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Sisällysluettelo



 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten nuorten ja aikuisten arvoja sekä 
arvojen ja toiminnan välistä suhdetta ja niissä tapahtuvaa muutosta.

 Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 4.7.-6.8.2014.

 Sähköiseen tutkimukseen vastasi yhteensä 3579 suomalaista. 

 Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–75-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti 
(poislukien Ahvenanmaa).

 Tutkimusotos on painotettu sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan kohderyhmää 
edustavaksi.

 Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on ± 1.64-prosenttiyksikköä.

 Tutkimusotos on muodostettu pääosin T-Median tutkimusrekisteristä, otosta 
täydennettiin Norstatin tutkimuspaneelista. 

Tutkimuksen tekijätiimi: Essi Vesterinen, Sari Maunula, Joonas Tarpila, Nina Rantalankila

Tutkimuksen toteutus



Sukupuoli n Painotettu %

Mies 1098 50

Nainen 2481 50

Ikä n Painotettu %

15–24 717 17

25–34 1022 16

35–44 702 16

45–54 531 19

55–64 316 18

65–75 291 14

Vastaajien taustatiedot

Asuinalue n Painotettu %

Itä-Suomi 331 12

Etelä-Suomi 2053 51

Länsi-Suomi 865 25

Pohjois-Suomi 330 12



JOHDANTO & HAVAINNOT



Tutkimuksen arvokäsitys

Arvot on eettinen ja moraalifilosofinen käsite, joka pyrkii järjestämään, 
määrittelemään, puolustamaan ja suosittelemaan oikean ja väärän käyttäytymisen
malleja (Encyclopledia of philosophy).

Arvot: Oikean käyttäytymisen standardit 

Eettiset periaatteet, joiden pohjalta yksilö toimii

Moraalijärjestelmä ja legitimiteetti

Moraalijärjestelmä on jonkin yhteisön kollektiivinen käsitys oikeasta ja väärästä, 
hyvästä ja pahasta. Kun yhteisö katsoo jonkin toiminnan hyväksi, luo tämä käsitys 
toiminnalle legitimiteetin eli luvan toimia.



Johdanto

Arvot vaikuttavat vahvasti yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Arvot ohjaavat valintoja ja toimintaa ja 
siis asenteita.  Arvot ovat suhteellisen pysyviä, sen sijaan asenteet voivat muuttua nopeastikin. 

Yhteiskunnissa on aina vallalla monia arvo-orientaatioita samanaikaisesti. Ei siis ole olemassa 
”suomalaisia arvoja”, joista kansa olisi yhtä mieltä. Monet asiat ovat kuitenkin suhteellisen 
tärkeitä lähes kaikille suomalaisille. 

Arvoja tutkimalla voidaan selvittää yhteiskunnan ilmapiirin nykytilaa sekä luodata suuntaa, 
johon yhteiskunta on menossa. 

Kansan arvot -tutkimussarja pyrkii selvittämään, millaisia arvoja suomalaisilla on, kohtaavatko 
arvot ja toiminta, millaiset teemat jakavat tai yhdistävät kansaa ja miten suomalaisten arvot ja 
asenteet muuttuvat. Kansan arvot –tutkimus luotaa erityisesti nuorten arvoja ja niiden eroja 
suhteessa muihin ikäryhmiin sekä nuorten arvoissa tapahtuvia muutoksia.

Tähän raporttiin on koottu kiinnostavimpia ilmiöitä suomalaisten nuorten ja aikuisten arvoissa 
ja asenteissa juuri tällä hetkellä sekä merkittävimpiä muutoksia edellisvuoteen nähden.

Tämän lisäksi vastauksista on muodostettu tilastollisia menetelmiä käyttäen viisi arvoprofiilia. 
Profiileilla korostuvat eri arvot, ja myös arvoihin liittyvä toiminta vaihtelee profiileittain. 



YHTEISKUNTA, DEMOKRATIA

& VAIKUTTAMINEN



Suomalaiset kannattavat viime vuoteen 
verrattuna selvästi enemmän Euroopan 
yhdentymistä ja maailmanlaajuista yhteistyötä. 

Erityisesti nuoret (15–24-vuotiaat) ovat tätä 
mieltä.  Mm. entistä harvempi nuori haluaisi erota 
EU:sta tai yhteisvaluutta eurosta.

Myös suomalaisten tuki yrityksille vahvistuu 
entisestään. 86 prosenttia suomalaisista on sitä 
mieltä, että yrittäjyyttä pitäisi tukea enemmän 
vähentämällä siihen liittyvää byrokratiaa. Kaikkein 
voimakkaimmin yrityksiä tukisivat nuoret.

