PELOT
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Puolet nuorista on huolissaan omasta
jaksamisestaan ja toimeentulostaan
Mitkä asiat huolestuttavat tai pelottavat sinua? (Valitse 1–5 tärkeintä)

53 %
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Kyselyaineiston perusteella vain kymmenesosa (12 %)
nuorista kantaa huolta globaaleista pandemioista,
kuten koronasta. Heitä huolestuttavat erityisesti oma
jaksaminen ja psyykkinen hyvinvointi, toimeentulo,
konfliktit ja sodat, ajatus läheisten menettämisestä,
läheisten terveys ja hyvinvointi sekä yksinäisyys.
På basis av undersökningsmaterialet är de unga vuxna
mest oroliga över sitt egna psykiska ork och välmående,
sin utkomst, konflikter och krig, att mista en närstående,
sina närståendes hälsa och välmående samt känslan
av ensamhet.
Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä
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Hankkeen nuoren lähettilään Sumu Posion kuvitusta

Haastatteluissa korostettiin samoja asioita:

Åsa: "Nå hälsan både för dej själv och egentligen för
just vänner o bekanta o familjemedlemmar, är
också. Att om man mår dåligt, som, både fysiskt
eller psykiskt. Det är också en bekymmersfaktor."
(H12, Vaasa, kk r)
Katja: "Jos ei jaksa. Se ehkä, se oma jaksaminen
välillä pelottaa." (H5, Helsinki, kk)
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Ilmastonmuutos ja yksinäisyys
huolestuttavat kolmasosaa nuorista
Kyselyaineistossa lähes kolmasosa (31 %) nuorista
aikuisista nimeää yksinäisyyden huolen ja pelon
aiheeksi. Lisäksi neljäsosa nuorista kokee, ettei kuulu
itselleen tärkeään ryhmään tai yhteisöön.
Ulkopuolisuutta kokevat nuoret ovat elämäänsä myös
vähemmän tyytyväisiä kuin nuoret, jotka kuuluvat
itselleen tärkeään ryhmään tai yhteisöön. 1

Hankkeen nuoren lähettilään Sumu Posion kuvitusta

I undersökningsmaterialet nämnde nästan en tredjedel av
de unga vuxna ensamhet som en faktor som orsakade oro
och rädsla. Dessutom känner en fjärdedel av de unga, att de
inte hör till en för dem viktig grupp eller gemenskap.

Vajaa kolmasosa (29 %) nuorista aikuisista kokee
ympäristön tilan ja ilmastonmuutoksen
huolenaiheekseen, vaikka huoli ilmastosta liitetään
julkisessa keskustelussa vahvasti juuri nuoriin ikäryhmiin.
1 Tulos perustuu väittämän "Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai

yhteisöön" ja kysymyksen "Olen tällä hetkellä elämääni...(valitse lähinnä
itseäsi oleva vaihtoehto) ristiintaulukointiin.
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Haastatteluissa kuitenkin keskusteltiin runsaasti
ilmastonmuutoksesta muiden yhteiskunnallisten huolien ohella:

Tuukka: "Ilmastonmuutos. Se on niinku se,
[mikä huolettaa]."
Veera: "Jep, kirjottakaa se."
Tuukka: "Isoilla kirjaimilla." (H5, Helsinki, kk)
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Nuoret kokevat pärjäämisen pakkoa
Haastatteluissa keskusteltiin vilkkaasti myös omaan pärjäämiseen sekä
työelämän vaativuuteen ja epävarmuuteen liittyvistä huolista:
Marko: "- - Pitää koko ajan olla paras kaikessa, töissä ja täällä opiskeluissa.
Ei saa pettää vanhempia tai ystäviä tai ketä ikinä." (H4, Oulu, kk)
Pasi: "Työpaikka, jossa on riittävä palkkataso, sekään ei oo
itsestäänselvyys. Musta tuntuu, että erityisesti nuorilla on aika vähän
tsäänssejä päästä niihin käsiksi, koska työ on muuttumassa
keikkaluontoiseksi. Se tulee sit pysymään sellasena ehkä enemmän. Jos
ajatellaan näitä vakituisia, hyväpalkkasia töitä niin se on ihan oikee asia,
mistä pitäisi olla huolissaan." (H5, Helsinki, kk)

De unga känner att de är tvungna att lyckas. I intervjuerna diskuterades även
orosmoment angående det egna välbefinnandet och osäkerheten kring
arbetslivet och dess krav.
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PAHOINVOINTI JA
SYRJINTÄ

44

Mikä nuorten pahoinvointia aiheuttaa?
Mitkä asiat aiheuttavat mielestäsi nuorten pahoinvointia?
(Valitse 1–5 tärkeintä)
Nuorten pahoinvoinnista
on keskusteltu runsaasti.
Kyselyssä selvitimme,
mistä se nuorten mielestä
johtuu.
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Pahoinvoinnin syyt ovat nuorten mielestä pitkälti samoja kuin heidän
huolenaiheensa. Valtaosa (77 %) näkee mielenterveysongelmat nuorten
pahoinvoinnin syynä. Naiset (92 %) korostavat niitä miehiä (63 %) useammin.
Orsakerna till illamåendet och orsakerna till oro hos de unga vuxna är i stort sett
desamma. Majoriteten (77 %) ser psykiska problem som orsakerna till de ungas
illamående. Kvinnorna (92 %) uppmärksammade detta oftare än männen (63 %).
Yli puolet nuorista aikuisista (54 %) kokee, että nuorten pahoinvointi johtuu
toimeentulon ongelmista. Myös yksinäisyys (45 %) sekä liian suuret odotukset ja
riittämättömyyden tunne (41 %) mielletään yleisiksi pahoinvoinnin aiheuttajiksi.
Naiset (53 %) korostavat odotuksia pahoinvoinnin syynä selvästi miehiä (30 %)
useammin.
Över hälften av de ungavuxna (54 %) anser, att illamåendet hos de unga beror
på utkomstproblem. Även känslan av ensamhet (45 %) och överdrivna
förväntningar (41 %) anses som allmänna orsaker till de ungas illamående.

Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä

Alle viidennes pitää koulutuksen liian vähäisiä resursseja (18 %) ja syrjityksi
tulemista (18 %) nuorten pahoinvoinnin syynä.
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Osaa nuorista syrjitään
Haastatellut maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuiset kertoivat kokevansa
rasistista syrjintää. Myös fyysisesti vammaiset ja toimintarajoitteiset nuoret
nostivat esiin kokemansa syrjinnän.
De intervjuade unga vuxna med invandrarbakgrund berättade att de
upplever rasistisk diskriminering. Även de med funktionsnedsättningar och
funktionshinder lyfte fram den diskriminering de upplevt:
Dabir: "Mää olin joskus hakemassa asuntoa ja mulle sanottiin, et
teidänlaisillenne emme vuokraa." (H15, Helsinki, mm)
Ellen: "No vaikka se, jos meitä ei kohdella tasavertasena. Joku luulee, että ei
pysty hoitamaan asioita ja sitten pitää näyttää, että pystyy. Niinku miks mun
pitäis näyttää?" (H16, Helsinki, v)
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KORONA JA
JAKSAMINEN
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Kyselyn mukaan valtaosa nuorista aikuisista (82 %) kokee,
että korona on lisännyt nuorten ikäryhmän pahoinvointia.
Enligt undersökningen känner en majoritet av de unga vuxna
(82 %), att koronan har ökat på illamåendet hos de unga.
Myös haastatteluissa kuvattiin koronan aiheuttamaa
pahoinvointia:
Anu: "Justiin tuossa keskustelin eilen yhen ystävän
kanssa ja mulla iski siitä taas järkyttävä koronaahdistus päälle." (H9, Oulu, v)
Nuorten pahoinvointi ilmenee haastateltavien mielestä
muun muassa syrjäytymisenä ja omiin oloihin
vetäytymisenä:
Juuso: "Me ei ehkä tällä hetkellä tiedetä, mutta
varmaan vuoden päästä tiedetään, kuinka moni on
oikeesti syrjäytynyt ja kuinka moni jää sinne kotiin."
(H4, Oulu, kk)
Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä
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Koronalla on kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia
Arvioi seuraavia koronaan liittyviä väittämiä

