NUORISOBAROMETRI 2016

KATSE
TULEVAISUUDESSA
Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää.
Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä.
Nuoret suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa valoisasti, mutta luottamus Suomen
tulevaisuuteen asuinmaana on heikentynyt selvästi. Vain neljännes nuorista näkee
maailman tulevaisuuden optimistisesti.
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Tutkimukseen osallistui 1900
15—29-vuotiasta nuorta.

Nuorilla on perinteisiä unelmia:
työtä, terveyttä ja ystäviä
Pitää erittäin tai melko tärkeänä, että on saavuttanut 35-vuotiaana seuraavat asiat
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Luottamus oman ikäluokan taloudellisen
tilan parantumiseen on pudonnut rajusti
Uskoo oman ikäluokkansa taloudellisen tilanteen kehittyvän paremmaksi kuin
vanhemmilla ikäluokilla.
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Nuorten mieltä painaa sekä työllistyminen
että töissä jaksaminen
“Olen huolissani siitä, onko
minulla töitä tulevaisuudessa.”
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Kysyimme, kuinka toivottavana ja todennäköisenä
nuoret pitävät erilaisia kehityssuuntia asteikolla 1-5
Todennäköisyys

Useimpia kehityssuuntia pidettiin
toivottavampina kuin todennäköisinä

Toivottavuus

Hyvinvointivaltio säilyy

Suurempi todennäköisyys & toivottavuus
KESKIARVO,
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Äänioikeuden ikäraja laskee 16 vuoteen

Yleinen asevelvollisuus lakkautetaan
Suomi myöntää turvapaikan tai oleskeluluvan
entistä useammalle
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Otetaan käyttöön perustulo

Kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti

Teknologian rooli ihmisten elämässä vahvistuu
Suomi osallistuu nykyistä enemmän
köyhien maiden tukemiseen
Aineellinen elintaso paranee
Monet ihmiset tinkivät vapaaehtoisesti
aineellisesta elintasostaan
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Teknologian rooli vahvistuu elämässä

Henkisten arvojen merkitys kasvaa

Ihmisillä on entistä enemmän vapaa-aikaa
Eriarvoisuus vähentyy
Itsestä poikkeavien ihmisten hyväksyminen ja
ymmärtäminen lisääntyy
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Sukupuolten välinen tasa-arvo paranee
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Ihmisillä on entistä enemmän vapaa-aikaa

Ympäristön tila paranee

Suomi on turvallisempi paikka elää
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pitää kehitystä
toivottavana

24%

pitää kehitystä
todennäköisenä

Hieman alle puolet uskoo, että tiede ja teknologia voivat ratkaista ympäristöön liittyvät ongelmat
Täysin samaa mieltä + samaa mieltä -vastaukset
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85%
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Tulevat sukupolvet joutuvat
kärsimään, mikäli nykyinen
ympäristön tuhoaminen jatkuu

Ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen on tosiasia

Ekologisen jalanjäljen tulisi
reiluuden takia jakaantua
tasaisemmin

Ympäristöongelmiin löydetään
maailmanlaajuisesti kestäviä
ratkaisuja

42%
Olen vähentänyt kulutusta
ympäristösyistä

41%
Tiede ja teknologia ratkaisevat
ympäristöongelmat

Luottamus muihin suojaa nuorta vaikeissa
elämäntilanteissa ja edistää selviytymistä
Sosiaalinen luottamus* (0-10, keskiarvot)
* Oletko sitä mieltä että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen vai luuletko että ihmiset yrittäisivät olla reiluja?
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Nuorten kyynisyys ja epäluottamus on lisääntynyt nopeasti.
Erityisesti nuorten poikien luottamus toisiin on heikentynyt.
Nuoret, jotka eivät luota kanssaihmisiin, ovat kautta linjan pessimistisempiä
kuin muut. Pessimismi koskee niin omaa kuin Suomen ja maailmankin
tulevaisuutta. Heikko luottamus on yhteydessä myös matalampaan
elämäntyytyväisyyteen.

NUORISOBAROMETRI
MITTAA NUORTEN ARVOJA JA ASENTEITA
Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten
15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri
tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa
joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Valtion nuorisoneuvosto
julkaisee Nuorisobarometriä yhteistyössä
Nuorisotutkimusseuran kanssa.
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