Suomalaiset katsovat Eurooppaan

Nuorten mielipiteissä näkyy voimakkaita muutoksia kautta linjan.  Nuoret 
näyttävätkin aktivoituneen yhteiskunnallisesti. He haluavat olla perillä siitä mitä 
tapahtuu ja päästä vaikuttamaan. Nuoret ovat myös voimakkaimmin tasa-arvon 
kannalla. Esimerkiksi homoseksuaalien tasa-arvoisia oikeuksia kannatetaan kuitenkin 
nyt selvästi viime vuotta enemmän kaikissa ikäryhmissä.



% vastaajista jokseenkin tai täysin samaa mieltä



19%

72 %

33%

16 %

11%

80 %

Suomen tulisi erota 

eurosta

Maailmanlaajuinen yhteistyö 

on Suomen menestymisen 

kannalta välttämätöntä

Suomen tulisi erota 

EU:sta

Suomen tulisi yhdentyä 

entistä enemmän muun 

Euroopan kanssa

% väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä
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Äänestäminen on jokaisen 

kansalaisen velvollisuus

Jokaisen kansalaisen velvollisuus 

on tietää, mitä yhteiskunnassa 

tapahtuu ja mistä puhutaan

Suomesta puuttuu kriittisen 

keskustelun ja pätevän 

argumentoinnin kulttuuri

Olen poliittisesti aktiivinen

Nuoret (15–24-vuotiaat) aktivoituneet yhteiskunnallisesti?



47 %

79 %

52 %

54 %

86 %

80 %Suomi tarvitsee 
enemmän yrittäjiä

Valtion tulisi edistää 
yritysten välistä kilpailua

Yrittäjyyttä pitäisi tukea 
enemmän vähentämällä 
siihen liittyvää byrokratiaa

*väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä

Valtion tulisi edistää suomalaisten 
yritysten kansainvälistä kilpailukykyä 
alhaisella verotuksella
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Suomalaiset ovat entistä enemmän tasa-arvon kannalla

Homoseksuaaleille pitäisi antaa kaikki samat oikeudet kuin heteroillekin



LUOTTAMUS 

INSTITUUTIOIHIN



Kuudestatoista tutkitusta tahosta suomalaiset luottavat edelleen eniten poliisiin ja 
koulutusjärjestelmään. Seuraavaksi eniten luotetaan oikeuslaitokseen ja 
terveydenhuoltojärjestelmään. Vähiten suomalaiset luottavat mediaan, 
työnantajajärjestöihin ja kuntapäättäjiin. 

Luottamus kuntapäättäjiin, eduskuntaan sekä ammattijärjestöihin on heikentynyt 
eniten verrattuna viime vuoteen. Ammattijärjestöjen kohdalla voimakkain muutos 
on tapahtunut toimihenkilöiden asenteessa. Myös ylimmän johdon luottamus 
ammattijärjestöihin on heikentynyt voimakkaasti.

Selkeää muutosta on tapahtunut myös asenteissa EU:ta kohtaan. Suomalaiset 
luottavat nyt EU:hun enemmän kuin viime vuonna, mutta suhtautumisessa on 
edelleen selkeitä sukupolvien välisiä eroja, ja luottamus EU:hun nojaa vahvasti alle 
45-vuotiaiden positiivisiin asenteisiin asiasta. Eniten luottamus on kasvanut nuorten 
(15–24-vuotiaat) keskuudessa. Heistä jo 52 prosenttia ilmoittaa luottavansa EU:hun 
melko tai erittäin paljon.

EU-myönteisyys on lisääntynyt – ammattijärjestöihin 

luotetaan aikaisempaa vähemmän



% vastaajista luottaa erittäin tai melko paljonKuinka paljon luotat seuraaviin 
tahoihin?



Luottamus ammattijärjestöihin on heikentynyt

Kuinka paljon luotat seuraaviin tahoihin?



Erityisesti toimihenkilöiden luottamus ammattijärjestöihin 
on heikentynyt

Kuinka paljon 
luotat seuraaviin 
tahoihin? 
Ammattijärjestöt

% vastaajista luottaa erittäin tai melko paljon



Etenkin nuoret luottavat nyt EU:hun aikaisempaa enemmän

Kuinka paljon luotat seuraaviin tahoihin? EU

*15–24-vuotiaista luottaa EU:hun erittäin tai melko paljon

2014

2013

52 %

44 %



Ympäristöajattelun lisääntyminen näkyy käytöksessä

Ympäristöajattelun lisääntyminen näkyy 
käytöksessä. Verrattuna viime vuoteen 
selvästi useampi suomalainen kertoo  
suosivansa polkupyörää ja julkista 
liikennettä sekä vähentäneensä 
kulutustaan ympäristösyistä. 