Kokemus koronavuosista jakaa nuoria
aikuisia. Osa mieltää koronan
vaikutukset vain kielteisiksi ja kokee
tulevaisuudenuskonsa heikentyneen,
osa ajattelee koronan tuoneen myös
jotakin hyvää heidän ikäryhmänsä
elämään.
Puolet nuorista (51 %) kokee, ettei
korona ole heikentänyt heidän
tulevaisuudenuskoaan. 44 prosenttia
on asiasta eri mieltä.
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Haastatellut nuoret nimesivät koronan kielteisiksi seurauksiksi ihmissuhteiden rakentamisen
vaikeuden, vapaa-ajan vieton kaventumisen ja opiskelun hankaloitumisen:
Tomi: "Jos opiskelee alaa, jossa sun pitää olla fyysisesti paikalla, nii sä et voi tehä sitä
etäopetuksena, kirjottamalla kirjoihin tehtäviä." (H6, Helsinki, ak)
Myönteisenä he pitivät uusia työ- ja harrastusmahdollisuuksia, oman elämän arvostuksen
lisääntymistä, sosiaalisia tilanteita koskevan ahdistuksen lieventymistä ja etäopiskelua:

Tuomas: "Ei tartte enää mennä kouluun, joka on
Tuomas: "Ei tartte enää mennä kouluun, joka on
erittäin positiivinen asia. Sä voit edelleen vaan istua
erittäin positiivinen asia. Sä voit edelleen vaan istua
siinä samassa penkissä niin aikaa säästyy."
siinä samassa penkissä niin aikaa säästyy." (H4,
(H4, Oulu, kk)
Oulu, kk)
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Puolet nuorista kokee tulleensa sivuutetuiksi korona-ajan
päätöksenteossa
Ikäryhmääni ei ole riittävästi huomioitu korona-ajan päätöksenteossa
(Arvioi väittämää)
Puolet nuorista aikuisista kokee, ettei
heitä ole huomioitu riittävästi koronaajan päätöksenteossa. Hieman yli
kolmasosa on asiasta eri mieltä.
Haastatteluissa nuoret kuvasivat asiaa
näin:

”Me ollaan jääty väliin,
vähän semmonen
unohdettu sukupolvi.”
(Annika, H8, Helsinki, tp)
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Monet haastateltavat toivat esiin, että heidän ikäluokkansa on jäänyt
väliinputoajaksi korona-ajan päätöksenteossa. Päätöksiä pidettiin epäselvinä ja
niiden perusteluja puutteellisina. Lisäksi osa haastateltavista koki, että nuoria
aikuisia ei ole kuultu riittävästi.
Många av de intervjuade lyfte fram att deras åldersgrupp blivit utanför koronatidens beslutsfattande. Besluten ansågs oklara och deras argument oklara. En
del av de intervjuade ansåg att de unga vuxna inte blivit hörda i tillräcklig
utsträckning:
Niilo: "Päättäjien ois ehkä kannattanu, sen mitä tilanne ois sallinu,
--- kuulla enemmän meidän ikäsiä. Et miten me ollaan suhtauduttu
tähän kun koronakriisi oli pahimmillaan, suljettiin museot, kaikki
ajanviettopaikat, kahvilat, kirjastot, baarit ---. Se on nuorten elämää
ja se oli yhtäkkiä ohi. Meille tulee semmonen ajatus, et mitäs nytte, no
ollaan kotona sitte, odotetaan. Siinä mieles ois kannattanu ehkä
herätä siihen, että mitä ois voitu tehä paremmin." (H6, Helsinki, ak)
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Päättäjien pitäisi huomioida
nuorten tuen tarve
Haastateltujen nuorten aikuisten mielestä päättäjien
pitäisi huomioida paremmin nuorten jaksamisen,
työn ja toimeentulon ongelmat, nuorten
syrjäytyminen sekä mielenterveysongelmat. Lisäksi
päättäjien pitäisi tukea opiskelun edellytyksiä ja
parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta.
De intervjuade unga vuxna ansåg att beslutsfattarna
borde ta i beaktande de ungas ork, problemen kring
arbete och utkomst, marginaliseringen av de unga
samt de psykiska problemen. Dessutom borde
beslutsfattarna stödja distansstudier och förbättra
tillgången till mentalvårdstjänster.
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Kuvakampanjaan
osallistuneen
nuoren
näkemys hyvästä
elämästä

Suvi: "Se nyt on ollut ongelma jo pidemmän aikaa tää
[mielenterveyspalveluiden] jonotilanne, mutta nyt must
tuntuu, että on vaa ahdistunu nuoret enemmän."
(H7, Helsinki, tp)
Tapio: "Meillä kuitenkin on opintovaatimukset ihan yhtälaiset
kuin aina ennenkin, vaikka aika on poikkeuksellinen. Täs olis
kohtuullista jatkaa kaikkien korona-aikana opiskelut
aloittaneiden opintoaikaa kahella vuodella." (H4, Oulu, kk)
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UKRAINAN SODAN
VARJO

56

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on heikentänyt nuorten
turvallisuuden tunnetta*
Arvioi Ukrainan sotaan liittyviä väittämiä

63 %

Valtaosa nuorista aikuisista (63 %) kokee
Ukrainan sodan heikentäneen heidän
turvallisuuden tunnettaan. Naiset (75 %)
kokevat näin selvästi miehiä (53 %)
useammin.
På basis av undersökningsmaterialet
känner en majoritet av de unga vuxna att
kriget i Ukraina försvagat deras trygghetskänsla. Kvinnorna (75 %) upplevde
detta klart oftare än männen (53 %).
*Kyselyvastaukset kerättiin 14.–22.3.2022 välisenä aikana eli noin 3–4 viikkoa sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.
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Korkeakoulutaustaiset kokevat turvallisuuden
tunteensa heikentyneen useammin kuin
vähemmän koulutetut. Kun yliopistotaustaisista yli
70 prosenttia kokee turvallisuudentunteensa
heikentyneen, peruskoulutaustaisista näin ajattelee
42 prosenttia.

70 %

Kysymys Ukrainan sodan vaikutuksesta nuorten
jaksamiseen jakaa mielipiteitä. Osa kokee sen
vaikuttaneen kielteisesti omaan jaksamiseensa
(45 %), mutta samansuuruinen osuus (47 %) kokee
toisin.
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Nuorilla on maanpuolustustahtoa*
Arvioi Ukrainan sotaan liittyviä väittämiä

79 %

*Kyselyvastaukset kerättiin 14.–22.3.2022 välisenä aikana eli noin 3–4 viikkoa sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.
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Lähes puolet nuorista aikuisista olisi sodan syttyessä valmis
puolustamaan Suomea asein. Miehistä näin ajattelee valtaosa
(63 %) ja naisista noin kolmasosa (29 %).

79 %

På basis av undersökningen skulle nästan hälften av de unga
vuxna vara färdiga att med vapen försvara Finland om ett krig
bröt ut. Majoriteten av männen (63 %) och en tredjedel av
kvinnorna (29 %) var av den åsikten.
Enemmistö nuorista (79 %) olisi valmis osallistumaan Suomen
puolustamiseen muilla keinoilla kuin asein. Sukupuolten välillä
ei ole tässä asiassa juurikaan eroa.
Puolet nuorista aikuisista (49 %) kokee, että asevelvollisuuden
pitäisi koskea kaikkia Suomen kansalaisia sukupuoleen
katsomatta. Eri mieltä asiasta on 38 prosenttia. Miehistä
yhtäläistä asevelvollisuutta kannattaa yli puolet (58 %) ja
naisista reilu kolmasosa (38 %).

