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Esipuhe

Kun nuoret 
voivat hyvin, 
myös Suomi  

voi hyvin.

Nuoret voivat Suomessa pääosin hyvin. 
Yhteiskunnassamme on kuitenkin 
ongelmia liittyen nuorten terveyteen, 
sosiaaliseen hyvinvointiin ja itsensä 
toteuttamisen mahdollisuuksiin.

Nuorten hyvinvointi on polarisoitunutta ja ongelmat 
kasautuvat pienelle joukolle nuoria. Tämä johtaa 
nuorten kannalta vaikeisiin elämäntilanteisiin ja 
muun muassa yhteiskunnallisten järjestelmien 
kuormittumiseen, yhteiskunnassa vallitsevan luot-
tamuksen rapautumiseen ja vastakkainasetteluiden 
lisääntymiseen. 

Niin sanotun kolmoiskriisin varjo on pisin juuri 
nykyisen nuoren sukupolven kohdalla. Ilmastokriisi, 
maailmanlaajuinen koronapandemia ja Eurooppaa 
ravisteleva sota murentavat nuorten tulevaisuu-
suskoa. Koronapandemia on varjostanut nuorten 
elämää jo pari vuotta ja sen vaikutukset nuorten 
elämään näkyvät muun muassa erilaisina oppimis-, 
mielenterveys- ja yhteisöllisyysvajeina. Ennennäke-
mättömän moni nuori kärsii koulu-uupumuksesta ja 
yksinäisyydestä. 

Pandemia ei ehtinyt loppua, kun Euroopan 
turvallisuustilanne muuttui Venäjän hyökättyä 
Ukrainaan talvella 2022. Sota aiheuttaa huolta ja 
kärsimystä nuorille Ukrainassa, Suomessa ja kaik-
kialla maailmassa. Lisäksi moni nuori kärsii ilmas-
toahdistuksesta. Huoli ilmastokriisin seurauksista on 
tutkimusten mukaan yhteydessä mielenterveyden 
haasteisiin. Vielä ei tiedetä, millaisen jäljen jo vuosia 
jatkunut kriisien ja epävarmuuksien aika 2020-lu-
vun nuoriin jättää.

Nuorisotyön olennainen tehtävä on lisätä 
nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvin-
vointiin. Myös nuorten hyvinvoinnin ylläpito ja 
lisääminen ovat yhtä lailla tärkeitä tavoitteita ja 
nuorisoalan toimijoiden keskeinen tehtävä. 

Nuorisoalan yhteinen tehtävä itse nuoriso-
työn ohella on tuoda tietoa päättäjien käyttöön. 
Tätä tietoa Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi 
haluaa tarjota päättäjille tämän julkaisun avulla. 

Kun nuoret voivat hyvin, myös Suomi voi hy-
vin. Allianssi vaatii päättäjiltä niin eduskunnas-
sa, kunnissa kuin hyvinvointialueilla tekemään 
nuorten kannalta kestäviä ja sukupolvien välistä 
oikeudenmukaisuutta toteuttavia päätöksiä.
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Keitä ovat  
nuoret?
Nuoruus ei ole käsitteenä yksiselitteinen, vaikka  
sillä tarkoitetaan lapsuuden ja aikuisuuden välistä  
ikävaihetta. 

Nuorisolain määritelmän mukaan nuoria ovat alle 29-vuotiaat (Nuo-
risolaki 1285/2016). YK määrittelee nuoriksi kaikki 15–24-vuotiaat 
(UN 2013). Nuorilta itseltään kysyttäessä he määrittelevät nuoriksi 
ovat noin 10–20-vuotiaat (Myllyniemi & Berg 2013). 

Nuoret eivät ole yksi yhtenäinen joukko, vaan nuorten elämänti-
lanteet, tarpeet ja intressit vaihtelevat – kuten muillakin ikäluokilla. 
Ikäryhmän määrittelyn haastavuuden vuoksi nuoruus jää usein 
politiikassa lapsuuden jalkoihin. 

Nuorten ikäluokkien koko on n. 60 000, 24–vuotiaista ylöspäin 
ikäluokat ovat hieman suurempia. Ikäluokkien koon trendi on piene-
nevä, joten nuorten määrä vähenee. (Tilastokeskus 2022.)
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Koronapandemia  
jättää jälkeensä 
nuorten  
hyvinvointivelkaa

Korona aiheuttanut oppimisvajeita ja 
eriyttänyt nuoria toisistaan

Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisvaikeudet ovat 
viimeisimmissä kouluterveyskyselyissä olleet tasai-
sessa kasvussa. 8.- ja 9.-luokkalaisista vaikeuksia 
oppimistaidoissa on 40 prosentilla, ammatillisissa 
oppilaitoksissa 43 prosentilla ja lukiolaisista lähes 
joka toisella. (THL 2021.) 

Oppimistulokset ovat eriytyneet pandemian ai-
kana. Koulussa heikosti ja hyvin menestyneiden op-
pilaiden välinen ero on tullut selvemmäksi. Aiemmin 
esimerkiksi 9. luokan matematiikan oppimistulosar-
vioinnissa kansallinen osaamisjakauma on ollut ku-
takuinkin normaalijakauman mukainen: keskiosaajia 
on eniten ja keskimääräistä heikommin ja paremmin 
menestyneitä selvästi vähemmän. Vuonna 2021 ja-
kauma on huomattavan erilainen ja muodostuu kol-
mesta erillisestä perusjoukosta: heikosti, keskimää-
räisesti ja erittäin hyvin menestyneistä. Heikoimmin 
menestyneiden eriytyminen omaksi ryhmäkseen on 
osaamisvajeen näkökulmasta keskeinen havainto. 

(Metsämuuronen & Seppälä 2021.) 
Sosioekonomisen taustan vaikutus oppimistu-

loksiin on kasvussa. Koulujen väliset erot kasvavat 
suurissa kaupungeissa, mutta muilla alueilla ilmiö 
ei ole merkittävä. Erityisesti Helsingin eri alueet ja 
sitä myötä myös koulut ovat eriytyneet tulotason 
mukaan. Pandemia on globaalisti hankaloittanut 
erityisesti haavoittuvista olosuhteista tulevien 
lasten oppimista. Tällaisia ryhmiä ovat Suomessa 
esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset, erityistä 
ja tehostettua tukea tarvitsevat oppijat tai heikko-
jen tietoverkkoyhteyksien päässä olevat oppijat. 
Toisaalta taas erityisesti korkeakoulutetut huolta-
jat ovat olleet entistä kiinnostuneempia lastensa 
koulunkäynnistä sekä neuvoneet ja ohjaneet heitä.  
(Metsämuuronen & Seppälä 2021.)

Etäopiskelu sopi nuorille vaihtelevasti. Motivoitu-
neet, itsesääntelykyvyiltään hyvät ja vahvaa tukea 
perheeltään saaneet nuoret oppivat etäopetuk-
sessa yhtä hyvin kuin luokassa, mutta ne, joilla on 
vähemmän motivaatiota, vähemmän itsesääntelyä 

Nuorten kokemukset koronasta ovat hyvin eriytyneitä. 
Osalle tilanne aiheuttaa suuria ongelmia,  
joillekin ei juuri lainkaan. Selvä enemmistö nuorista  
kärsii koronapandemian ja rajoitusten vaikutuksista. 



9

ja vähemmän tukea perheeltään näyttävät jääneen 
jälkeen. (Metsämuuronen & Seppälä 2021.) Ko-
toa saadun tuen tarve ja merkitys kasvoi, mikä on 
lisännyt eriarvoisuutta. Haasteita on ollut varsinkin 
erityistä tukea tarvitsevilla sekä vieraskielisillä. Myös 
laitteiden ja internetyhteyden puute on hankaloit-
tanut etäopiskelua. Koulupoissaolot lisääntyivät 
lähiopetukseen paluun jälkeen. (Helske, Ylöstalo & 
Koskinen 2021.) Keväällä 2020 yli puolet lukiolaisista 
kertoi etäopiskelun lisänneen työmäärää ja lähes 
puolet koki opetuksen laadun heikentyneen (Suo-
men lukiolaisten liitto 2020). 