YHTEISKUNNALLISET 

AIHEET TOP 10



Kiinnostavimmat yhteiskunnalliset teemat 
suomalaisten mielestä ovat viime vuoden 
tapaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
nuorten työllistyminen. Seuraavaksi eniten 
suomalaisia kiinnostavat julkisten palveluiden 
tuottaminen, työttömyys sekä vanhustenhoito.

Julkisten palvelujen tuottaminen kiinnostaa 
nyt suomalaisia selvästi enemmän kuin viime 
vuonna.

Yhteiskunnallisista haasteista suomalaisia 
huolestuttavat selvästi eniten työn 
riittävyyteen liittyvät asiat. Myös 
vanhustenhoidon nähdään tarvitsevan 
lisäpanostuksia lähitulevaisuudessa.

Julkisten palvelujen tuottaminen kiinnostaa



Kiinnostavimmat teemat top 10

% vastaajista valinnut 
aiheen kiinnostavimpien 
joukkoon



Mainitse kaksi yhteiskunnallista kysymystä/asiaa, joihin 

Suomessa pitäisi erityisesti panostaa seuraavan 5 vuoden aikana. 



Nuorista kiinnostavin yhteiskunnallinen teema on viime vuoden tapaan nuorten 
työllistyminen. Yli puolet 15–24-vuotiaista näkee nuorten työllistymisen kiinnostavana 
teemana. 

Selvästi muita ryhmiä enemmän nuoria kiinnostavat myös homoseksuaalien oikeudet 
sekä mielenterveyspalvelut. Nämä teemat nousevat kymmenen kiinnostavimman 
teeman joukkoon sekä 15–24- että 25–34-vuotiaiden keskuudessa.

Kiinnostus vaihtelee hiukan myös alueittain. Helsingissä sekä muissa yli 100 000 
asukkaan kaupungeissa kiinnostavimpien teemojen joukkoon nousevat eläkkeen ja 
eläkeiän sijaan homoseksuaalien oikeudet.

Vastaajan puoluetaustalla on selvästi vaikutusta siihen, mitkä yhteiskunnalliset aiheet 
kiinnostavat eniten.  Sosiaali- ja terveyspalvelut ja nuorten työllistyminen sekä nyt myös 
julkisten palvelujen tuottaminen kiinnostavat tasaisesti lähes puolueesta riippumatta. 

Kokoomuksen kannattajia kiinnostavat näiden lisäksi myös verotus ja valtion 
velkaantuminen, Keskustan ja SDP:n kannattajia puolestaan työttömyys ja 
vanhustenhoito. Perussuomalaisten kannattajia kiinnostavat erityisesti verotus sekä 
työttömyys ja maahanmuutto.

Yhteiskunnalliset teemat eri ryhmissä



Nuorten työllistyminen 55 %
Homoseksuaalien oikeudet 39 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut 39 %
Ympäristönsuojelu 32 %
Sosiaalietuudet ja perustulo 32 %
Työttömyys 31 %
Mielenterveyspalvelut 22 %
Rikollisuus ja rikostuomiot 21 %
Julkisten palveluiden 
tuottaminen  20 %
Suomen EU-politiikka 16 %

15–24-vuotiaat top 10

Sosiaali- ja terveyspalvelut 47 %
Työttömyys 38 %
Julkisten palveluiden 
Tuottaminen 34 %
Nuorten työllistyminen 34 %
Sosiaalietuudet ja perustulo 32 %
Ympäristönsuojelu 29 %
Homoseksuaalien oikeudet 26 %
Verotuksen keventäminen tai 
Korottaminen 26 %
Valtion velkaantuminen 19 %
Mielenterveyspalvelut 18 %

25–34-vuotiaat top 10

%
%

Nuoria kiinnostavat teemat

 Teemat, jotka kiinnostavat nuoria selvästi 
enemmän, kuin muita suomalaisia keskimäärin



Sosiaali- ja terveyspalvelut 39 %
Nuorten työllistyminen 38 %
Verotuksen keventäminen/korottaminen 37 %
Julkisten palveluiden tuottaminen 36 %
Valtion velkaantuminen 36 %