En majoritet av de unga (79 %) skulle vara färdiga att delta i
försvarandet av Finland med andra medel än vapen.
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Suomen Nato-jäsenyys saa kannatusta*
Suomen pitäisi mielestäni liittyä Naton jäseneksi (Ota kantaa väittämään)

48 %

Lähes puolet (48 %) nuorista aikuisista
kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä.
Nuoret miehet (54 %) kannattavat sitä
jonkin verran nuoria naisia (41 %)
enemmän.
Naiset ovat kannastaan miehiä
epävarmempia. Naisista 36 % ja
miehistä 16 % ei osaa ilmoittaa
kantaansa.
*Kyselyvastaukset kerättiin 14.–22.3.2022 välisenä aikana eli noin 3–4 viikkoa sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.
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4.
TULEVAISUUDEN
ARVOT JA
SUOMI
62

KENEN ÄÄNI KUULUU?

63

Vammaisten ja toimintarajoitteisten, vähäosaisten ja
nuorten ääni ei kuuluu riittävästi
Arvioi, kuuluuko seuraavien ryhmien ääni suomalaisessa yhteiskunnassa liian vähän,
sopivasti vai liian paljon?
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Valtaosa nuorista aikuista kokee, että vammaisten ja
toimintarajoitteisten (71 %) ja vähäosaisten (61 %) ääni kuuluu
suomalaisessa yhteiskunnassa liian vähän. Yli puolet myös ajattelee,
että poliitikkojen (66 %), hyväosaisten (59 %) sekä talouseliitin ja
suuryritysten (56 %) ääni kuuluu liikaa.
Haastatellut nuoret pohtivat aihetta seuraavasti:
Adanna: "- - Tällä hetkellä Suomea rakennetaan ns. sodan
jälkeisten sukupolvien, konservatiivien, tietyn poliittisen eliitin
ehdoilla. Tavallaan se on suppeassa käsissä Suomessa tää
poliittinen valta." (H14, Helsinki, mm)

Hankkeen nuoren lähettilään
Sumu Posion kuvitusta

Sari: ”- - Kyllähän se on vähän tämmönen, että rikkaitten
ehdoilla mennään." (H1, Oulu, ak)

Enligt undersökningen känner en majoritet av de unga vuxna att de
funktionshindrade och de med funktionsnedsättningar (71 %) samt de
missgynnade (61 %) hörs för lite i det finländska samhället.
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Nuorten mielestä Suomea rakennetaan vanhempien
sukupolvien ehdoilla
Kyselyn perusteella yli puolet nuorista kokee, että keski-ikäisten ääni kuuluu
suomalaisessa yhteiskunnassa liian paljon. Myös haastateltavat kuvasivat, että
Suomea rakennetaan vanhempien sukupolvien haluamaan suuntaan.
På basis av undersökningen känner över hälften av de unga, att de medelåldrade
hörs i samhället för mycket. De intervjuade beskrev att de äldre generationerna
bestämmer i vilken riktning Finland byggs:
Miika: "Valtuustoihin ja eduskuntaan ja vähän ties minne päätyy aina ne itteäni
kakskymmentä vuotta vanhemmat. Vaikka sitä on itekki joskus yrittänyt niin
eipä sinne oo läpi päässyt. Kyllä sen paikan tuntuu valitettavan usein vievän se
itteään kaks kolmekymmentä vuotta vanhempi - -." (H17, Vaasa, v)
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Hankkeen
nuoren lähettilään Sumu Posion
Maahanmuuttajataustaiset
nuoretkuvitusta
aikuiset toivat esiin, että

kantaväestö huomioidaan heidän sijastaan.

De unga med invandrarbakgrund lyfte fram att den infödda
befolkningen noteras i stället för dem:

Ekon: "Mää sanoisin tohon, et sitä [Suomea] ei ainakaan
rakenneta meidän näkösten ihmisten toimesta, niiku meitä
miettien."
Aisha: "Mää tykkäsin siitä ku sää sanoit, ei ainakaan
meikäläisille. Ei oo niinku."
(H15, Helsinki, mm)
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SUKUPOLVIEN ASEMA

68

Vain neljännes nuorista uskoo oman asemansa kehittyvän
paremmaksi kuin vanhempiensa sukupolven
Uskotko oman sukupolvesi aseman tulevaisuudessa kehittyvän huonommaksi, paremmaksi
vai yhtä hyväksi kuin vanhempiesi sukupolven?

Kysymys sukupolvien asemasta jakaa nuorten
aikuisten mielipiteitä. Kolmasosa arvioi asemansa
kehittyvän huonommaksi tai yhtä hyväksi ja neljäsosa
paremmaksi kuin vanhempiensa sukupolven.
Frågan om generationernas ställning delar på
åsikterna bland de unga vuxna. En tredjedel
uppskattar sin position som sämre, än tredjedel som
lika bra och en tredjedel som bättre än sina föräldrars
generation.
Korkeakoulutaustaiset arvioivat asemansa kehittyvän
vanhempiaan huonommaksi peruskoulutaustaisia
useammin. 20–24-vuotiaat arvioivat asemaansa
myönteisemmin kuin 25–29-vuotiaat.
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Sukupolvien asemaa arvioitiin myös haastatteluissa. Osa nuorista koki, että vanhempien
sukupolvien toiminta heikentää heidän tulevaisuudennäkymiään:
Oliver: "Kuinka paljon nykynuorilla tulee kaunaa vanhempia kohtaan ja kuinka moni sitten
haluaa auttaa tulevia eläkeläisiä? Moni varmaan haluaa lähtee pois täältä sen takia, että
tällä hetkellä tehdään semmosia päätöksiä, jotka selvästi tuhoaa niitten nykyisten nuorten
tulevaisuutta."

Roni: "Kyllähän se hieman ärsyttää, että silloin kun nämä
"Ei heillä
tartte oli
enää
mennä
joka on että
sukupolvet oli Tuomas:
nuoria niin
kyllä
varsinkouluun,
hyvin tiedossa,
erittäin positiivinen
asia.
voit edelleen
vaan istua
mitä pitäis ilmastolle
tehdä ja he
onSä
käytännössä
pilanneet
sitä
siinä samassa
penkissä
niin
aikaa
(H4,
meiltä
ja meidän
lapsilta."
(H4,
Oulusäästyy."
kk)
Oulu, kk)

70

TULEVAISUUDEN
ARVOT

71

Nuorten mielestä Suomea on rakennettava tasaarvon, turvallisuuden ja kestävyyden varaan
Millaisten arvojen tai periaatteiden varaan Suomea tulisi tulevaisuudessa rakentaa? (Valitse 1–5 tärkeintä)
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Kyselyn perusteella Suomea tulisi nuorten mielestä rakentaa ennen kaikkea tasa-arvon
ja yhdenvertaisuuden varaan. Naiset (78 %) ajattelevat näin miehiä (48 %) useammin.
Myös haastateltavat korostivat näitä arvoja:
Ulla: "Jämlikhet mellan alla kön, och vad heter det, sexualiteter. Det är en
viktig sak, i alla fall." (H12, Vaasa, kk r)
Antero: "Ehkä yhdenvertaisuus vois olla, mutta toikin menee sen saman
[tasa-arvon] alle tietyllä tavalla." (H3, Oulu, tp)
Kyselyaineistossa noin 40 prosenttia nuorista kokee, että Suomea tulee
rakentaa demokratian varaan. Yliopistotaustaisista näin kokee yli puolet (58 %),
mutta peruskoulutaistaisista vain kymmenesosa (9 %).