Pandemia on aiheuttanut oppimisvajetta. Esi-
merkiksi ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-
koulutuksessa kaikkia työelämäjaksoja, harjoitteluja 
tai kansainvälisiä harjoittelumahdollisuuksia ei ole 
kyetty järjestämään sulkutilanteiden vuoksi. Myös 
monien järjestäjien koulutus- ja oppisopimusten 
määrä vähentyi. Työssäoppimiseen pandemialla on 
ollut erityisen kielteisiä vaikutuksia erityisesti palve-
lualoilla, kaupan ja hallinnon aloilla sekä terveys- ja 

hyvinvointialoilla. Monen työssäoppiminen keskey-
tyi. Käytännön taitojen oppiminen vaikeutui etä-
opetukseen siirtymisen vuoksi. Joillekin etäopiskelu 
on ollut vaikeaa ja tukiopetusta sekä esimerkiksi 
perheen tukea olisi tarvittu enemmän. (Metsämuu-
ronen & Seppälä 2021.) 

Owalgroupin (2021) tekemään kyselyyn vastan-
neista lukio-opiskelijoista 72 % koki etäopiskelun 
vähintään jossain määrin henkisesti raskaaksi alku-
vuonna 2021. Osuus on noussut, sillä keväällä 2020 
samoin vastasi 59 %. Toisaalta 44 % lukiolaisista koki 
etäopiskelun sopivan heille hyvin. Kyselyyn vastan-
neista ammatillisen koulutuksen vastanneista 60 %, 
koki etäopiskelun vähintään jossain määrin henki-
sesti raskaaksi. Amiksista lähes puolet koki etäopis-
kelun ja itsenäisen opiskelun sopivan heille hyvin. 

Ammatillisissa oppilaitoksissa 10 prosenttia 
ensimmäisen vuoden opiskelijoista ja 15 prosenttia 
pidemmällä olevista olisi tarvinnut tukea, muttei 
sitä koronaepidemian aikana saanut. Aikaisempaa 
useampi toisen asteen opiskelija keskeytti opin-

Kuva: Allianssi / Julian Puumalainen



10

tonsa pandemian aikana. Lukuvuonna 2019–2020 
6,8 % tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijois-
ta keskeytti opintonsa. Valtaosa keskeyttäneistä 
opiskeli ammatillista perustutkintoa. Taustasyitä 
keskeyttämiselle ovat esimerkiksi pandemian myötä 
vähentyneet mahdollisuudet työssäoppimiseen, 
oman koulutusalan heikentyneet työllisyysnäkymät, 
taloudelliset syyt sekä ammatillisen koulutuksen re-
formin tuomat muutokset.  Keskeyttäneiden osuus 
kasvoi myös lukiokoulutuksessa, mutta vain 0,6 
prosenttiyksikköä eli huomattavasti vähemmän kuin 
ammatillisessa koulutuksessa. Opintojen keskeyt-
tämistä amisopiskelijoista oli harkinnut yhteensä 6 
%, mutta sukupuolivähemmistöihin kuuluvista jopa 
noin joka viides. Sukupuolivähemmistöillä vastauk-
sissa korostuivat kiusaaminen, häirintä, syrjintä ja 
rasismi. (Otus & SAKKI 2022; Tilastokeskus 2022.)   

Korkeakouluopiskelijoista 70 prosenttia kertoo 
epidemian ja rajoitustoimien vaikeuttaneen opis-
keluaan. Joillekin etäopiskelu on kuitenkin sopinut 
paremmin, ja osin erityisjärjestelyt ovat paranta-
neet korkeakouluopintojen saavutettavuutta (Hels-
ke, Ylöstalo & Koskinen 2021). Lähes joka toinen 
korkeakouluopiskelija kertoo opintojen vaatiman 
työmäärän lisääntyneen koronan myötä. (Parik-
ka, Holm, Ikonen, Koskela, Kilpeläinen & Lundqvist 
2021.) 

THL:n kehittämispäällikkö Suvi Parikka ker-
too kuormituksen taustalla olevan etäopiskelusta 
johtuvia haasteita, kuten vaikeus oppia opiskelu-
rutiineja, heikentyneet mahdollisuudet sosiaalisten 
verkostojen ylläpitoon ja opiskelijaelämän oheista-
pahtumien puuttuminen. (YLE 2021.) 80 prosenttia 
korkeakouluopiskelijoista kertoo yhteydenpidon 
opiskelukavereihin vähentyneen pandemia-aikana. 
Yksinäisyyden tunne on lisääntynyt 60 prosentilla. 
(Parikka, Holm, Ikonen, Koskela, Kilpeläinen & Lund-
qvist 2021.)

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry 
teki vuonna 2020 kyselyn kohdennetun nuoriso-
työn nuorten kokemuksista opintojen keskeytymi-
sestä. Kyselyn vastaajajoukko ei ole kattava otos, 
mutta tarjoaa kuvaa nuorista, jotka ovat opintojen 
keskeyttämisen jälkeen olleet kohdennetun nuo-
risotyön palveluiden kanssa. Kyselyn mukaan lähes 
neljä viidestä perusasteen jälkeisen koulutuksen 
keskeyttäneestä kertoo yhdeksi syyksi mielenterve-
yden ja jaksamisen haasteet. Opiskelun tuntuminen 
liian vaikealta tai raskaalta on taustalla noin joka 
toisessa keskeytyksessä. Muita yleisiä taustasyitä 
ovat alan tuntuminen väärältä, elämäntilanne, tuen 
ja ohjauksen puute, vaikeudet tulla toimeen oppi-
laitoksessa olevien ihmisten kanssa, kavereiden tai 
ryhmään kuulumisen puute, toimeentulovaikeudet, 
opetuksen heikko taso sekä kiusaamiskokemukset. 

30 prosenttia keskeyttäneistä ei keskustellut opin-
tojen keskeyttämisestä etukäteen kenenkään kans-
sa oppilaitoksessa - ei edes opiskelukavereiden. 
Oppilaitosten tuki- ja ohjauspalveluiden saatavuus 
koettiin heikoksi. Opintonsa ilman selkeää suunni-
telmaa keskeyttäneillä nuorilla on arjessaan useita 
haasteita ja heidän tuen tarpeensa ovat moninaisia. 
Nuorilla on kyllä halua ja motivaatiota kouluttautua, 
ja he myös hakeutuvat opiskelemaan. Keskeyttämi-
sissä on usein kyse siitä, etteivät nuoren voimava-
rat riitä opiskeluun. (Into ry 2020.)

Nuorten mielenterveyspommi tikittää

Jo ennen koronapandemiaa eri tutkimusten mu-
kaan noin 20–25 % nuorista kärsii mielenterveyden 
häiriöstä, joten ne ovat olleet nuorten yleisimpiä 
terveysongelmia (THL 2022a). Kolme neljäsosaa 
mielenterveysongelmista puhkeaa ennen 25 vuo-
den ikää ja noin puolet jo ennen 14. ikävuotta (Mart-
tunen & Karlsson 2013). 77 prosenttia 20-29-vuo-
tiaista ja jopa 92 % ikäryhmän naisista nimeää 
mielenterveyden ongelmat nuorten pahoinvoinnin 
syyksi (Eronen, Niskanen, Veijola & Simonen 2022). 

Itsetuhoisuus yleistyy nuoruusiässä. Vakavia ja 
toistuvia itsemurha-ajatuksia on 10–15 prosentilla 
nuorista. Myös päihteiden ongelmakäyttöä kasaan-
tuu erityisesti nuorille, joilla on mielenterveyden 
häiriöitä ja jaksamisen ongelmia (THL 2022b).

2018 eli jo ennen pandemiaa OECD arvioi mie-
lenterveyshäiriöiden maksavan Suomelle vuodessa 
11 miljardia euroa. Tämä summa koostuu mm. vai-
kutuksista työllisyyteen, työkyvyttömyydestä sekä 
sosiaaliturvan ja terveyspalveluiden kustannuksista 
(OECD 2018). 

Nuorten mielenterveyspalveluiden suurimmat 
ongelmat ovat matalan kynnyksen palvelujen saa-
tavuus ja järjestelmän pirstaleisuus.  Suomessa ei 
ole panostettu riittävästi nuorten perustason mie-
lenterveyspalveluihin, jolloin ongelmia ei tunnisteta 
ajoissa ja hoitoon pääsy pitkittyy. Nuorten palve-
luketjut ovat pirstaleisia ja nuoret saavat mielen-
terveysongelmiin erilaista apua riippuen alueesta, 
paikkakunnasta, koulusta, oppilaitoksesta tai jopa 
ammattihenkilöstä. Pahimmillaan apu jää kokonaan 
saamatta. (Allianssi & Mielenterveyspooli 2021.)