Kokoomuksen kannattajat top 5

Sosiaali- ja terveyspalvelut 63 %
Nuorten työllistyminen 39 %
Vanhustenhoito 37 %
Julkisten palveluiden tuottaminen 35 %
Työttömyys 32 %

SDP:n kannattajat top 5

Ympäristönsuojelu 54 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut 50 %
Homoseksuaalien oikeudet 40 %
Nuorten työllistyminen 37 %
Julkisten palveluiden tuottaminen 31 %

Vihreiden kannattajat top 5

Sosiaali- ja terveyspalvelut 59 %
Julkisten palveluiden tuottaminen 43 %
Työttömyys 42 %
Nuorten työllistyminen 38 %
Sosiaalietuudet ja perustulo 35 %

Vasemmistoliiton kannattajat top 5

%
%

Teemat vs. puoluekannatus

 Yleisesti kiinnostavat
 Ei mahtunut puolueen kannattajien top 5 teemoihin 

viime vuonna



Sosiaali- ja terveyspalvelut 43 %
Suomen EU-politiikka 38 %
Nuorten työllistyminen 32 %
Vanhusten hoito 31 %
Työttömyys 26 %

RKP:n kannattajat  top 5

Sosiaali- ja terveyspalvelut 54 %
Nuorten työllistyminen 52 %
Julkisten palveluiden tuottaminen 33 %
Vanhusten hoito 37 %
Ulkopolitiikka 26 %

Kristillisdemokraattien kannattajat top 5

Sosiaali- ja terveyspalvelut 53 %
Nuorten työllistyminen 38 %
Vanhustenhoito 37 %
Julkisten palveluiden tuottaminen 36 %
Työttömyys 28 %

Keskustan kannattajat top 5

Sosiaali- ja terveyspalvelut 38 %
Verotuksen keventäminen tai 
korottaminen 34 %
Työttömyys 33 %
Maahanmuutto 32 %
Nuorten työllistyminen 30 %

Perussuomalaisten kannattajat top 5

%
%

Teemat vs. puoluekannatus

 Yleisesti kiinnostavat
 Ei mahtunut puolueen kannattajien top 5 teemoihin 

viime vuonna



MEDIA & TIETO



Luottamus mediaan on edelleen alhaalla. 

Vain 29 prosenttia suomalaisista kertoo 
luottavansa mediaan erittäin tai melko paljon. 

Sananvapaus puolestaan nähdään entistäkin 
tärkeämpänä, ja suomalaiset ovatkin ottaneet 
yhä aktiivisemman roolin tiedon välittäjinä. 

Sosiaalista mediaa seurataan yhä aktiivisemmin 
ja  tietoa myös jaetaan. 

Luottamus mediaan on edelleen alhaalla



% vastaajista jokseenkin tai täysin samaa mieltä

Tiedonvälitys yhä enemmän kansan käsissä



Suomalaiset luottavat kotimaiseen mediaan enemmän kuin moniin ulkomaisiin 
medioihin. Koetaan, että suomalaiset toimittajat ovat pääosin hyvin koulutettuja, ja 
että Suomessa sananvapaus toteutuu. Kansa kokee, että suomalainen media pystyy 
välittämään riittävän objektiivista tietoa Suomesta ja ulkomailta. Mediaa pidetään 
myös vallan vahtikoirana, joka paljastaa viranomaisten toimet.

Kansan mukaan tulee kuitenkin muistaa, että toimittajat ovat ihmisiä ja jokaisella 
ihmisellä on oma arvomaailmansa, joka väistämättä vaikuttaa taustalla. Media ei siis 
koskaan ole täysin objektiivinen. Tästä syystä tuleekin muistaa lähdekriittisyys sekä 
medialukutaito mitä tahansa mediaa seuratessa. 

Medialukutaitoon kuuluu suomalaisten mukaan myös kyky osata tunnistaa 
enemmän ja vähemmän luotettavat mediat. Suomalaiset luottavat pääosin 
enemmän Yleisradioon kuin kaupallisiin medioihin. Mahdollisimman oikean kuvan 
saadakseen on kuitenkin hyvä lukea samasta aiheesta useasta mediasta.