Enligt de unga som svarat på undersökningen borde Finland bygga på
jämlikhet och jämställdhet. Även de intervjuade betonade dessa värderingar.
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1

Kyselyaineisto osoittaa, että myös turvallisuus (52 %) ja
ekologinen kestävyys (45 %) ovat nuorille aikuisille erityisen
tärkeitä arvoja. Naiset korostavat niitä miehiä useammin.
Undersökningsmaterialet visar, att även säkerhet (52 %) och
ekologisk hållbarhet (45 %) är speciellt viktiga värderingar för
de unga vuxna.
Myös haastatteluissa nuoret aikuiset painottivat, että Suomea
tulisi rakentaa kestävästi. I intervjuerna betonades, att
byggandet av Finland bör ske hållbart.
Erityisesti ekologinen kestävyys herätti runsaasti keskustelua:
Minna: "No tämä kestävä kehityshän nyt on [tärkeää].
Sillä tietysti voiaan tarkottaa tätä ihan ekologista

Kuvakampanjaa
n osallistuneen
nuoren näkemys
hyvästä
elämästä

kestävyyttä, mutta myös sellasta sosiaalista ja
taloudellista kestävyyttä."
(H7, Helsinki, tp)

1 Kyselyvastaukset kerättiin 14.–22.3.2022 välisenä aikana eli
noin 3–4 viikkoa sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt
Ukrainaan. On luonnollista, että turvallisuus korostuu Venäjän
hyökkäyssodan alkamisen jälkeen kerätyssä aineistossa.
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SUOMEN SUUNTA

75

Nuoret kyseenalaistavat hyvinvointivaltion
kestävyyttä
Haastatteluiden perusteella nuoret aikuiset suhtautuvat epäilevästi
hyvinvointivaltion kykyyn pitää yllä nykyistä etuusjärjestelmää.
På basis av intervjuerna förhåller sig unga skeptiskt till välfärdsstatens förmåga att upprätthålla det nuvarande
bidragssystemet.

Onni: "Mua on varoteltu pitkän aikaa, että tulevaisuudessa
ei oo sitä eläkeikää meillä, että ite pitää hoitaa se
eläkeasia. Sulla pitää olla ne säästöt tai rahastot tai
tällaset, että pääset eläkkeelle ylipäätänsä." (H2, Oulu, tp)
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Joel: "Mä oon kuullu tätä sammaa, että
eläkeikä nousee, nousee, nousee.
Todennäkösemmin löytää ittesä
arkusta ku eläkkeeltä ennemmi."
(H2, Oulu, tp)
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Nuorten mielestä eriarvoisuus syvenee,
mutta suvaitsevaisuus lisääntyy
Haastateltavat olivat huolissaan eriarvoisuuden syvenemisestä tulevaisuudessa.
De intervjuade var oroliga över framtidens ökande ojämlikhet:
Liina: "Mua huolettaa, että tuo tommonen eriarvostuminen kiihtyy. Jos sä putoat
kuoppaan, niin sulla on entistä heikommin keinoja päästä siitä kuopasta." (H8,
Helsinki, tp)
Myönteisenä he pitivät ympäristötyötä ja suvaitsevaisuuden lisääntymistä. De
välkomnade miljöarbetet och den ökande toleransen:
Paavo: "Mä sanoisin myös, että suvaitsevaisuus ylipäätänsä on, varsinkin
nuoremmissa ikäryhmissä, erilaisia asioita kohtaan parempi." (H3, Oulu, tp)
Sami: "Joidenkin asioiden suhteen ollaan menossa eteenpäin kovaa vauhtia, niin
kun näiden ympäristöasioiden." (H17, Vaasa, v)
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5. ALUEELLISUUS
JA ELÄMÄN
REUNAEHDOT
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MITÄ NUORET
ARVOSTAVAT ERI
PAIKKAKUNNILLA?
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Hyvät työnsaantimahdollisuudet ovat nuorille
tärkeitä, alueen maine ei
Mitkä tekijät tekevät asuinpaikkakunnastasi vetovoimaisen sinulle?

54 %

Kyselyn perusteella yli puolet nuorista aikuisista
pitää hyviä työnsaantimahdollisuuksia itselleen
tärkeänä vetovoimatekijänä. Myös palvelujen
saatavuus, hyvät liikenneyhteydet, kohtuulliset
elinkustannukset sekä hyvä asunto- ja
harrastetarjonta ovat alueellisten
vetovoimatekijöiden kärjessä.
Enligt undersökningen anser mer än hälften av
unga vuxna att goda arbetsmöjligheter är en
viktig regional attraktion. Tillgången till tjänster,
goda trafikförbindelser, rimliga
levnadskostnader och ett bra utbud av
bostäder och fritidsintressen är också viktiga.

81

Pienillä paikkakunnilla arvostetaan kohtuullisia elinkustannuksia,
luontoa ja perheen läheisyyttä - isoissa kaupungeissa
työmahdollisuuksia ja palveluita
Asuinpaikkakunnan vetovoimaisuutta lisäävät tekijät asuinympäristön/asuinalueen mukaan
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Asuinpaikkakunnan vetovoimaisuutta lisäävissä tekijöissä
on nähtävissä säännönmukaisuutta siten, että hyvien
työnsaantimahdollisuuksien, hyvän palvelujen
saatavuuden, hyvien liikenneyhteyksien, monipuolisen
tapahtuma- ja kulttuuritarjonnan, koulutustarjonnan sekä
harraste- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien arvostus
kasvaa sitä enemmän, mitä suuremmassa kaupungissa
asutaan. Kuntataajamissa tai haja-asutusalueilla näiden
tekijöiden koetaan lisäävän harvemmin alueen
vetovoimaa.
Sen sijaan asuinpaikkakunnan luonnonläheisyyttä sekä
sukulaisten ja perheen läheisyyttä arvostetaan
vetovoimatekijöinä sitä enemmän, mitä pienemmällä
paikkakunnalla asutaan. Ne koetaan vetovoimatekijöiksi
kuntataajamissa ja maaseudun haja-asutusalueilla,
mutta huomattavasti harvemmin suurissa kaupungeissa.
Kohtuulliset elinkustannukset korostuvat
vetovoimatekijänä keskisuurissa kaupungeissa ja
kuntataajamassa tai kirkonkylässä, mutta harvemmin
maaseudun haja-asutusalueilla ja suurissa kaupungeissa.

Kuvakampanjaan
osallistuneen
nuoren
näkemys hyvästä
elämästä
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Vertailu Suomen kuuden suurimman
kaupungin vetovoimatekijöistä
Hyvän asuntotarjonnan, kohtuullisten asumiskustannusten ja
asuinpaikkakunnan luonnonläheisyyden tärkeys eri kaupungeissa
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Seuraavaksi kuvaamme, mikä nuoria aikuisia kiinnittää kolmelle
erilaiselle paikkakunnalle, Helsinkiin, Vaasaan ja Ouluun, ja mikä
heidän elämäänsä näillä paikkakunnilla rajoittaa. Paikkakunnat on
valittu edustamaan erikokoisia kaupunkeja eri puolilta maata.
Olemme toteuttaneet nuorten aikuisten ryhmähaastatteluja näillä
paikkakunnilla saadaksemme tietoa hyvän elämän alueellisista
reunaehdoista ja siitä, mitä nuoret alueilla arvostavat. Paikkakuntien pito- ja
vetovoimatekijöiden erittely perustuu haastatteluaineistoon.
Till följande beskriver vi vad det är som drar unga vuxna till orterna, Helsingfors,
Vasa och Uleåborg och vad som begränsar deras liv på dessa orter. Orterna
har valts för att representera städer av olika storlekar i olika delar av landet.
Vi har genomfört gruppintervjuer med unga vuxna på dessa orter för att lära
oss om de regionala gränserna för ett gott liv och vad ungdomarna i
regionerna värdesätter. Fördelningen av bevarande- och attraktionsfaktorerna
i städerna baserar sig på intervjudata.
Hankkeen nuoren lähettilään
Sumu Posion kuvitusta
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Oululla, Helsingillä ja Vaasalla on
samoja veto- ja pitovoimatekijöitä
Oulun, Vaasan ja Helsingin veto- ja pitovoimatekijöitä ovat sijainti, työ- ja
opiskelupaikat sekä palvelut.
Utifrån intervjumaterialet är Uleåborgs, Vasas och Helsingfors gemensamma
bevarande- och attraktionsfaktorer läge, arbets- och studieplatser samt
tjänster.
Oulun ja Vaasan yhteinen veto- ja pitovoimatekijä on viihtyisyys, johon
liitetään muun muassa turvallisuus ja luonnonläheisyys.
Oulun ja Helsingin veto- ja pitovoimatekijänä pidetään hyviä
mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin.
Nuoret aikuiset mieltävät sosiaaliset verkostot tärkeiksi pitovoimatekijöiksi
kaikilla kolmella paikkakunnalla.
Hankkeen nuoren lähettilään
Sumu Posion kuvitusta

Lähde: nuorten aikuisten haastatteluaineisto
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Miksi nuoret jäävät Ouluun
tulevaisuudessa?
Haastatteluiden mukaan nuoret aikuiset voisivat tulevaisuudessa jäädä
Ouluun työn, opiskelupaikan tai perheen vuoksi. Lisäksi haastateltavat
nimesivät Oulun tulevaisuuden pitovoimatekijäksi kotiseuturakkauden.
Enligt intervjuerna kunde unga vuxna stanna i Uleåborg i framtiden på
grund av arbete, studier eller familj. Dessutom nämnde de intervjuade
hemortskärlek som en framtida bevarandefaktor i Uleåborg.