Tuoreen Mielenterveyden keskusliiton selvi-
tyksen mukaan vain 10 % masennuksesta kärsivistä 
nuorista kertoi saaneensa tehokasta ja vaikut-
tavaa hoitoa sairauteensa koko masennuksensa 
ajan (Mielenterveyden keskusliitto 2022). THL:n 
tutkimusprofessori Timo Partosen mukaan 
ennaltaehkäiseviin palveluihin ei olekaan 
haluttu panostaa riittävästi eikä niitä ole 
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priorisoitu tarpeeksi terveydenhuollon sisällä (MTV 
2022b).

Uupuminen näkyy myös oppilaissa  
ja opiskelijoissa

Uupumusasteista väsymystä koulutyössä perus-
koulun 8.–9.-luokkalaisista on kokenut kolmannes, 
ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista yli viiden-
nes ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista lähes 40 
%. (THL 2021a.) 

Psyykkisiä vaikeuksia kokevien korkeakouluopis-
kelijoiden määrä on kasvanut koko 2000-luvun. 
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mu-
kaan joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdis-
tuksen tai masennuksen oireista. Naisopiskelijoista 
40 prosenttia oireilee psyykkisesti. Mielenterveys-
palveluita käyttäneistä korkeakouluopiskelijoista 65 
prosenttia kertoo saaneensa liian vähän palveluita 
tarpeisiinsa nähden. (Parikka, Holm, Ikonen, Koske-
la, Kilpeläinen & Lundqvist 2021.) 

Opiskelijoiden käynnit mielenterveys- ja päih-
depalveluissa lisääntyivät lukuvuonna 2020-2021 
selvästi verrattuna vuoteen 2018-2019. Etäasioin-
nin määrä opiskeluterveydenhuollossa lisääntyi ja 
fyysiset käynnit vähentyivät keväällä 2020. Korkea-
kouluopiskelijoiden täyttämien terveyskyselyiden 
määrä laski alle puoleen kahden vuoden takaisesta 
ja samalla terveyskyselyiden perusteella tehdyt ter-
veystarkastukset vähenivät. (Hauhio, Jahnukainen 
& Mölläri 2022.) Lähes joka toinen korkeakouluopis-
kelija kertoo koronapandemian vähentäneen toi-
veikkuuttaan tulevaisuuden suhteen (Parikka, Holm, 
Ikonen, Koskela, Kilpeläinen & Lundqvist 2021). 

Helsingin yliopiston opiskelijoiden opiskelu-
hyvinvointia selvittäneen tutkimuksen mukaan 
yliopisto-opiskelijoiden opiskeluinto romahti ja 
opiskelu-uupumus lisääntyi voimakkaasti pan-
demia-aikana. Opiskeluinto oli alhaisimmillaan 
loppuvuodesta 2020, mutta opiskelu-uupumus 
lisääntyi koko pandemian ajan. Opiskelu-uupumus 
on pitkittynyt stressioireyhtymä, jota kuvaa uu-
pumusasteinen väsymys, kyyninen negatiivinen 
suhtautuminen opiskeluun ja riittämättömyyden 
kokemukset opiskelijana. Opiskelu-uupumuksesta 
voi seurata ahdistusta ja masennusta. (Helsingin 
yliopisto 2022.)

Koronapande-
mian vaikutukset 
nuorten mielen- 
terveyteen 
 ja hyvinvointiin

MIELI ry:n kesällä 2021 teettämän kyselyn mukaan 
52 % 18-35-vuotiaista kertoo pandemian vaikutta-
neen kielteisesti mielenterveyteensä. Luku nousi 
edellisestä vuodesta kahdeksalla prosenttiyksiköllä. 
18-34-vuotiaista 41 prosenttia on joskus vakavasti 
harkinnut itsemurhaa. Luku on kasvanut neljällä 
prosenttiyksiköllä jo kahtena vuonna peräkkäin. 
Yhdeksällä prosentilla on ollut vakavia itsetuhoisia 
ajatuksia edeltävän 12 kuukauden aikana. Itsemur-
haa joskus vakavasti miettineistä 39 prosenttia ei 
ole hakenut apua. Tämä luku puolestaan on pienen-
tynyt kolmella prosenttiyksiköllä kaksi vuotta peräk-
käin. Korona-aikana avun saatavuus on heikenty-
nyt. (MIELI ry 2021.)

Allianssin ja MTV Uutisten keväällä 2022 teet-
tämän 15–29-vuotiaille suunnatun kyselyn (n=1304) 
mukaan 78,9 prosenttia kyselyyn vastanneista alle 
30-vuotiaista nuorista koki, että korona-aika on 
heikentänyt heidän henkistä hyvinvointiaan. Ahdis-
tuneisuus, jaksamattomuus sekä kokemukset yksi-
näisyydestä ja voimattomuudesta ovat lisääntyneet 
pandemian aikana. (MTV Uutiset 2022a.) Koulu-
terveyskyselyn 2021 mukaan erityisesti tyttöjen 
ahdistuneisuus on lisääntynyt pandemian aikana 
(Helakorpi & Kivimäki 2021). 

Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen 
lapsistrategian valmistelua varten nimittämä työ-
ryhmä arvioi epidemian ja kevään 2020 poikkeus-
olojen vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin 
ja oikeuksien toteutumiseen. Työryhmän mukaan 
oikeudet jäävät poikkeusoloissa helposti huomiotta, 
ja kriisi oli jo tuolloin lisäämässä eriarvoisuutta las-
ten ja nuorten keskuudessa. (Valtioneuvosto 2021) 

Pitkittynyt pandemia ja epävarma maailmanti-
lanne näyttää lisänneen erityisesti nuorten aikuis-
ten kuormittuneisuutta. Keväällä 2022 Mieli ry:n 
kuormittavuuskyselyssä hyvinvointia ja jaksamista 
heikentävää kuormitusta kertoi kokevansa jopa 
77 prosenttia nuorista aikuisista. Erityisen paljon 
nuoria aikuisia kuormittaa opiskeluun ja tulevaisuu-
den epävarmuuteen liittyvät asiat sekä yksinäisyys. 
Lisäksi noin kaksi kolmannesta 18–24-vuotiaista on 
kokenut uupumusta ja yhtä moni masennusta tai 
ahdistusta. (Mieli ry 2022.) Yhä useampi nuori on 
myös ajautunut kantamaan vastuuta psyykkisesti 
sairastuneesta läheisestään (FinFami 2021). 

Korona-ajan sosiaalisten kontaktien välttäminen 
ja karanteenit ovat lisänneet yksinäisyyttä erityisen 
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paljon 18–29-vuotiailla. Nuorilla naisilla oli korkeam-
pi riski kokea yksinäisyyttä. Yksinäisyyden kokemi-
sen riskiä kasvattivat esimerkiksi yksin asuminen, 
heikompi tyytyväisyys omaan taloudelliseen tilan-
teeseen sekä kokemukset harrastusten keskeyty-
misestä ja etäopiskelusta. Lukiossa, ammatillisessa 
oppilaitoksessa ja yliopistossa opiskelevat kokivat 
yksinäisyyttä enemmän kuin palkkatyössä käyvät. 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla ero ei 
ollut tilastollisesti merkitsevä. (Nuorisotutkimusseu-
ra 2021.)  

Poikkeusaika on lisännyt nuorten liikkumisen 
jakautumista aktiivisiin, kohtalaisen aktiivisiin ja 
passiivisiin liikkujiin. Erityisesti jo ennestään vä-
hän liikkuvien nuorten liikkuminen on vähentynyt. 
Etäopiskelu ja arjen fyysisen aktiivisuuden vähenty-
minen on aiheuttanut esimerkiksi tuki- ja liikuntae-
limistön vaivoja sekä lisännyt stressiä ja ahdistunei-
suutta. Lapsista ja nuorista vain kolmannes liikkuu 
terveyden kannalta riittävästi. (Valtion liikuntaneu-
vosto 2020.)  

Perusopetuksessa ja toisella asteella olevien 
nuorten lakisääteisissä terveystarkastuksissa on 
ollut puutteita aiemminkin, mutta lukuvuonna 
2020–2021 ne toteutuivat erittäin puutteellisesti. 
Heikoin tilanne oli toisella asteella opiskelevilla, jois-
ta alle neljännes oli käynyt toisen opiskeluvuoden 
lääkärintarkastuksessa. Terveystarkastuksissa on 
kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi mahdolli-
suus tunnistaa tuen tarpeita varhain ja tarjota tukea 
oikea-aikaisesti. Ehkäisevien terveyspalveluiden 

heikkeneminen vaikeuttaa nuorten avunsaantia 
tilanteessa, jossa pandemia on samaan aikaan 
lisännyt heidän tuen tarpeitaan. (Hietanen-Peltola, 
Jahnukainen, Ervasti & Vaara 2022.) 