Media on aina subjektiivinen



Medioiden luotettavuutta verottaa suomalaisten mielestä paitsi subjektiivisuus 
myös ennen kaikkia niin sanottu klikkijournalismi, joka ajaa mediat kehittelemään 
sensaatiohakuisia otsikoita syvällisyyden ja monipuolisuuden kustannuksilla. 
Suomalaiset kokevat, että media keskittyy usein tuottamaan kansaa kiinnostavia 
otsikoita, jolloin näkökulmat jäävät yksipuolisiksi ja suuret linjat taka-alalle. 

Suomalaiset kokevat myös, että tehostaminen ja kiire media-alalla ovat johtaneet 
siihen, että tiedotteita julkaistaan usein sellaisenaan tarkistamatta lähteitä tai 
tekemättä taustatyötä. 

Epäluottamusta herättävät myös mediatalojen taustalla vaikuttavat omistajat. Miten 
paljon rahalla on vaikutusta mediasisältöihin? Erityisesti paikallismedioiden kohdalla 
paikallisten vaikutusvaltaisten toimijoiden uskotaan ohjailevan median toimintaa.

Media tuottaa sitä, mitä kansa haluaa



ARVOPROFIILIT
Miten arvot vaikuttavat 

näkemyksiin ja toimintaan?



 Muodostimme vastausten pohjalta klusterianalyysiä käyttäen viisi erilaista 
arvoprofiilia. 

 Profiloinnissa on käytetty arvoväittämiä, jotka perustuvat Shalom Schwartzin 
arvoteoriaan. Tutkimuksessa on käytetty Schwartzin Portrait Values Questionnaire 
(PVQ) ‐lomakkeen pohjalta kehitettyjä, Desirée Knoppenin ja Willem Sarisin 
tekemiä väittämiä.

 Väittämien kautta selvitettiin arvoja 11 ulottuvuuden avulla: itseohjautuvuus, tasa-
arvo, uutuudenviehätys, hyväntahtoisuus, hedonismi, turvallisuus, ympäristö, 
menestyminen, sovinnaisuus, perinteet ja valta. 

 Eri profiilien edustajilla painottuvat eri arvo-orientaatiot, ja heillä on erilainen 
suhtautuminen arvokysymyksiin. Myös arvoihin liittyvä toiminta vaihtelee 
profiileittain. Profiilit eivät vastaa todellisuutta sellaisenaan, vaan ovat 
ideaalityyppejä. 

 Nimesimme profiilit niitä kuvaavien ominaisuuksien pohjalta seuraavasti: Eettiset, 
vaatimattomat, menestysorientoituneet, tunnolliset ja elämystenhakijat. 

Suomalaisten arvoprofiilit



Arvoprofiili Määrä % Naisia Miehiä Korostuvat demografiat suhteessa 
perusjoukkoon

Eettiset 20 66 34 45–64-vuotiaat, on lapsia, äänestäisi 
vasemmistoliittoa tai vihreitä 

Vaatimattomat 20 50 50 55-vuotiaat ja yli, naimissa,  eläkkeellä, on
lapsia, 50 000 asukkaan kaupunki tai pienempi

Menestysorientoituneet 22 36 64 15–34-vuotiaat, naimaton tai avoliitossa, 
äänestäisi kokoomusta tai perussuomalaisia

Tunnolliset 17 47 53 45-vuotiaat ja yli, naimisissa, eläkkeellä, on 
lapsia, 50 000 asukkaan kaupunki tai 

pienempi, äänestäisi SDP:tä tai keskustaa

Elämystenhakijat 21 53 47 15–34-vuotiaat, naimaton, opiskelija, 
lapseton, pääkaupunkiseutu, äänestäisi 

vasemmistoliittoa tai vihreitä

Arvoprofiilien demografiat



Millaisia tyyppejä?
Eettiset ovat hyväntahtoisia ja suvaitsevaisia. He 
ovat kiinnostuneita ympäristöstä ja tutustuvat 
mielellään uusiin ihmisiin. He ovat 
yhteiskunnallisesti aktiivista väkeä ja haluavat 
tehdä työtä, jolla on merkitys. Eettisiä on koko 
aineistosta 20 prosenttia.  

Korostuvat arvot
Ympäristö, 
hyväntahtoisuus ja 
tasa-arvo

Alikorostuvat arvot
Menestyminen ja 
valta

Eettiset



Millaisia tyyppejä?
Vaatimattomat ovat perinteistä ja nöyrää väkeä. 
Heitä ei kiinnosta liiemmin tuoda itseään esille, 
he tulevat toimeen pienemmälläkin, eivätkä he 
ole erityisen kiinnostuneita rahasta tai vallasta. 
Vaatimattomia on koko aineistosta 20 prosenttia. 