Janne: "Sillee se Oulu on vaa the place to
be, oma kaupunki niin sanotusti."
(H3, Oulu, tp)
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Työ ja opinnot saavat nuoret
suunnittelemaan poismuuttoa Oulusta
Haastateltavat kertoivat harkitsevansa muuttoa muualle
erityisesti parempien työ- ja opiskelumahdollisuuksien
vuoksi. Osa nuorista perusteli muuttoaikeitaan myös
vedolla paikkakunnalle, jossa olisi rauhallisempaa tai
kauniimpi luonto. Lisäksi muuttosuunnitelmien syyksi
mainittiin kaipuu suvaitsevaisempaan ilmapiiriin:

Ruska: "Tää on vähän liian tämmönen
raamattuvyöhyke, että ei pysty silleen oleen oma
itsensä. Ajatuksena on muuttaa heti valmistumisen
jälkeen kyllä." (H4, Oulu, kk)

Kuvakampanjaan
osallistuneen
nuoren
näkemys hyvästä
elämästä
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Työ- ja opiskelupaikkojen vähyys ja palveluiden ongelmat
rajoittavat hyvää elämää Oulussa
Monet tukipalveluiden piirissä olevat nuoret toivat haastatteluissa esiin, että paikallisten
mielenterveyspalveluiden saatavuudessa ja toiminnassa on ongelmia. Fyysisesti vammaiset ja
toimintarajoitteiset nuoret aikuiset puolestaan korostivat vammaispalveluiden puutteita.
Lisäksi haastateltavat keskustelivat siitä, että Oulussa ei ole riittävästi työ- ja opiskelupaikkoja:

Sonja: ”- - Hirveen moni muuttaa täältä pois just
koulun perässä, työn perässä tai jotain vastaavaa,
niin kyllähän sille kannattais tehdä jotain.”
(H1, Oulu, ak)

Brist på arbete och studieplatser och problem med tjänster begränsar det goda livet i Uleåborg.
I intervjuerna påpekade många unga inom stödtjänsterna att det finns problem med tillgängligheten
och verksamheten av den lokala psykvården. Unga vuxna med fysiska funktionshinder och
funktionsnedsättningar lyfte fram brister i tjänsterna för de handikappade.
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Monikulttuurisuus tekee Helsingistä
vetovoimaisen maahanmuuttajille
Haastateltavat nimesivät hyvät liikenneyhteydet Helsingin erityisiksi pitoja vetovoimatekijöiksi. Osa maahanmuuttajanuorista lisäsi näihin tekijöihin
myös monikulttuurisuuden:
Daren: "Kyl mää uskon, et ulkomaalaset nuoret hakeutuu sinne,
missä on samankaltasia ihmisiä, joista on jo kokemusta."
Kalifa: "Pakko sanoo, et mää en oo ikinä kuullu, et
ulkomaalaistaustanen sanoo, et mää lähen Ouluun tai Rovaniemeen.
- - Siellä ei oo mun mielessä mitään vetovoimaa versus täällä."
(H17, Helsinki, mm)
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Helsinkiin jäädään tulevaisuudessa monipuolisuuden
ja sosiaalisten verkostojen vuoksi
Haastateltavat arvioivat, että sosiaaliset verkostot ja työ- ja
opiskelupaikat kiinnittävät heitä Helsinkiin myös tulevaisuudessa. Myös
paikkakunnan suuri koko ja monipuolisuus ovat syitä, joiden vuoksi he
voisivat jäädä Helsinkiin.
De intervjuade bedömer att sociala nätverk samt arbets- och
studieplatser är faktorer som fäster dem till Helsingfors även i framtiden.
Ortens storlek och mångfald är också anledningar till att de kunde
stanna i Helsingfors.
Topi: "Tää on aika heterogeeninen verrattuna sit muihin, muihin
kaupunkeihin tai muihin alueisiin tai jotain. Vähän kaikenlaist jengiä,
laidasta laitaan."
(H5, Helsinki, kk)
Hanna: "[Helsinki on] iso paikka."
Katri: "Niin, ku on tottunu, niin ei haluais muualle."
(H6, Helsinki, ak)

Kuvakampanjaan
osallistuneen
nuoren
näkemys hyvästä
elämästä
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Asumiskustannukset ja ihmispaljous rajoittavat
hyvää elämää Helsingissä
Moni haastateltu nuori luonnehti Helsingin asumiskustannuksia liian korkeiksi.
Tukipalveluiden piirissä olevat nuoret vieroksuivat myös liiallista
ihmispaljoutta:

Karita: "Tääl on niin paljon ihmisii. Niin paljon
silleen tungostakin, niin sit mua jotenkin
ahistaa Helsingis välillä." (H8, Helsinki, tp)
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Kaipuu ulkomaille saa osan nuorista
harkitsemaan poismuuttoa Helsingistä
Haastateltavat perustelivat suunnitelmiaan muuttaa pois
Helsingistä erityisesti kaipuullaan ulkomaille. Lisäksi he ilmoittivat
muuttoaikeidensa syyksi halukkuuden perustaa perhe
pienemmällä paikkakunnalla. Osa nuorista pohti muuttoa myös
korkeiden asumiskustannusten vuoksi:

Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä

Kira: "Pystynkö mä toteuttaa omannäköstä
elämää täällä, pystynkö mä toteuttaa omia
haaveita? Kyl siin aika realistiset asuntolainat
omaan tulevaan palkkatuloon nähden ja jos on
yks suurimpia haaveita se oma asunto, niin ne on
vähän ristiriidassa tällä hetkellä. Vaikka täällä
tavallaan olis mukava asua, nii voi olla, että pitää
pienempään kaupunkiin muuttaa sen takia."
(H7, Helsinki, tp)
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Kaksikielisyys tekee Vaasasta
vetovoimaisen ruotsinkielisille nuorille
Ruotsinkieliset nuoret aikuiset korostivat Vaasan veto- ja
pitovoimatekijänä sitä, että paikkakunnalla pärjää ruotsin kielellä.
Det att man klarar sig på svenska i Vasa framhävde svenskspråkiga
unga vuxna som en attraktionsfaktor för orten.

Anna: "Jag kommer någonsin flytta bort från
Österbotten... jag är väldigt dålig på finska [och] det
är bra att man kan tala svenska här [i Österbotten]"
(H18, Vaasa, tp r)
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Viihtyisyys ja sosiaalinen ilmapiiri
pitävät nuoria Vaasassa myös
tulevaisuudessa
Haastateltavat toivat esiin, että he voisivat tulevaisuudessa
jäädä Vaasaan paikkakunnan viihtyisyyden, alueelle
rakentuneiden sosiaalisten verkostojen, työn, opintojen tai
kotiseuturakkauden vuoksi. Lisäksi paikkakunnan sosiaalinen
ilmapiiri nimettiin tekijäksi, joka kiinnittää nuoria
paikkakunnalle myös tulevaisuudessa.
En rimlig hyra och trivsel kommer att behålla ungdomar i
Vasa även i framtiden. De intervjuade påpekade att de i
framtiden kunde stanna i Vasa på grund av ortens trivsel, de
sociala nätverk som byggts i området, arbetet, studierna
eller kärleken till hemorten. Dessutom nämndes hyresnivåns
rimlighet som en faktor som kommer att locka unga till orten
även i framtiden.