Koronapandemian vaikutukset vammaisiin nuo-
riin ovat olleet suuria ja pääosin negatiivisia. Jäykät 
käytännöt eivät ole huomioineet nuorten yksilöllisiä 
tilanteita, vaan monet tärkeät tai välttämättömät 
palvelut ovat jääneet toteutumatta tai toteutuneet 
puutteellisesti. Vammaisten nuorten arjen rutiinit 
ovatkin heikentyneet, eivätkä jäykät käytännöt ole 
huomioineet nuorten yksilöllisiä tilanteita. Tiedon-
välityksessä ja sen saavutettavuudessa on ollut 
puutteita. Monet vammaisten nuorten perheet 
ovat kokeneet jääneensä yksin ongelmiensa kans-
sa. Suuria haasteita ovat aiheuttaneet esimerkiksi 
kuntotutuksen puute rajoitusten vuoksi, rajoitukset 
asumisyksiköissä vierailuun, tuen puute etäopetuk-
sen aikana sekä toimeentulovaikeudet. (Valtioneu-
vosto 2021.)

Koronapandemia kuormitti erityisesti korkea-
kouluopiskelijoiden mielenterveyttä. Korkea-asteen 
opiskelijoiden käynnit mielenterveyteen ja käyttäy-
tymishäiriöihin liittyvissä terveyspalveluissa alkoivat 
lisääntyä vuoden 2020 loppuvuonna verrattuna 
aiempaan ja jatkoivat lisääntymistään alkuvuonna 
2021. Myös muilla 19–29-vuotiailla käyntien määrät 
lisääntyivät samalla ajanjaksolla. Nousua oli selvästi 
enemmän 15–29-vuotiailla kuin muilla ikäryhmillä. 
(Helsinki GSE 2021.) 

Kuva: Allianssi / Salla Merikukka
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Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan 
nuorten mielenterveysongelmat aiheuttavat suu-
remman kansanterveydellisen ja kansantaloudelli-
sen ongelman kuin on ymmärretty. Hänen mukaan-
sa Suomessa pitäisi harkita kansallisen hätätilan 
julistamista nuorten mielenterveyden vuoksi. (MTV 
2022b.)  

Koronarajoitukset ja -suositukset ovat vaikutta-
neet nuorten hyvinvointiin, lisänneet tuen ja palve-
luiden tarvetta sekä kaventaneet vapaa-ajan viet-
tämisen mahdollisuuksia. Nuorisotutkimusseuran 
vuonna 2020 tekemän kyselyn mukaan nuorten 
tyytyväisyys vapaa-aikaan heikentyi koronapan-
demian myötä. Erityisen paljon vapaa-ajan koettu 
laatu heikkeni työpajatoiminnassa mukana olevien 
tai vanhempainvapaalla olevien nuorten kohdalla. 
Kyselyn mukaan 39 prosenttia nuorista koki harras-
tustoiminnan keskeytymisen vaikuttaneen omaan 
elämään kielteisesti. Kotona asuvista nuorista 40 
prosenttia vietti vanhempiensa kanssa enemmän 
aikaa korona-aikana. Kyselytutkimuksen mukaan 
nuoret kokivat yhdessäolon vanhempien kanssa 
myönteisenä. (Nuorisotutkimusseura 2020.) 

Nuorten kokema lähisuhdeväkivalta lisääntyi 
koronapandemian aikana. Kouluterveyskyselyn 
mukaan sekä fyysinen että henkinen väkivalta 
vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten 
taholta lisääntyivät. (THL 2021.)

Nuoret tippuvat toimeentulotuen  
varaan 

Perustoimeentulotuen saajissa nuoret, erityisesti 
18–25-vuotiaat, ovat yliedustettuina. Vuoden 2020 
aikana 17 prosenttia 18–25-vuotiaista sai toimeen-
tulotukea. Syitä ovat esimerkiksi epävarmempi työ-
markkina-asema, alle 25-vuotiaiden vailla ammattia 
olleiden nuorten muita tiukemmat työttömyys-
turvan ehdot sekä vähäiset säästöt. Koronakriisin 
työllisyysvaikutukset osuivat eniten nuoriin, joten 
toimeentulotuen tarve lisääntyi erityisesti nuorissa 
ikäluokissa. Nuorista työttömiksi jäivät useammin 
naiset. (Kela 2022a; Tanhua & Kiuru 2021; Raittila, 
Korpela, Ylikännö, Laatu, Heinonen, Jauhiainen & 
Helne 2018.) 

Toimeentulotukea saavilla nuorilla on mui-
ta useammin terveysongelmia, joista korostuvat 
erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmat. Mitä 
pitkäkestoisempaa toimeentulotuen saanti on, sitä 
yleisempää terveyspalveluiden ja reseptilääkkeiden 
käyttö sekä mielenterveysongelmat ovat. Peruskou-
lun jälkeinen tutkinto ja työssäkäynti ovat erityisesti 
pidempään tukea saaneilla muita nuoria harvinai-
sempia. Toimeentulotuen käyttö on yleisempää 
niillä nuorilla, joilla on ollut mielenterveysongelmia 
jo 16-17-vuotiaana sekä pienituloisista perheistä 
tulevilla. (Vaalavuo, Haula & Bakkum 2020.)  

Nuoret ovat sosiaaliturvamyönteisempiä ja 
korostavat sosiaaliturvan merkitystä omalle hyvin-
voinnilleen enemmän kuin muut ikäryhmät. Tähän 
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vaikuttanee 
ikäryhmän pienitu-

loisuus ja opiskelun 
tuet. (Simonen, Wes-

tinen, Pitkänen & Heikkilä 
2021, 93-94.) 

Vailla ammatillisia valmiuksia antavaa tutkin-
toa olevilla alle 25-vuotiailla työttömyysturvan 
saaminen edellyttää 21 viikon eli 5 kuukauden 
odotusaikaa. Tuen saamisen ehtona on myös ha-
kea keväisin tutkintoon johtavaan koulutukseen. 
Työttömyysturvan saanti on tällä ryhmällä harvi-
naisempaa ja työllistymistä edistäviin palveluihin 
osallistuminen yleisempää kuin tutkinnon suo-
rittaneilla. 19-22-vuotiailla vailla tutkintoa olevilla 
yleisin palvelu on työ- tai koulutuskokeilu, mikä 
viittaa pyrkimykseen löytää oma alansa. Valtaosa 
hakuvelvoitteen piirissä olevista nuorista opiskelee. 
Negatiivisimmaksi velvoitteen kokevat suunnastaan 
epävarmat ja haastavassa elämäntilanteessa olevat 
nuoret. (Uusikangas, Haikkola, Korpela, Jauhiainen 
& Hiilamo 2022.)

Hakuvelvoitteen päättyessä 25-vuotiaana vailla 
tutkintoa olevien nuorten työttömyysturvan saanti 
yleistyy ja on yleisempää kuin tutkinnon suoritta-
neilla, joten osa vailla tutkintoa olevista laiminlyö 
hakuvelvoitteen. Perustoimeentulotuen saanti on 
erilaisten ehtojen vuoksi yleisempää vailla tutkintoa 
olevilla nuorilla. Varsinkin pitkittynyt toimeentulo-
tuen saanti voi vähentää kannustimia siirtyä opin-
toihin tai ottaa vastaan pienipalkkaista työtä. (Uu-
sikangas, Haikkola, Korpela, Jauhiainen & Hiilamo 
2022.)

 

Yleinen asumistuki on nuorille tärkeä

Yleisen asumistuen saajista suuri osa on nuoria. 
Joulukuussa 2021 asumistukea saaneista reilu 
viidennes oli 20-24-vuotiaita ja 12 % 25-29-vuoti-
aita (Kela 2022b). Opiskelijoiden siirtyminen yleisen 
asumistuen piiriin vuonna 2017 kasvatti nuorten 
asumistuen saajien määrää. Nuoret saavat asumis-
tukea yleensä lyhemmän aikaa kuin muut ikäryh-
mät - esimerkiksi vuonna 2017 alle 35-vuotiaista 
asumistuen saajista puolet sai tukea korkeintaan 20 
kuukautta. (Jauhiainen, Sihvonen, Räsänen, Veilahti 
& Mikkola 2019.)  