Korostuvat arvot
Perinteet, 
sovinnaisuus ja 
turvallisuus

Alikorostuvat arvot
Uutuudenviehätys, 
myös valta ja 
menestys

Vaatimattomat



Millaisia tyyppejä?
Menestysorientoituneet ovat urasuuntautuneita, 
mutta samalla suhteellisen perinteisiä. He korostavat 
yksilön vastuuta ja näkevät, että jokaisen tulisi tulla 
toimeen omillaan. He ovat isänmaallisia ja 
suhtautuvat hieman epäluuloisesti vieraisiin asioihin. 
Menestysorientoituneita on koko aineistosta 22 
prosenttia. 

Korostuvat arvot
Menestys, myös 
hedonismi, valta ja 
perinteet

Alikorostuvat arvot
Tasa-arvo, myös 
hyväntahtoisuus ja 
ympäristö

Menestysorientoituneet



Millaisia tyyppejä?
Tunnolliset ovat perhekeskeistä ja suhteellisen 
vaatimatonta porukkaa. He noudattavat 
yhteiskunnan sääntöjä ja normeja kohtalaisen 
tunnollisesti. Perhe, lapset ja avioliitto nähdään 
tärkeinä saavutuksina elämässä. Myös 
isänmaallisuus ja uskonnollisuus korostuvat  tässä 
ryhmässä. Tunnollisia on koko aineistossa 17 
prosenttia. 

Korostuvat arvot
Sovinnaisuus ja 
ahkeruus, myös 
perinteet

Alikorostuvat arvot
Itseohjautuvuus, myös 
hedonismi lievästi

Tunnolliset



Millaisia tyyppejä?
Elämystenhakijat ovat avoimia ja kansainvälisesti 
suuntautuneita. He ovat yrittäjähenkisiä ja haluavat 
tehdä työtä jossa pääsevät toteuttamaan itseään. He 
haluavat erottautua joukosta ja ovat 
yhteiskunnallisesti aktiivisia. Myös matkustelu ja 
hauskanpito nähdään tärkeinä. Elämystenhakijoita on 
koko aineistossa 21 prosenttia. 

Korostuvat arvot
Uutuudenviehätys ja 
itseohjautuvuus, myös 
hedonismi ja tasa-arvo. 

Alikorostuvat arvot
Perinteet ja 
sovinnaisuus, myös 
turvallisuus. 

Elämystenhakijat







MITÄ ONNI ON?



Suomalaisista 81 prosenttia kokee olevansa jokseenkin tai erittäin onnellinen. 
Naiset ovat selvästi onnellisempia kuin miehet. Naisten onnellisuus myös 
vaihtelee iän mukaan hieman eri tavalla kuin miesten. 

Tarkasteltaessa onnellisuutta verrattuna asuinjärjestelyihin, havaitaan, että 
kumppanin kanssa asuvat ovat selvästi onnellisempia kuin muut. Onnelliset myös 
näyttävät käyttävän enemmän rahaa itsensä hemmotteluun kuin muut. 

Kysyimme suomalaisilta onnellisuuden lisäksi myös sitä, mikä tekee heidät 
onnettomaksi. Oman terveydentilan lisäksi läheisten terveys ja onnellisuus sekä 
mahdolliset läheisten menetykset vaikuttavat usein suomalaisten onnellisuuteen. 

Avoimissa vastauksissa korostuivat lisäksi huono työtilanne, ongelmat rakkaus- ja 
perhe-elämässä sekä taloudelliset ongelmat mainittiin usein. Myös yksinäisyys, 
kiire, stressi, ihmisoikeudet ja tasa-arvoasiat sekä maailmalta kantautuvat huonot 
uutiset huolestuttivat monia.  

Onni ja onnettomuus



85 % Naisista kokee olevansa erittäin 
tai melko onnellinen

81 %
Suomalaisista kokee 
olevansa erittäin tai melko 
onnellinen

78 % Miehistä kokee olevansa 
erittäin tai melko onnellinen

Naiset ovat hieman onnellisempia kuin miehet



Naiset Miehet

Naisten onnellisuus vaihtelee iän mukaan

Kuinka onnellinen olet?



Kumppanin kanssa asuvat ovat onnellisimpia

Kuinka onnellinen olet vs. Kenen kanssa asut?



Onnelliset hemmottelevat itseään useammin kuin muut

Käytän säännöllisesti rahaa itseni hemmotteluun vs. Kuinka onnellinen olet?



Mikä tekee onnettomaksi?