Kuvakampanjaan
osallistuneen
nuoren
näkemys hyvästä
elämästä
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Thomas: "I en storstad - - tröskeln är kanske
lite högre ibland. Det e inte att man är
osocial. Det är bara som att man måst
liksom satsa mera. - - Och man litar på
människor mera i, känns det som - - i
Österbotten." (H12, Vaasa, kk r)
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Työ- ja opiskelupaikkojen vähyys ja kielivaatimukset rajoittavat
hyvää elämää Vaasassa
Osa haastateltavista koki, että Vaasassa ei ole riittävästi työ- ja opiskelupaikkoja. Suomea äidinkielenään
puhuvat nuoret pitivät myös Vaasan kielivaatimuksia ongelmallisina.
Några av de intervjuade upplevde att det inte fanns tillräckligt med arbets- och studieplatser i Vasa. Unga
som har finska som sitt modersmål upplevde också Vasas språkkrav som problematiska:
Sami: "Ellet sä oo suomenruotsalainen ni et pärjää Vaasassa."
Ida: "Se on kyllä ihan totta. Mä pääsin loppujen lopuks kesätöihin sillä, että - - mä
osaan myös ruotsia. Se on iso etu kun asuu Vaasassa."
Sami: "Varmaan yli seitkytviis prosenttia firmoist Vaasassa, ni ellet sä osaa ruottii
niin ihan turha tulla ees ettiin sitä paikkaa."
Maria: "Joo, kyllä. Aina kysyy, sujuuko ruotsin kieli." (H11, Vaasa, ak)
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Työ ja opinnot saavat nuoret pohtimaan poismuuttoa Vaasasta
Haastatellut nuoret perustelivat aikeitaan muuttaa pois Vaasasta erityisesti työ- ja opiskelu-suunnitelmillaan. Suomea
äidinkielenään puhuvilla nuorilla muuttohalukkuutta lisäsi veto paikkakunnalle, jossa pärjää ilman ruotsinkielen taitoa.
Osa ruotsinkielisistä nuorista puolestaan kertoi pohtivansa muuttoa maahan, jossa suomenkielen taitoa ei tarvita.
De intervjuade unga angav arbets- och studieplaner som grunder för deras planer på att flytta bort från Vasa. Orter där
man klarar sig utan att kunna svenska var attraktiva för unga med finska som modersmål. Några svenskspråkiga
ungdomar nämnde däremot att de skulle kunna tänka sig att flytta till ett land där finska språkkunskaper inte behövs.

Pasi: "Mulla vaikuttaa aika paljon se ruotsin kieli, mikä täällä on niin vahva. Emmää sitä
osaa niin voi olla, että jossain muualle on helpompi olla."
(H17, Vaasa, v)
Vera: "Jag [skulle] kunna tänka mig att flytta till Sverige på grund av språk[et]." (H18,
Vaasa, tp r)
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YHTEENVETO –
NUORTEN VIESTIT
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Mihin pitäisi havahtua?
Monipuolinen laadullinen ja määrällinen aineisto nostaa esiin
nuorten viestejä, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Nämä
viestit tulee ottaa erityisen vakavasti nyt, kun pohditaan keinoja
nuorten tukemiseksi koronan ja Ukrainan sodan aiheuttamassa
pitkittyneessä kriisissä.
Nuorten viestit on tiivistetty 10 nostoon, jotka esitetään
seuraavilla dioilla.
Det mångsidiga kvalitativa och kvantitativa materialet lyfter
fram ungdomarnas meddelanden som bör uppmärksammas.
Dessa budskap måste tas särskilt allvarligt nu när vi
undersöker sätt att stödja unga i den utdragna krisen som
orsakats av koronan och kriget i Ukraina.
Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä

De ungas meddelanden har sammanfattats till 10 lyft.
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1. Nuorten jaksamista on tuettava
Nuoret aikuiset kantavat huolta omasta jaksamisestaan ja
psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Lisäksi hälyttävän moni
heistä kokee oman elämänsä merkityksettömäksi.
Mielenterveyspalveluiden saatavuudessa on vakavia
ongelmia, jotka vaativat korjaamista. Lisäksi tarvitaan
ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen tukea. Sillä
voidaan parantaa nuorten jaksamista ja siten vähentää
mielenterveyspalveluiden kuormitusta.
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1. De ungas ork måste stödjas
Unga vuxna är oroliga över sitt egna ork och psykiska
välbefinnande. Dessutom känner ett oroväckande antal
att deras liv är meningslösa. Det finns allvarliga problem
med tillgången till mentalvårdstjänster, vilket är något som
måste åtgärdas. Utöver detta behövs förebyggande
lågtröskelstöd. Det kan förbättra de ungas ork och på så
sätt minska belastningen på mentalvården.
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2. Nuorten voimavaroja on vahvistettava
Nuoret aikuiset saavat voimaa arkisista asioista, kuten
työstä, opiskelusta ja ihmissuhteista. Myös nuorten
tavoitteet elämälle ovat perinteisiä. Vaikka valtaosa
nuorista voi hyvin ja suhtautuu tulevaisuuteensa
toiveikkaasti, näkyy heidän hyvinvoinnissaan
polarisoitumista. Lähtökohdiltaan eriarvoisessa asemassa
olevien nuorten voimavaroja ja tasa-arvoisia
mahdollisuuksia on tärkeää vahvistaa nyt, sillä niiden
merkitys korostuu kriisiaikana.
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2. Kraftresurserna hos de unga måste
förstärkas
Unga vuxna får energi från vardagliga saker såsom arbete,
studier och relationer. De ungas målsättningar i livet är
också traditionella. Trots att majoriteten av unga vuxna
mår bra och är optimistiska över sin framtid, kan man
ändå märka en polarisering i deras välbefinnande. Det är
viktigt att förstärka kraftresurserna och möjligheterna för
de unga med ojämlik bakgrund, eftersom betydelsen av
dessa accentueras i kristider.
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3. Kohtuullisuus työelämässä tukee nuorten
jaksamista
Nuoret aikuiset arvostavat työtä, mutta kantavat huolta
työelämän vaativuudesta, kuormittavuudesta ja
epävarmuudesta. Nämä viestit on otettava vakavasti, sillä
puolet nuorista on huolissaan omasta jaksamisestaan.
Työelämässä on tärkeää muistaa kohtuullisuus, jotta eri
aloille riittää hyvinvoivia tekijöitä myös jatkossa. Kuka
tekee tulevaisuuden työt, jos nuoret eivät jaksa
työelämässä?
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3. Rimlighet i arbetslivet stöder de ungas
ork
Unga vuxna värdesätter arbete men är oroade över
arbetslivets krav, arbetsbelastning och otrygghet. Dessa
budskap måste tas på allvar, eftersom hälften av
ungdomarna är oroliga över sitt eget ork. I arbetslivet är
det viktigt att komma ihåg rimligheten, så att det finns
tillräckligt med välmående aktörer i de olika sektorerna
även i framtiden. Vem skall göra framtidens jobb om de
unga inte orkar med arbetslivet?
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4. Nuoriin kohdistuva syrjintä on saatava
kuriin
Sekä maahanmuuttajanuoret että fyysisesti vammaiset ja
toimintarajoitteiset nuoret kokevat syrjintää. Syrjinnän
poistaminen vaatii muutoksia sekä kulttuurin että
käytäntöjen tasolla. Monimuotoisuus ja kansainvälisyys
mielletään yhteiskunnassamme tärkeiksi arvoiksi, mutta
niiden eteen tarvitaan lisää työtä. Tämä edellyttää
ajattelutapojen muutosta tasa-arvoa kunnioittaviksi.
Lisäksi tarvitaan arkipäiväisiä tekoja suvaitsevaisuuden
edistämiseksi ja syrjintään puuttumiseksi.
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4. Diskrimineringen av de unga måste stävjas
Både unga invandrare och unga med fysiska funktionshinder upplever diskriminering. Att eliminera diskriminering
kräver förändringar i både kultur och praktik. Mångfald och
internationalitet anses som viktiga värden i vårt samhälle
men förutsätter fortsatt arbete. Detta kräver att tankesätten
ändras till sådana som respekterar jämställdhet. Dessutom
behövs vardagliga åtgärder för att främja tolerans och
bekämpa diskriminering.
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5. Koronan vaikutukset nuoriin on tunnistettava
Korona on lisännyt nuorten pahoinvointia. On tärkeää
tunnistaa nuoret, jotka voivat huonosti ja tarjota heille
tukea. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sosiaalisen
eristäytymisen seurauksiin, sillä moni nuori pelkää
yksinäisyyttä. Koronan vaikutuksia on syytä seurata
tarkasti, sillä ne voivat yllättää laajuudessaan ja
vakavuudessaan.
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5. Koronans effekter på de unga måste identifieras
Koronan har ökat illamåendet hos unga. Det är viktigt att
identifiera unga som mår dåligt och ge dem stöd. Många
unga människor fruktar ensamhet, vilket är varför särskild
uppmärksamhet måste ägnas åt konsekvenserna av
social isolering. Effekterna av koronan bör noggrant
iakttas, eftersom omfattningen och svårighetsgraden
av dessa kan komma att överraska.
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6. Nuorten turvallisuuden tunnetta on
vahvistettava
Suuri osa nuorista kokee turvallisuuden tunteensa
järkkyneen Ukrainan sodan takia. Naiset kokevat näin
miehiä useammin. Nuoret ovat käyneet läpi koronan
aiheuttaman kriisin, joka on vaikuttanut vahvasti heidän
ikäryhmänsä elämään. Koska nuoret ovat eläneet jo
kauan kriisiajassa, on erityisen tärkeää vahvistaa heidän
voimavarojaan ja tulevaisuudenuskoaan.
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6. De ungas känsla av trygghet bör förstärkas