Opiskelijat velkaantuvat kovaa tahtia

Valtaosalla korkeakouluopiskelijoista on opintolai-
naa. Lainan käyttöaste on viime vuosina noussut ja 
opintolainakannan koko kasvanut jatkuvasti. Opin-
tolainakanta on yli kaksinkertaistunut vuoden 2017 
jälkeen ja on nyt 5,5 miljardia euroa. Tammikuussa 
2022 opintolainaa nostettiin enemmän kuin kos-
kaan aiemmin, lähes 350 miljoonaa euroa. (Suomen 
Pankki 2022.) Lainaa nostaneista 69 % mainitsi 
yhdeksi syyksi lainan nostamiseen opintorahan 
ja asumistuen riittämättömyyden (VTV 2022). 17 
prosenttia korkeakouluopiskelijoista kertoo pelän-
neensä ruoan loppuvan ennen kuin on rahaa ostaa 
lisää. Korkeakouluopiskelijoista lähes 40 prosenttia 
kertoo koronapandemian heikentäneen taloudellista 
tilannettaan vähintään jonkin verran. (Parikka, Holm, 
Ikonen, Koskela, Kilpeläinen & Lundqvist 2021.) 
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL pelkää, että 
suurista opintolainoista on tulossa koko sukupolvea 
rasittava taakka (SYL 2022).

Niiden opiskelijoiden määrä, jotka kertoivat toi-
meentulovaikeuksien hidastavan heidän opintojaan, 
kolminkertaistui vuosina 2009-2019. Velkaongelmia 
on erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa opis-
kelevilla, joiden velkaongelmat lisääntyivät vuonna 
2017 opintotukeen tehdyn uudistuksen jälkeen, kun 
valtion lainatakausta nostettiin, maksuhäiriömer-
kintä opintolainan esteenä poistui ja toisen asteen 
opiskelijat ovat voineet nostaa koko lukukauden 
lainaerän yhdellä kertaa (VTV 2022).

Nuorten siirtyminen työelämään  
vaikeutui kohtuuttomasti

Kesällä 2020 kesätyöpaikkoja oli tarjolla n. 80 000, 
kun pandemiaa edeltävinä vuosina paikkoja oli yli 
120 000 (EK 2021). Duunitorin kyselyn mukaan 
vuonna 2020 kesätyöt peruuntuivat 17 prosentil-
la koronan vuoksi. (Duunitori 2021) Opiskelijoiden 
työssäkäynti väheni vuonna 2020 4,7 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. (Tilastokeskus 2022.) 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tehnyt jä-
senyrityksilleen kesätyökyselyitä, joiden perusteella 
kahden koronakesän aikana yrityksissä on menetet-
ty yhteensä 70 000 kesätyöpaikkaa. EK:n mukaan 
kesätyöpaikkojen määrä kasvaa kuitenkin ennä-
tyksellisesti ja EK:n jäsenyritykset ilmoittavat tarjo-
avansa kesälle 2022 jopa 120 000 kesätyöpaikkaa. 
Myös kunta-ala on merkittävä nuorten kesätyö-
paikkojen tarjoaja. Kunnissa ja kuntayhtymissä on 
tarjolla noin 50 000 kuntien itsensä tarjoamaa tai 
tukemaa kesätyöpaikkaa (Kuntatyönantajat 2022). 
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SAK arvioi keväällä 2022, että kesätöiden kysyntää 
on niin paljon, ettei kaikkia paikkoja pystytä täyttä-
mään (YLE 2022a).

Nuorisobarometrin 2019 mukaan nuorten mie-
lestä eniten merkitystä alavalintaan on kesätöillä ja 
työharjoittelulla. Lähes puolet (47 %) kokee kesä-
töillä ja harjoitteluilla olleen ainakin melko paljon 
vaikutusta ammatin, toimialan tai uran valintaan. 
(Nuorisobarometri 2019.)

Nuorten työllisyys on erityisen altis suhdanteille 
ja taloudelliselle vaihtelulle.  Nuorisotyöttömyys oli 
14,5 % helmikuussa 2022 (Suomen virallinen tilasto 
2022). Koronapandemiasta johtuvat negatiiviset 
työllisyysvaikutukset osuivat raskaimmin nuoriin 
ja tulevat todennäköisesti heikentämään nuorten 
työ- ja tulonäkymiä vielä pitkään (Helske, Ylöstalo 
& Koskinen 2021). Töiden loppumisen vaikutukset 
ovat sukupuolittuneita: nuoret miehet ovat useam-
min työttöminä ja nuoret naiset opiskelevat (Sutela 
2021).

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat 
nuorten tukena

Nuorten työpajoilla valmennuksissa olevista ja 
etsivän nuorisotyön nuorista noin puolet koki 
koronapandemian lisänneen heidän huoliaan tai 
ongelmiaan. 80 % etsivän nuorisotyön nuorista 
oli tyytyväisiä pandemian aikaisen yhteydenpidon 
sujuvuuteen etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa 
ja kaksi kolmasosaa tyytyväisiä saamaansa tukeen. 
Nuoret ovat tyytyväisiä siihen, että etsivät nuo-
risotyöntekijät ottavat heihin aktiivisesti yhteyttä, 
vaikkei nuori itse ole yhteydessä. Etsivillä nuo-
risotyöntekijöillä voi olla merkittävä rooli nuorten 
kuulemisessa, tukemisessa, kannustamisessa ja 
ahdistuksen purkamisessa. (Kinnunen 2020.) Nuor-
ten työpajatoimintaan osallistuvien keskuudessa 
koronapandemia lisäsi huolenaiheita ja ahdistusta, 
mutta työpajatoiminta tuki heidän voimavarojaan 
(Kinnunen 2021a).

Etsivän nuorisotyön Sovari 2020 -kyselyyn 
vastanneista etsivän nuorisotyön piirissä olevista 
nuorista 77 prosenttia on erittäin tyytyväisiä etsi-
vältä saamaansa tukeen ja 95 % vähintään melko 
tyytyväisiä. 97 % kokee yhteydensaannin etsivään 
nuorisotyöntekijään vähintään melko sujuvaksi. Yli 
90 % on myös kokenut sosiaalista vahvistumista 
etsivän nuorisotyön myötä. Etsivälle nuorisotyölle 
annetaan erittäin hyvä yleisarvosana 4,6 asteikolla 
1–5. Nuoret kuitenkin toivovat, että etsivällä nuo-
risotyöllä olisi enemmän resursseja ja aikaa nuorten 
kanssa. (Kinnunen 2021b.)

Nuorten työpajatoiminta saa valtakunnallisessa 
Sovari-kyselyssä valmentautujilta kiitettävän ylei-
sarvosanan 4,3 asteikolla 1–5. Työpajojen valmen-
tautujista 94 prosenttia on kokenut työpajajakson 
aikana vähintään jonkin verran sosiaalista vahvis-
tumista. 92 prosenttia heistä on saanut tehtävis-
sään onnistumisen kokemuksia. Noin 80 % kokee 
oppineensa uusia taitoja ja yhtä moni on saanut 
kokeilla riittävän monipuolisesti erilaisia työtehtä-
viä. Nämä asiat ovat tärkeitä, jotta valmentautujien 
omia vahvuuksia tunnistetaan. Myös osallisuus 
toteutuu työpajatoiminnassa, sillä valmentautujista 
neljä viidennestä kokee voineensa vaikuttaa omien 
tehtäviensä valintaan ja suunnitteluun. Moni kertoo 
arjen hallinnan, itseluottamuksen sekä opiskelu- 
ja työelämävalmiuksien vahvistuneen. Kyselyyn 
vastanneista valmentautujista kaikkiaan 96 % on 
kokenut työpajajaksonsa niin onnistuneena, että 
suosittelisi työpajatoimintaa työttömänä olevalle 
kaverille. Työpajatoiminta nähdäänkin onnistuneena 
ja hyödyllisenä. (Kinnunen 2021a.)