”Yksinäisyys, epävarmuus työstä ja 
menestyksestä, rahan puute, parisuhteen 
puute.” (Nainen, 25v.)

”Työllisyystilanne ja työ, jossa tällä 
hetkellä olen. Taloudellisen tilanteen 
takia en voi irtisanoutua, vaikka 
haluaisin.” (Nainen, 29v.)

”Poliitikkojen toiminta, kiire,  stressi.” 
(Mies, 37v.)

”Parisuhdeongelmat, läheisten vakavat 
ongelmat ja se että ei pysty eikä jaksa 
auttaa heitä.” (Nainen, 31v.)

”Mielenterveysongelmat, huoli 
taloudesta ja työpaikan menettämisestä.”        
(Nainen, 30v.)

”Maailmantila, eriarvoisuus, luonnon tila, 
ahneus.” (Nainen, 57v.)

”Läheisten ja oma sairastuminen tai 
vastoinkäymiset.” (Nainen, 68v.)

”Huono terveys, alhaiset tulot, korkeat 
menot asumisessa, yksinäisyys.”      
(Nainen, 51v.)

”Henkilökohtaiset ongelmat, esimerkiksi 
ihmissuhteisiin liittyen. Myös nykyinen 
kiristyvä maailmanpoliittinen tilanne on 
huolestuttava, vaikkei suoranaista 
onnettomuutta aiheuttaisikaan.”         
(Mies, 20v.)

”Epävarmuus tulevaisuudesta.”            
(Mies, 32v.)



Selvitimme myös, mitä suomalaiset pitävät tärkeinä asioina elämässään tai 
minkälaiset asiat nähdään tärkeinä saavuttaa. Tärkeimmät asiat pysyvät 
vuodesta toiseen suhteellisen muuttumattomina. Suomalaisille tärkeimmät 
asiat ovat terveys, perhe, rakkaus ja ystävät. Myös itsensä kehittämistä , 
vapaa-aikaa sekä parisuhdetta pidetään arvossa. Näitä asioita pidetään lähes 
yhtä tärkeinä lähes kaikissa ikäluokissa.

Myös eroja ikäluokkien välillä löytyy. Nuoret (15–24-vuotiaat) arvostavat 
selvästi muita ryhmiä enemmän ulkonäköä, hauskanpitoa ja juhlimista sekä 
valtaa ja menestystä. Nuoret arvostavat muita ryhmiä vähemmän  uskontoa ja 
hengellisyyttä.

Kiinnostava ero löytyy myös avoimista kommenteista.  Kun nuoret mainitsevat 
tärkeimmiksi asioiksi elämässä sellaisia asioita kuin terveys, perhe, työ sekä 
ylipäänsä onnellisuus, muiden suomalaisten vastauksissa korostuu 
taloudellinen menestys ja turvallisuus. 

Mikä elämässä on tärkeää?



1. Terveys

2. Perhe

3. Rakkaus

4. Ystävät

5. Itsensä kehittäminen

6. Vapaa-aika

7. Parisuhde

8. Oman kunnon ylläpitäminen

9. Kouluttautuminen

10.Työ

Tärkeimmät asiat elämässä top 10



Nuorten elämän alueet vs. muut suomalaiset

% vastaajista pitää melko tai erittäin tärkeänä



Mainitse kolme 

asiaa, jotka ovat 

sinulle elämässäsi 

kaikkein tärkeimpiä 

tai joita haluaisit 

saavuttaa. 

(15-24 -vuotiaat)

(Muut vastaajat)



Muutoksia nuorten elämän alueissa



YHTEENVETO



Euroopan poliittinen tilanne näkyy 
voimakkaasti suomalaisten asenteissa. EU-
myönteisyys on lisääntynyt ja toisaalta 
maailman tapahtumat kiinnostavat nyt 
useampaa kuin aikaisemmin.

Poliittinen tilanne Euroopassa on myös 
saanut suomalaiset kiinnittämään entistä 
enemmän huomiota sananvapauteen. 
Vaikka mediaan ei luotetakaan kovinkaan 
paljon, suomalaiset kokevat, että meillä 
sananvapaus toteutuu toistaiseksi riittävän 
hyvin. 

Yhä useampi suomalainen on ottanut tiedon 
jakamisen omiin käsiinsä ja seuraa ja jakaa 
tietoa sosiaalisessa mediassa aktiivisesti.

Yhteenveto



Nuoret ovat aktivoituneet mukaan 
seuraamaan toisaalta taloudellista tilannetta, 
toisaalta EU:n poliittista tilannetta.