Många unga upplever en försvagad känsla av trygghet
på grund av kriget i Ukraina. Kvinnor upplever detta oftare
än män. Koronakrisen har haft en stark inverkan på livet i
de ungas åldersgrupp. Eftersom de unga nu länge levt i
kristider, är det extra viktigt att förstärka deras
kraftresurser och framtidstro.
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7. Hyvän elämän alueelliset edellytykset
on tunnistettava
Nuorten edellytykset hyvään elämään vaihtelevat
paikkakunnittain. Niiden tunnistaminen on edellytys sille,
että alueet ovat vetovoimaisia nuorille. Monet
väestörakenteeltaan vanhenevat kunnat ovat
tulevaisuudessa yhä riippuvaisempia työikäisistä
veronmaksajista. Nuoret on tärkeää ottaa mukaan
aluekehittämiseen, sillä heidän ratkaisuillaan on
merkitystä paikkakuntien elinvoimaisuudelle nyt ja
tulevaisuudessa.
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7. De regionala förutsättningarna för ett
gott liv måste identifieras
Förutsättningarna för de unga att få ett bra liv varierar
från ort till ort. Att identifiera dessa förutsättningar är ett
villkor för att orterna ska vara attraktiva för de unga.
Många orter med åldrande befolkning kommer i
framtiden att bli alltmer beroende av skattebetalare i
arbetsför ålder. Det är viktigt att involvera unga i den
regionala utvecklingen, eftersom deras lösningar är
viktiga för orternas livskraft nu och i framtiden.
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8. Nuoret on kohdattava armollisesti
Nuoret elävät odotusten ja vaatimusten ristipaineessa,
mikä näkyy kuormituksena ja pärjäämiseen liittyvänä
huolena. Suorittamista ihannoiva ilmapiiri kasvattaa
nuorten paineita ja vahvistaa pärjäämisen pakkoa.
Suorituskeskeisyys vaatii vastapainokseen armollisuutta.
Nuorille on annettava tilaa kasvaa, oppia ja erehtyä.
On tärkeää muistaa, että kaikkien nuoriin kohdistuvien
odotusten ei tarvitse toteutua.
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8. Unga människor måste bemötas nådigt
Unga människor lever under ett korstryck av krav och
förväntningar, vilket återspeglas i de ungas belastning
och oro att klara sig. Klimatet där prestationen idealiseras
ökar pressen på unga och stärker deras tvång att orka.
Prestationsfokusen kräver barmhärtighet som motvikt.
Unga människor måste ges utrymme att växa, lära sig
och göra misstag. Det är viktigt att komma ihåg att inte
alla förväntningar på de unga behöver uppfyllas.
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9. Suomea on rakennettava myös nuorten ehdoilla
Nuoret kokevat, että vaikutusvalta Suomessa on
vanhemmilla sukupolvilla ja valta- ja
talouseliitillä. He eivät täysin kannata suuntaa,
johon Suomea tällä hetkellä rakennetaan. On
tärkeää, että nuoret otetaan mukaan
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
Jos nuoret sivuutetaan, he eivät välttämättä
halua rakentaa elämäänsä ja työuraansa
Suomessa. Tämä on erityisen painava riski
huoltosuhteen heikentyessä.
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9. Finland måste byggas också på de ungas villkor
Unga människor upplever att enbart de äldre
generationerna och makteliten samt den
ekonomiska eliten har inflytande i Finland. De
unga stöder inte helt den riktning mot vilket
Finland är på väg. Det är viktigt att de unga är
delaktiga i det sociala beslutsfattandet. Om unga
människor ignoreras, kan det hända att de inte vill
bygga upp sina liv och karriärer i Finland. Detta är
en särskilt allvarlig risk, eftersom
försörjningskvoten försämras dagligen.
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10. Syventyykö sukupolvien välinen kuilu?
Osa nuorista kyseenalaistaa sukupolvien välisen
solidaarisuuden ja ilmaisee pettymystään vanhempien
sukupolvien toimintaan. Tämä voi merkitä sitä, että
sukupolvien välinen etäisyys on kasvamassa. Heikko
signaali sukupolvien välisen kuilun syvenemisestä on
tärkeää ottaa vakavasti. Sukupolvet tarvitsevat toisiaan
etenkin nyt, kun kohtaamme ulkoisia uhkia ja elämme
pitkittynyttä kriisiä. Sukupolvien välinen vastavuoroisuus
on myös oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa.

122

10. Fördjupas gapet mellan generationerna?
Vissa ungdomar ifrågasätter solidariteten mellan
generationerna och uttrycker sin besvikelse över de äldre
generationernas agerande. Det kan innebära att
avståndet mellan generationerna ökar. Det är viktigt att
ta signalen om det ökande gapet mellan generationerna
på allvar. Generationerna behöver varandra, särskilt nu
när vi står inför hot utifrån och lever i en utdragen kris.
Generationernas växelverkan är också en väsentlig del av
ett välfärdssamhälle.
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Lopuksi: Nuoria on tärkeää
kuulla myös jatkossa
Tässä raportissa olemme tuoneet esiin eri taustaisten
nuorten omia viestejä. On tärkeää, että nuoret kokevat
tulevansa kuulluksi ja heidän näkemyksilleen annetaan
painoarvoa. Nuorten äänen esiin nostaminen on tärkeää
myös jatkossa, sillä osa heidän kokemiensa kriisien
seurauksista näkyy vasta vuosien päästä.
I denna rapport har budskapen av unga människor med
olika bakgrund lyfts fram. Det är viktigt att unga känner
sig hörda och att deras åsikter får vikt. Att lyfta fram de
ungas röst kommer även i fortsättningen att vara viktigt,
eftersom en del av konsekvenserna av de kriser som de
unga upplevt kommer att visa sig först i framtiden.
Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä
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tutkimukseen
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Miten nuorten hyvää elämää
on tutkittu?
Suomessa on tarkasteltu eri aineistoja hyödyntämällä
muun muassa alle 30-vuotiaiden nuorten näkemyksiä
omannäköisestä elämästä 4 , itsenäistymiskokemuksia 5,
käsityksiä hyvästä elämästä ammattikoulu-opintojen
aikana 6, tulevaisuuden toiveita 7, tulevaisuuskuvia 8 ja
tyytyväisyyttä elämään 9.
4. Juntunen (2018); 5. Honkatukia ym. (2020); 6. Maunu (2018); 7. AapolaKari & Wrede-Jäntti (2017); 8. Heikkilä ym. (2017), Kuhmonen ym. (2014);
9. Kallunki & Lehtonen (2012), Kallunki (2016), Salonen & Konkka (2017).