Nuoret kokevat tulleensa sivuutetuiksi 
koronapäätöksenteossa

Puolet nuorista aikuisista kokee tulleensa sivuu-
tetuksi korona-ajan päätöksenteossa. Hieman yli 
kolmasosa on eri mieltä. Monet kokevat ikäluokan 
jääneen väliinputoajaksi päätöksenteossa ja pää-
tökset nähdään epäselvinä sekä puutteellisesti 
perusteltuina. Päättäjiä kritisoidaan siitä, ettei 
nuorten jaksamista, työn ja toimeentulon ongelmia 
syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia ole huomi-
oitu riittävästi. (Eronen, Niskala, Veijola & Simonen 
2022.)
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Nuorten  
tulevaisuususko 
säröilee

Nuorten optimismi oman tulevaisuuten-
sa suhteen on EVAn vuonna 2020 teke-
män tutkimuksen mukaan heikentynyt. 

Kaikista ikäryhmistä heikoimmin tulevaisuuteen 
suhtautuvat 26–35-vuotiaat, joista vain 66 pro-
senttia näkee tulevaisuutensa optimistisena. Myös 
onnelliseksi itsensä kokevien nuorten määrä on 
laskenut. Vuonna 2016 vähiten onnellinen ikäryhmä 
olivat 18–25-vuotiaat ja vuonna 2020 26–35-vuoti-
aat. (Kurronen 2021.)  

Nuorten tavoitteet ja toiveet ovat perinteisiä. 
Tutkimuslaitos E2:n Nuorten hyvä elämä -hank-

keessa kysyttiin, mitä 20-29-vuotiaat nuoret halua-
vat saavuttaa elämässään. Eniten mainintoja saivat 
parisuhde ja rakkaus (61 %), mielekäs työ (58 %), 
vakaa toimeentulo (55 %), fyysinen ja psyykkinen 
hyvinvointi (48 %) sekä läheiset ihmissuhteet (45 
%). Nuorista aikuisista vain reilu kolmannes, 37 %, 
nimesi halun saada omia lapsia tärkeimpien tavoit-
teidensa joukkoon. Vapaaehtoisen lapsettomuuden 
perusteiksi kerrottiin esimerkiksi vanhemmuuteen 
kohdistuvat yhteiskunnalliset odotukset sekä ta-
loudellinen epävarmuus. (Eronen, Niskala, Veijola & 
Simonen 2022.)
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Kuva: Unsplash / K8

Noin kolmasosa nuorista aikuisista kokee, että 
heidän elämänsä on merkityksetöntä ja vaikutus-
mahdollisuudet vähäisiä. Kokemukseen vaikuttaa 
koulutustausta. Peruskoulutaustaisista nuorista ai-
kuisista hieman yli puolet kokevat elämänsä olevan 
merkityksetöntä ja vaikutusmahdollisuuksien vähäi-
siä, kun taas korkeakoulutaustaisista samoin kokee 
huomattavasti harvempi. Nuorista aikuisista puolet 
on huolissaan jaksamisestaan ja toimeentulostaan. 
Vain neljännes uskoo asemansa kehittyvän parem-
maksi kuin vanhempiensa sukupolvella. (Eronen, 
Niskala, Veijola & Simonen 2022.)

Nuorisobarometrin 2021 teemana oli tarkas-
tella nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä 

ja ilmastokysymyksistä. Nuorisobarometriin vas-
tanneista 80 prosenttia suhtautui omaan tulevai-
suuteensa optimistisesti. Nuorten tyytyväisyys 
elämäänsä kouluarvosanoin mitattuna oli 8,2. (Nuo-
risobarometri 2021.) 

Ihmisen vaikutuksen vaikutuksen ilmaston 
lämpenemiseen tunnusti tosiasiaksi 90 prosenttia 
Nuorisobarometrin 2021 vastaajista. 88 prosent-
tia näki, että tulevat sukupolvet tulevat kärsimään, 
mikäli nykyinen ympäristön tuhoaminen jatkuu. 76 
prosentin mielestä tuotantoa ja tavaroiden kulu-
tusta tulee vähentää ympäristösyistä. Yhtä moni 
ilmaisi kokevansa surua luonnon monimuotoisuu-
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den heikentymisestä ja lajien sukupuutosta. Luon-
non itseisarvo tulee huomioida päätöksenteossa 
86 prosentin mielestä. Lähes 60 prosenttia kertoi 
puhuneensa ilmastoahdistuksesta viimeisen puolen 
vuoden aikana. Toisaalta 75 prosenttia vastaajista 
ilmaisi kokevansa hyvää oloa kestävistä valinnoista, 
ja tämä oli vahvasti yhteydessä oman kulutuksen 
vähentämiseen. (Nuorisobarometri 2021.)

18-24-vuotiaat kokevat selvästi vanhempia ikä-
polvia enemmän ympäristöahdistusta. Ikäryhmästä 
lähes 20 prosenttia kokee murhetta ympäristön ti-
lasta usein tai jopa päivittäin. Ympäristöahdistuksen 
vuoksi heillä on vaikeuksia opiskella tai työskennellä 
sekä nauttia sosiaalisista tilanteista. (Grénman, 
Rouhiainen, Räikkönen & Sääksjärvi 2022.)

 

70 %

76 %

70 prosenttia nuorista uskoo, 
että ympäristöongelmiin  

löydetään maailman- 
laajuisesti kestäviä  

ratkaisuja.

Valtaosa nuorista (76 %) on 
myös sitä mieltä, että tuotantoa 
ja tavaroiden kulutusta pitäisi 
vähentää ympäristösyistä.

Infografiikoiden lähde:  
Nuorisobarometri 2021, 41
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88 %

56 % 90 %

86 % 64 %

77 %

Lähes 90 prosenttia nuorista ajat-
telee, että tulevat sukupolvet joutuvat 
kärsimään, jos nykyinen ympäristön 
tuhoaminen jatkuu. 

Yli puolet ajattelevat, että jatkuvas-
ti kasvava talous on mahdottomuus 
maapallon rajallisuuden vuoksi.

86 prosenttia nuorista on sitä mieltä, 
että luonnon itseisarvo pitää huomioi-
da päätöksenteossa.

64 prosenttia toivoo sitä, että eko- 
loginen jalanjälki jakautuisi tasaisem-
min eri maiden välillä.

Yhdeksän kymmenestä nuoresta  
ajattelee, että ihmisellä on vaikutus 
ilmaston lämpenemiseen.

77 prosenttia nuorista on sitä mieltä, 
että heidän ei ole järkevää toimia 
ympäristön puolesta, jos muut eivät 
tee samoin. 
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Venäjän hyökkäys Ukrainaan  
vaikuttaa myös suomalaisiin  
nuoriin

MTV ja Allianssi toteuttivat maaliskuus-
sa 2022 kyselyn Ukrainan sodan vai-
kutuksista nuoriin. Kyselyn mukaan 80 
prosenttia nuorista kokee, että Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan on heikentänyt tur-
vallisuuden tunnetta. 

E2:n tutkimuksen mukaan 63 % 20-29-vuotiaista 
nuorista kokee sodan heikentäneen turvallisuuden 
tunnettaan. Turvallisuuden tunteen heikkeneminen 
on yleisempää naisilla ja korkeakoulutaustaisilla. 
(Eronen, Niskanen, Veijola & Simonen 2022.) 

Tilanne on aiheuttanut nuorissa erityisesti ah-
distusta sekä halua auttaa ja tukea ukrainalaisia. 
Yli kolme neljännestä vastanneista kertoi sotauuti-
soinnin laskeneen mielialaansa. Lähes 65 prosenttia 
nuorista pelkää sodan leviämistä Suomeen, lähes 
60 % tuntee pelkoa omasta tai läheisten turvallisuu-
desta ja yli 70 % totesi kokevansa ahdistusta. Moni 
ilmoitti myös kokevansa hämmennystä, surua, toi-
vottomuutta, vihaa ja keskittymisvaikeuksia sodan 
takia. (MTV 2022.) 

20-29-vuotiaista 79 prosenttia kertoo olevansa 
valmiita osallistumaan Suomen puolustamiseen 
muilla keinoin kuin aseellisesti. Aseellisesti puo-
lustamiseen olisi valmiita 47 prosenttia. (Eronen, 
Niskanen, Veijola & Simonen 2022.)

MTV:n ja Allianssin kyselyyn vastanneista hie-
man vajaa puolet kertoi, että sotiminen Euroopassa 
ei ole vaikuttanut intoon lähteä asepalvelukseen, 
mutta viidenneksellä kiinnostus asepalveluksen 
suorittamista kohtaan oli lisääntynyt. Lähes 14 
prosentilla vastaajista into asepalvelukseen lähte-
miseen on vastaavasti laskenut. Maanpuolustus-
tahtonsa ilmoitti lisääntyneen noin 26 prosenttia 
kyselyn vastaajista. Kyselyn vastaajista 72 prosent-
tia oli naisia.

