
Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä?

Nuoret ja vaikuttaminen 2019 -tutkimus

Erittäin tärkeää

Melko tärkeää

Ei kovin tärkeää

Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa

38%

50%

6%
1% 5%

Useampi kuin joka kolmas kokee erittäin 
tärkeäksi, että päättäjät kuuntelisivat myös 
nuorten näkökantoja.

Vastaajat: kaikki 13-15-vuotiaat nuoret, N=576



Vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin

Nuoret ja vaikuttaminen 2019 -tutkimus

16%

9%

16%

48%

47%

53%

9%

4%

4%

Oman paikkakunnan asiat (esim. liikunta- ja
harrastusmahdollisuudet)

Koko Suomea koskevat asiat (esim. turvallisuuden
parantaminen, köyhyyden poistaminen)

Koko maailmaa koskevat asiat (esim. ilmaston
muutoksen hillitseminen)

Omaan paikkakuntaan liittyvissä asioissa (esim.
liikunta- ja harrastusmahdollisuudet)

Koko Suomeen liittyvissä asioissa (esim.
turvallisuuden parantaminen, köyhyyden poistaminen)

Koko maailmaan liittyvissä asioissa (esim. ilmaston
muutoksen hillitseminen)

Omalla asuinpaikkakunnalla

Suomessa/valtakunnallisesti

Maailmanlaajuisesti/globaalisti

Tytöt kokevat poikia useammin, että he 
pystyvät vaikuttamaan asioihin, jotka 
koskevat koko maailmaa. Ja näitä asioita 
he ovat myös tehneet useammin kuin pojat.
Tytöt kokevat myös poikia useammin 
tärkeäksi päästä vaikuttamaan koko maata 
koskeviin asioihin.

Pojat kokevat tyttöjä useammin, että he 
pystyvät vaikuttamaan oman paikkakunnan 
asioihin, ja he ovatkin pyrkineet 
vaikuttamaan asioihin tyttöjä useammin.

Mitä vanhempi, sitä tärkeämpänä näkee 
vaikuttamisen kansallisissa ja 
kansainvälisissä asioissa. Samalla myös 
aktiivinen toiminta lisääntyy hieman.

Kokee, että pystyy vaikuttamaan erittäin tai melko paljon:

Näkee erittäin tai melko tärkeänä, että pääsee/pääsisi vaikuttamaan:

On pyrkinyt vaikuttamaan itselle tärkeään asiaan viimeisimmän vuoden aikana:

Vastaajat: kaikki 13-15-vuotiaat nuoret, N=576
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Miten tärkeäksi kokee mahdollisuuden päästä vaikuttamaan eri asioihin?
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28

13

17

12

11

56

49

36

36

36

12

33

30

42

36

2

2

9

6

10

2

2

8

4

7

84%

62%

53%

48%

47%

Kotona ja vapaa-ajan vietossa

Koulussa

Koko maailmaan liittyvissä asioissa (esim. ilmaston muutoksen
hillitseminen)

Omaan paikkakuntaan liittyvissä asioissa (esim. liikunta- ja
harrastusmahdollisuudet)

Koko Suomeen liittyvissä asioissa (esim. turvallisuuden parantaminen,
köyhyyden poistaminen)

Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa

Erittäin+
melko tärkeää
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Vastaajat: kaikki 13-15-vuotiaat nuoret, N=576



Miten hyvin nuorten näkemyksiä kuullaan?

5

3

3

3

20

16

10
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29

25

25

25

22

24

29

25

10

16

18

23

14

16

15

19

25%

19%

13%

8%

Oman asuinpaikkakunnan päätöksenteossa

Median uutisoinnissa (esim. sanomalehti, tv, radio)

Koko Suomea koskevassa päätöksenteossa

Etsiessä ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin (esim.
väestökasvu, ilmastonmuutos)

Erittäin hyvin Melko hyvin Ei hyvin, eikä huonosti Melko huonosti Erittäin huonosti En osaa sanoa

Erittäin+
melko hyvin

Nuoret kokevat, että heidän 
mielipiteitä kuunnellaan 
parhaiten paikallisessa 
päätöksenteossa.
Median uutisoinnin suhteen 
huomattavan moni kokee, 
että nuorten ääni ei kuulu.