Kuvakampanjaan osallistuneen
nuoren näkemys hyvästä elämästä
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Vuosittain julkaistavassa Nuorisobarometrissä
selvitetään 15–29-vuotiaita nuoria koskevan
kyselyaineiston perusteella useita hyvään elämään
liittyviä teemoja, kuten nuorten tyytyväisyyttä elämään
ja luottamusta tulevaisuuteen.10
Hyvään elämään liittyviä teemoja, kuten nuorten
hyvinvointia, jaksamista ja perhe- ja ystävyyssuhteita,
tarkastellaan myös joka toinen vuosi tehtävässä
Kouluterveyskyselyssä11. Kysely toteutetaan
peruskoululaisille ja lukion tai ammatillisen
koulutuksen 1. ja 2. vuosikursseille.
Lisäksi joka toinen vuosi tehtävä Terveystapatutkimus
tuottaa hyvän elämän näkökulmasta olennaista
tietoa. Kyselyllä selvitetään 12–18-vuotiaiden lasten ja
nuorten elämäntapoja.
Kuvakampanjaan osallistuneen
nuoren näkemys hyvästä elämästä

10. uusin Nuorisobarometri Kiilakoski (toim.) (2021); 11. uusimman kouluterveyskyselyn
tuloksia mm. Helakorpi & Kivimäki (2021); 12. uusimman terveystapatutkimuksen
raportti Kinnunen ym. (2019).

12
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Kansainvälisesti on tutkittu kyselyiden ja
haastatteluiden avulla muun muassa alle
30-vuotiaiden nuorten kokemaa elämän
tarkoituksellisuutta ja sen yhteyttä heidän
terveyteensä ja hyvinvointiinsa13, käsityksiä
hyvästä elämästä eri kulttuuripiireissä14 ja
hyvää elämää koskevien näkemysten
muuttumista 15 .
13. Chen ym. (2019); 14. Glanzer ym. (2018), Tafarodi ym.
(2012), Bonn & Tafarodi (2013), Bronk (2008); 15. Winston
ym. (2017).

Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä
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Mistä osallisuudessa on kyse?
Osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta liittyä erilaisiin
hyvinvoinnin lähteisiin ja elämän merkityksellisyyttä
lisääviin vuorovaikutussuhteisiin. Se merkitsee myös
vaikuttamista oman elämän kulkuun,
mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja joihinkin
16
yhteisiin asioihin.
Osallistavassa tutkimuksessa osallisuuden
mahdollistaminen on tärkeä tavoite17. Osallistavan
tutkimusperinteen piirissä on kehitetty tapoja
nuorten osallisuuden mahdollistamiseksi. Näitä
18
tapoja ovat esimerkiksi vertaishaastattelut
19
ja erilaiset visuaaliset menetelmät .
Kuvakampanjaan osallistuneen nuoren
näkemys hyvästä elämästä

16. Isola ym. (2017); 17. Rahman (2008); 18. Pyyry (2012);
19. Delgado (2015), Oikarinen-Jabai (2015).
136

Liite 2.
Haastatteluaineisto

137

Rekrytoimme nuoria aikuisia haastatteluihin muun muassa oppilaitosten ja
tukipalveluorganisaatioiden kautta. Hyödynsimme rekrytoinnissa myös omia
verkostojamme.
Järjestimme kasvotusten toteutettuja haastatteluja
tukipalveluorganisaatioiden, oppilaitosten ja E2 Tutkimuksen toimitiloissa.
Viimeiset 6 haastattelua toteutimme koronapandemian vuoksi etäyhteyden
välityksellä.
Nuoret aikuiset keskustelivat haastatteluissa siitä, mikä tekee elämästä hyvää,
minkälaista Suomea he pitävät tavoittelemisen arvoisena, miten korona on
vaikuttanut hyvän elämän toteutumiseen ja miten eri paikkakunnat
mahdollistavat hyvän elämän.
Haastattelut kestivät 40–210 minuuttia. Nauhoitimme ja litteroimme
haastattelut.
Suojasimme haastateltavien anonymiteetin tutkimuseettisten periaatteiden
mukaisesti.
Käsittelimme aineistoa koodaamalla ja luokittelemalla.
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Vi rekryterade unga vuxna för intervjuer genom bland annat
utbildningsinstitutioner och stödorganisationer. Vi använde även våra egna
nätverk för rekryteringen.
Vi genomförde intervjuerna face-to-face i lokaler hos stödorganisationer,
utbildningsinstitutioner samt E2 Forskningsutrymmen. De sista 6
intervjuerna genomfördes på distans på grund av koronapandemin.
I intervjuerna diskuterade de unga vuxna om vad som gör livet bra, vilket
sorts Finland de anser vara värt att sträva efter, hur koronan har påverkat
förverkligandet av ett bra liv och hur olika orter möjliggör ett bra liv.
Intervjuerna varade 40–210 minuter. Vi spelade in och transkriberade
intervjuerna.
Vi skyddade de intervjuades anonymitet i enlighet med forskningsetiska
principer.
Vi bearbetade materialet genom att koda och klassificera det.
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RYHMÄHAASTATTELUIHIN OSALLISTUNEET NUORET (N=110)
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Liite 3. Kyselyaineisto
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Tiedonkeruusta vastasi Taloustutkimus Oy. Tiedot kerättiin 14.–22.3.2022 internetlomakkeella.
Taloustutkimuksen omasta internetpaneelista kertyi 540 vastausta ja alihankkijana toimineen
Dynatan paneelista 586.
Kohdejoukkona olivat 20–29-vuotiaat suomalaiset.
Taloustutkimuksen internetpaneeli on värvätty monikanavaisesti sekä offline- että onlineympäristöissä. Mahdollisimman korkean vastausten laadun ja edustavuuden varmistamiseksi kaikki
offline-jäsenet on rekrytoitu Suomen väestöä (pl. Ahvenanmaa) edustavien puhelin- tai ovelta ovelle
-tutkimusten yhteydessä tai muilla satunnaistetuilla puhelin- ja kirjekampanjoilla. Online-värvätyt
jäsenet on puolestaan rekrytoitu mahdollisimman useita ja erilaisia sähköisiä kanavia käyttäen (mm.
sähköpostisuorat, ilmoitukset verkkomedioissa, mainonta sosiaalisissa medioissa, ja muut
kohderyhmäkohtaiset sähköiset kanavat).
Tutkimusotokset muodostetaan ohjelmallisesti satunnaispoimintana tutkimukseen toivotun väestösekä paneelikohderyhmän perusteella.
Paneelia hallinnoidaan aktiivisesti; seuraamme mm. vastausten laatua, paneelin käyttöastetta,
panelistien osallistumisaktiivisuutta ja erilaisia rekrytointiprosessimittareita. Passiiviset panelistit
poistetaan paneelista.
Paneeliamme käytetään ainoastaan markkinatutkimustarkoituksiin. Kaikki informaatio, mukaan
lukien tutkimusvastaukset, ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä vastaajien nimiä tai muita
yhteystietoja yhdistetä tutkimusvastauksiin ilman vastaajakohtaista kirjallista lupaa. Emme myy
panelistiemme nimi- tai yhteystietoja millekään kolmannelle osapuolelle.
Vaikka Taloustutkimuksen omassa paneelissa on noin 40 000 jäsentä, nuorten aikuisten
tavoittaminen on nykyisin entistä työläämpää, ja pelkästään omasta paneelista ei olisi saatu
tuhannen hengen edustavaa otosta kyseisistä ikäryhmistä. Niinpä otosta täydennettiin
Taloustutkimuksen käyttämän luotetun alihankkijan, markkinatutkimusyhtiö Dynatan paneelista.
Dynatalla on maailmanlaajuisesti noin 60 miljoonaa panelistia yli 90 maassa.
Lähde: Taloustutkimus Oy
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KYSELYYN VASTANNEET NUORET (N=1126)
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