Valtioneuvoston toimeksiannon myötä Tilasto-
keskuksen toteuttaman Kansalaispulssi-kyselyn 
mukaan 57 prosenttia nuorista on kertonut Ukrai-

nan kriisin aiheuttavan huolta omasta ja läheisten 
turvallisuudesta paljon tai jonkin verran. 26 pro-
senttia kertoo kriisin vaikuttaneen paljon omaan 
henkiseen hyvinvointiin. Kansalaispulssin mukaan 
nuoret ovat muita ikäryhmiä vähemmän huolestu-
neita tilanteesta. (Valtioneuvosto 2022.) Yleisesti 
kansainväliset levottomuudet, konfliktit ja sodat 
nimeää huolenaiheekseen 41 % nuorista aikuisista 
(Eronen, Niskanen, Veijola & Simonen 2022). 

Sota-alueilta Suomeen on saapunut tuhansia 
lapsia ja nuoria. Itä-Ukrainassa tehdyn tutkimuk-
sen perusteella sota-alueelta saapuneilla lapsilla ja 
nuorilla mielenterveyshäiriöt ovat todennäköisesti 
muita yleisempiä ja niiden vaikutukset voivat näkyä 
koko loppuelämän ajan. (HS 2022b.)

Nuorisobarometri 2021 vahvistaa kuvaa siitä, että 
nuoret haluavat toimia rauhan puolesta: nuoriso-
barometrin mukaan nuoret pitävät rauhaa kaikista 
tärkeimpänä asiana, jonka puolesta Suomen tulee 
toimia kansainvälisesti, ja ihmisoikeudet ja demo-
kratia olivat nuorten mielestä tärkeimpiä säilytet-
täviä asioita. Nuorisobarometrin aineisto on kerätty 
ennen Ukrainan sodan alkamista. (Nuorisobarometri 
2021.) 

Nuoret suhtautuvat Natoon muita ikäryhmiä 
kriittisemmin. Vähiten Suomen Nato-jäsenyyttä 
kannattavia on alle 30-vuotiaiden ikäluokassa ja 
erityisen vähän alle 25-vuotiaiden naisten keskuu-
dessa. Myös nuorten kohdalla kannatus lisääntyi 
kevään 2022 aikana. (HS 2022a; YLE 2022b.)
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Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan sek-
suaalista häirintää viimeisen 12 kuukau-
den aikana on kokenut yli puolet tytöistä. 

Seksuaalisen häirinnän riskiä lisää kuuluminen 
johonkin vähemmistöön. Esimerkiksi vammaiset, 
kodin ulkopuolelle sijoitetut, ulkomaalaistaustaiset 
sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuu-
luvat nuoret kokevat häirintää muita useammin. 
(Virrankari & Leeman 2022.)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän 
kouluterveyskyselyn 2019 mukaan sukupuolivä-
hemmistöihin kuului 3 % ja seksuaalivähemmistöi-
hin 9 % nuorista. Sateenkaarinuoret kokivat muita 
nuoria enemmän yksinäisyyttä ja tyytymättömyyttä 
elämäänsä. He kokivat terveydentilansa keskinker-
taiseksi tai huonoksi kaksi kertaa useammin kuin 
muut. Myös mielenterveysoireet olivat sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla merkittävästi 
yleisempiä kuin muilla, ahdistuneisuudessa erot 
olivat jopa kolminkertaisia. Samalla he kokevat mui-
ta nuoria vähemmän saavansa tukea vanhemmilta 
tai ystäviltä mielialaan liittyvissä asioissa. Myös 
koulunkäyntiin liittyvät haasteet, kuten oppimistai-
dot, poissaolot ja koulu-uupumus olivat yleisempiä 
sateenkaarinuorilla kuin muilla nuorilla. (Jokela, 
Luopa, Hyvärinen ym. 2020.)

Väkivallan kokemukset ovat sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla yleisiä. 
Henkistä väkivaltaa vanhempien tai muiden huolta 
pitävien taholta on kohdannut yli kaksi viidestä. 
Fyysisen väkivallan kokemukset vanhempien tai 
huolta pitävien taholta ovat kaksi kertaa yleisem-
piä kuin muilla nuorilla. Koulukiusaamisen ja muun 
fyysisen uhan kokemukset ovat yleisiä erityisesti 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla. (Joke-

la, Luopa, Hyvärinen ym. 2020.)
Vammaisten nuorten harrastamista, kansalais-

toimintaa ja osallisuutta hankaloittavat usein riit-
tämätön henkilökohtainen apu ja taksipalveluiden 
puute (Nuorisobarometri 2020). Nuoren harrastus 
voi jäädä aloittamatta, mikäli esimerkiksi taksikyydin 
saaminen on hankalaa. Vammaiset nuoret nähdään 
edelleen ensisijaisesti vammaisina henkilöinä, eikä 
nuorina, mikä jo lähtökohtaisesti eriarvoistaa heidän 
asemaansa vammattomiin nuoriin nähden. Muun 
muassa sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tarpeet ja toi-
veet eivät välttämättä tule kohdatuiksi vammaisille 
nuorille suunnatuissa palveluissa, sillä ikäsensitiivi-
syyttä ei välttämättä niissä huomioida.

Vähemmistöön kuuluminen lisää nuoren syr-
jintäriskiä selvästi, varsinkin niillä nuorilla, jotka 
kuuluvat useampaan kuin yhteen vähemmistöön 
(Nuorisobarometri 2020). Muunkielisistä 17 prosent-
tia oli barometrin mukaan ilmoittanut joutuneensa 
syrjityksi usein. Ruotsin- ja muunkielisten syrjintää 
kokeneiden nuorten määrä oli huomattava suo-
menkielisiin verrattuna (Nuorisobarometri 2021).

Nuoret aikuiset kannattavat laajasti vanhem-
muuden ja hoivavastuun jakamista tasaisesti. Äidit 
kuitenkin kantavat pääasiallisen vastuun lapsista 
myös nuorten vanhempien perheissä. Nuoret isät 
pitävät jopa vanhempia isiä vähemmän perheva-
paita. Taustalla on erityisesti koulutus- ja työllisyys-
tilanteet, sillä nuorilla on usein epävarmat asemat 
työelämässä. (Lammi-Taskula 2022.)

Nuorten tasa-arvo  
ja yhdenvertaisuus
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Kuva: Allianssi / Aleksi Murtojärvi
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Kuntavaaleissa 2021 18–19-vuotiai-
den äänestysprosentti oli 39,1 % ja 
20–24-vuotiaiden 34 %. Korkeakoulu-
tetut nuoret äänestävät aktiivisimmin, 
pelkän perusasteen koulutuksen suo-
rittaneet vähiten. Nuoret naiset äänes-
tävät aktiivisemmin kuin nuoret miehet. 
Ulkomaalaistaustaisista nuorista vuoden 
2021 vaaleissa äänesti vain 17,4 %. 

Kuntavaaleissa 2021 valituista 5,58 % ja aluevaa-
leissa 2022 valituista 4,68 % oli alle 30-vuotiaita. 
18–29-vuotiaiden osuus väestöstä on 14,1 %, eli 
nuoret ovat todella aliedustettuina. Ehdokkaista 
alle 30-vuotiaita oli aluevaaleissa 2022 7,6 % ja 
kuntavaaleissa 2021 8,5 %. Vuoden 2019 eduskun-
tavaaleissa alle 30-vuotiaita ehdokkaita oli 10,5 % ja 
eurovaaleissa 11,5 %. (Allianssi 2022; Allianssi 2021.) 

Osa nuorista asuu opintojen tai töiden vuoksi eri 
paikkakunnalla kuin missä ovat kirjoilla. Tästä syystä 
kaikki nuoret eivät ole vahvasti kiinnittyneitä tiettyi-
hin asuinkuntiin ja niiden poliittisiin asioihin. Poliit-
tinen identiteetti ja paikka yhteiskunnassa voi olla 
vielä haussa. (Rahkonen 2021.) 