Talouskriisi herättää edelleen voimakasta 
vastakkainasettelua siitä, miten 
hyvinvointiyhteiskunta tulisi jatkossa 
rahoittaa. 

SOTE-uudistuskeskustelu on vetänyt kansan 
huomion erityisesti julkisten palveluiden 
tulevaisuuteen.

Talouskriisi on myös lisännyt suomalaisten 
tukea yrityksille. Suomalaiset toivoisivat, että 
yrittäjyyttä tuettaisiin enemmän, ja että turhia 
esteitä kitkettäisiin yrittäjien tieltä. 

Samalla luottamus ammattijärjestöihin 
heikkenee entisestään. 

Yhteenveto



Suomalaisilla on jalat vahvasti maassa ja 
onnellisen elämän ykkösasia on ennen kaikkea 
oma ja läheisten terveys. Heti terveyden 
jälkeen tärkeimpinä pidetään perhettä ja 
rakkautta. Onnellisuutta kokevat elämässään 
eniten naiset ja parisuhteessa olevat. Iän 
myötä nousee myös arvostus  hyvää 
taloudellista asemaa kohtaan. Onnellisuutta 
vähentää vastaavasti läheisten huono terveys 
ja onnettomuus tai jopa läheisten 
menettäminen. 

Tasa-arvoisesta avioliittolaista herännyt 
voimakas keskustelu julkisuudessa on 
herättänyt suomalaiset kannattamaan tasa-
arvoa entistä hanakammin. 

Erityisesti nuoret ovat sitä mieltä, että 
homoseksuaaleille tulisi suoda kaikki samat 
oikeudet kuin heteroillekin. 

Yhteenveto



Mitä sitten?

Nuorten asenteet poikkeavat monessa kohtaa muun 
kansan mielipiteistä. Niissä on myös nähtävissä 
voimakkaampia muutoksia kuin muiden suomalaisten 
asenteissa. Voidaanko nuorten asenteista ennustaa 
Suomen tulevaisuutta?

Jos näin on, Suomi on menossa kohti tasa-arvoisempaa 
ja kansainvälisempää yhteiskuntaa, jossa keskitytään 
traditioiden sijaan enemmän mielen hyvinvointiin ja 
onnellisuuteen – miten onnellisuus sitten koetaankaan. 

Yritykset tullaan näkemään yhä enemmän yhteiskunnan 
peruspilareina, ja niiden toimintaa tulee vastaajien 
mielestä tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

Toisaalta suomalaiset ovat edelleen vahvasti sitä mieltä, 
että yhteiskunnan tulee huolehtia heikommistaan, eikä 
hyvinvointiyhteiskunnasta olla valmiita luopumaan 
mistään hinnasta.



Hyvän kierrettä. Suomalaisten onnellisuuden taso on maailman 
huippuluokkaa. Kuitenkin ne kansanosat, jotka ovat aktiivisia ja 
panostavat itseensä, voivat vieläkin paremmin. Miten saisimme 
suomalaiset ymmärtämään itseensä panostamisen tärkeyden? 
Että huonojen uutisten keskellä on ok ja suorastaan velvollisuus 
tehdä asioita, jotka nostavat omaa elämänlaatua ja vievät omaa 
elämää eteenpäin?  Onko Suomessa lupa olla innostunut ja 
vaativa?

Ulospäin suuntautumista ja menestymisen nälkää. Yhä useampi 
suomalainen janoaa kansainvälistymistä ja on avoin 
moniarvoiselle yhteiskunnalle. Miten saisimme nämä ihmiset 
toteuttamaan haaveitaan ja tarttumaan toimeen? 

Ikääntyneiden voimaa. Yhä useampi suomalainen on yli 60-
vuotias. Tämä kansanjoukko on edellistä vanhusväestöä 
aktiivisempi, ja heillä on maksukykyä ja intoa maksaa erilaisista 
palveluista. Ymmärrämmekö heidän tarpeensa ja potentiaalin 
myös hoivapalvelujen ulkopuolella?

Jäämme odottamaan…



Annamme mielellämme lisätietoja!

T-Media Oy
Eteläinen Makasiinikatu 4
00130 HELSINKI
www.t-media.fi

T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden 
johtamiseen. T-Media on osa Taloudellista tiedotustoimistoa (TAT) 
yhdessä Finnfactsin kanssa.

Sari Maunula
Tutkimusjohtaja
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m. 0504091543

Kiitos mielenkiinnosta!
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