Nuorten näkemykset tulevat 
harvemmin kuulluksi koko 
Suomea tai globaaleja 
ongelmia koskevissa 
asioissa.
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Vastaajat: kaikki 13-15-vuotiaat nuoret, N=576
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Miten haluaa vaikuttaa – itselle luontevimmat tavat

Nuoret ja vaikuttaminen 2019 -tutkimus

71

43

43

22

21

13

11

1

4

5

%

Somen avulla (esim. Insta, Facebook, YouTube, Snapchat
jne.)

Kertomalla itselle tärkeistä asioista kavereille, vanhemmille,
opettajille

Tekemällä valintoja ostopäätöksissä ja arjen pienissä teoissa

Osallistumalla henkilökohtaisesti johonkin toimintaan (esim.
järjestöt, vapaaehtoistyö)

Medioiden avulla (esim. mielipidesivuilla tai ottamalla yhteyttä
toimittajaan)

Osallistumalla henkilökohtaisesti johonkin mielenosoitukseen
tai tempaukseen

Ottamalla yhteyttä päättäjiin

Muulla tavoin

Ei mitenkään

En osaa sanoa
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Vastaajat: kaikki 13-15-vuotiaat nuoret, N=576

77 % 
nuorista haluaa vaikuttaa 
somen/medioiden avulla



Vaalit 2019: Mihin tulevan hallituksen ja eduskunnan tulisi keskittyä eniten *

Nuoret ja vaikuttaminen 2019 -tutkimus

32

29

24

23

22

20

19

17

16

15

11

9

8

7

6

1

5

%

Ilmaston- ja ympäristönsuojelun edistäminen

Koulujen ja koulutuksen kehittäminen

Köyhyyden poistaminen Suomessa

Syrjäytymisen ja yksinäisyyden estäminen

Turvallisuuden parantaminen

Maahanmuuttoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen

Tasa-arvon lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen

Rikollisuuden vähentäminen

Maailmanrauhan edistäminen

Työllisyyden parantaminen

Terveyspalvelujen kehittäminen

Terveellisten elintapojen edistäminen

Liikenteen ja teiden kehittäminen (tieverkosto, julkinen…

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäminen

Talouskasvun edistäminen

Muu

En osaa sanoa

Nuorten mielestä tärkeimmät 
teemat seuraavalle 
eduskuntakaudelle liittyvät 
ympäristöön sekä koulutuksen 
nykytilaan. Ensiarvoisen tärkeää on 
myös hyvinvoinnin tasapuolinen 
jakaantuminen. Turvallisuuteen ja 
maahanmuuttoon liittyvät teemat 
nousevat melko korkealle listalla. 

Talous ja työllisyys kuuluivat 
harvemmin niihin teemoihin, jotka 
nuoret nostivat kolmen tärkeimmän 
joukkoon. Myös kulttuurin, urheilun 
ja tiehankkeiden tukeminen saivat 
vähemmän kannatusta. 
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Vastaajat: kaikki 13-15-vuotiaat nuoret, N=576 * Vastaaja sai valita max 3 teemaa



Kuinka hyvin mediat huomioivat nuoret?

7
Nuoret ja vaikuttaminen 2019 -tutkimus

Täysin samaa 
mieltä

Melko samaa 
mieltä

En samaa 
enkä eri mieltä

Melko eri 
mieltä

Täysin eri 
mieltä

En osaa 
sanoa

7%

28%

29%

21%

7%
8%

Medioissa käsitellään riittävästi 
nuorten kannalta tärkeitä aiheita

Vastaajat: kaikki 13-15-vuotiaat nuoret, N=576

Nuorten mielipiteitä kuunnellaan riittävästi medioissa 
(eli toimittajat kysyvät myös nuorten näkemyksiä)

Täysin samaa 
mieltä

Melko samaa 
mieltä

En samaa 
enkä eri mieltä

Melko eri 
mieltä

Täysin eri 
mieltä

En osaa 
sanoa

5%

22%

28%

26%

9%

10%
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