Äänestämättä jättämiseen nuorilla keskeisin 
syy on vaikeus löytää itselleen sopivaa ehdokasta. 
Äänestämättä jättäminen on tutkimusten mukaan 
pitkälti satunnaista eikä sille välttämättä ole erityi-
siä perusteluita. Esimerkiksi kuntavaalien 2021 alla 
72,9 prosenttia nuorista osasi nimetä puolueen, jota 
mieluiten äänestäisi, vaikka läheskään yhtä moni ei 
äänestänyt. Nuorille selkeästi suosituimpia keinoja 
saada tietoa ehdokkaista ja puolueista ovat sosiaa-
linen media ja vaalikoneet. (Rahkonen 2021.)

Nuorten omia vaikuttamistapoja on tutkittu 
nuorisobarometrissa 2018, jolloin neljä viidennes-
tä nuorista kertoi vaikuttaneensa äänestämällä ja 
lähes yhtä moni ostopäätöksillä. Poliittisista asiois-
ta netissä keskustelemalla vaikuttaneita oli reilu 
kolmannes. Hieman yli neljäsosa nuorista kertoi 
vaikuttavansa toimimalla esimerkiksi nuorisoval-
tuustossa tai jossain järjestössä. Noin viidennes 
nuorista mainitsi vaikuttamisen tavoikseen myös 
äänestämättä jättämisen tai mielenosoitukseen 
osallistumisen. Vaaleissa ehdolle oli asettunut kuusi 
prosenttia nuorista. (Nuorisobarometri 2018.) 
Alle 18-vuotiaiden ääni ei kuulu uurnilla tai ehdo-
kasasettelussa, jolloin nuoria houkuttelevia teemoja 
ei myöskään käsitellä vaaleissa.  

Lisäksi mahdollisuudet nostaa päätöksenteon aree-
nalle asiakysymyksiä ovat rajalliset. Lakiin kirjattu 
nuorten oikeus osallistua itseään koskevaan pää-
töksentekoon vaihtelee jyrkästi kunnittain ja hyvin-
vointialueilla osallisuustyö on vasta rakentumassa. 

Nuorten kasvu  
aktiivisiksi kansalaisiksi  
ei tapahdu itsestään

 

Vain 5,6 %  
kuntapäättäjistä 
on nuoria. Nuoret 

ovat aliedustettuja 
päätöksenteossa.
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Valtakunnallisesti mahdollisuus on pistemäisestä ja 
vasta hakemassa muotoaan.

Nuorisobarometrissa 2021 painottuivat ympäris-
töteemat, joten vaikuttamista tutkittiin kysymällä, 
kuinka paljon eri asioilla voi nuorten mielestä vai-
kuttaa ympäristöasioissa. Äänestäminen, osto-
päätökset, vapaaehtoistyö ympäristöjärjestöissä 
ja keskusteleminen päättäjien kanssa olivat yli 70 
prosentin mielestä paljon vaikuttavia keinoja. Muita 
keinoja, jotka yli puolet nuorista koki vaikuttavik-
si, olivat aloitteiden, vetoomusten tai addressien 
allekirjoittaminen tai nimien kerääminen niihin, sekä 
osallistuminen teemaan liittyviin keskustelutilai-
suuksiin tai kokouksiin. (Nuorisobarometri 2021.)

Valtaosa nuorista aikuisista kokee, että vam-
maisten ja toimintarajoitteisten, vähäosaisten sekä 
nuorten ääni kuuluu yhteiskunnassa liian vähän. 
Samalla yli puolet ikäryhmästä kokee poliitikkojen, 
hyväosaisten, talouseliitin ja suuryritysten äänen 

kuuluvan liikaa. Monen nuoren mielestä Suomea 
rakennetaan vanhempien sukupolvien ehdoilla. 
(Eronen, Niskanen, Veijola & Simonen 2022).

Alle 30-vuotiaat luottavat hyvinvointiyhteiskun-
taan vanhempia ikäryhmiä vahvemmin ja uskovat, 
että keskeiset instituutiot kykenevät huomioimaan 
kansalaisten tarpeet muutoksissa. Nuoret näkevät 
monet instituutiot vanhempia myönteisemmin. 
Poikkeuksia ovat eläketurva ja kirkko, joihin nuoret 
luottavat muita ikäryhmiä vähemmän. (Simonen, 
Westinen, Pitkänen & Heikkilä 2021.) 

Kuva: Allianssi
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Politiikkasuositukset  
tilanteen korjaamiseksi

1. Kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan hyvin ja 
niissä on luotettavia aikuisia. Kaikissa perus- ja 
toisen asteen oppilaitoksissa toteutetaan nuoriso-
työtä, joka tarjoaa toimintamalleja ryhmäytymiseen, 
kiusaamisen vastaiseen työhön sekä syrjinnän 
ehkäisyyn.

2. Matalan kynnyksen mielenterveysapua kou-
luissa ja oppilaitoksissa lisätään. Nuoren on saa-
tava apua yhdellä yhteydenotolla. Matalan kynnyk-
sen hoitoa on tarjottava myös etäyhteydellä sekä 
puhelimitse. Mielenterveystyöhön ja -palveluihin on 
suunnattava lisää resursseja. Rahoitusta on lisättä-
vä pitkäjänteisesti, ei vain määräaikaisilla hankkeilla. 

3. Kaikille nuorille taataan tarvittaessa apua 
mielenterveysongelmiin matalalla kynnyksellä,  
muun muassa säätämällä kansalaisaloitteen mu-
kainen terapiatakuu. Nopea avunsaanti edesauttaa 
toipumista ja toimintakyvyn säilyttämistä.

4. Nuoria kannustetaan takaisin harrastusten ja 
yhteisöjen pariin. Käynnistetään kokeilu nuorten 
harrastussetelistä, jonka avulla nuorten on mahdol-
lista kokeilla ja löytää itselleen mielekäs harrastus. 
Samalla tuetaan kulttuuri-, liikunta ja järjestötoimi-
joita koronan jälkeen vaikuttavasti ja nopeasti. Har-
rastamisen Suomen mallia tulee laajentaa toiselle ja 
korkea-asteelle. 

5. Sosiaaliturvauudistuksessa kohdellaan nuoria 
yhdenvertaisesti muihin väestöryhmiin nähden 
sekä otetaan tavoitteeksi nuorten köyhyyden 
vähentäminen. Sosiaaliturvajärjestelmän tulee 
nykyistä paremmin huomioida nuorten nopeastikin 
muuttuvat elämäntilanteet ja olla kannustavampi. 
Näin sosiaaliturvajärjestelmän olisi paremmin nuor-
ten ja tulevaisuuden tarpeisiin sopiva.

6. Nuorisotakuun piiriin kuuluville työnhakijoille 
myönnettäviin palkkatukiin yhdistetään sekä 
työnantajia että nuoria tukevaa valmennusta.  
Nuorten työllisyyttä edistetään tarjoamalla nuo-
rille henkilökohtaista tukea ja neuvontaa. Lisätään 
TE-hallinnon resursseja nuorille suunnatun työhön-
valmennuksen ja tuetun työllistymisen palveluiden 
järjestämiseksi.

7. Luodaan kansallinen sateenkaaripoliittinen 
toimintaohjelma. Ohjelmalla edistetään seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten 
oikeuksien järjestelmällistä, sitovaa ja muun muas-
sa alueellisesti kattavaa toteutumista.

8. Nuoret tunnustetaan täysivaltaisiksi yhteis-
kunnan jäseniksi. Aktiivinen kansalaisuus toteutuu 
laskemalla äänestysikärajaa sekä kansalaisaloit-
teiden allekirjoitusikärajaa 15 ikävuoteen. Lisäksi 
luodaan kouluihin kytketty valtakunnallisen osalli-
suuden työkalu alle 18-vuotiaille vaikuttaa.

9. Nuorten osallistuminen ilmasto- ja ympäris-
töpoliittiseen päätöksentekoon ja suunnitteluun 
turvataan perustamalla YM:n, MMM:n ja TEM:n 
alaisuuteen nuorten ilmasto- ja luontoneuvosto. 
Lainsäädännön tulee velvoittaa nuorten kuulemi-
seen laajasti ilmasto- ja ympäristöpäätöksenteon 
suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Ilmastotavoittei-
den saavuttamisesta raportoidaan nuoria kiinnos-
tavalla tavalla.

10. Ilman nuoria meillä ei ole mitään. Nuoret 
ikäluokat pienenevät ja jokaisen nuoren oikeuksis-
ta, hyvinvoinnista sekä osallisuudesta täytyy pitää 
hyvää huolta.
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