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Tulevaisuuskoulu 
on kotimaassa ja kansainvälisesti palkittu lapsille ja 
nuorille sekä opettajille ja kasvattajille tarkoitettu 

tulevaisuuskasvatuksen edelläkävijä.

Tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille 
edellytykset kohdata nopeasti muuttuva ja 

epävarma tulevaisuus. Haluamme vahvistaa lasten 
ja nuorten luottamusta tulevaisuuteen ja omaan 

pärjäämiseen riippumatta siitä, minkälaiseksi 
tulevaisuus muotoutuu. 

Pyrkimyksenä on ennen kaikkea 
kehittää proaktiivista tulevaisuus-

suhdetta eli kykyä ja halua tarttua 
toimeen toivotun muutoksen 

aikaansaamiseksi – kohti kestävämpää 
tulevaisuutta.

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId3.
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TULEVAISUUSLABORATORIO

• 56 000 kävijää

• 65 tapahtumaa, 45 työpajaa

• 2 500 osallistujaa

• 500 kk-opiskelijaa

• 3 kielellä oppimateriaali

Elina Rantasuo, Nestori Syrjälä, 

Ilpo Rybatzki



”Opin katsomaan tulevaisuutta avarammin silmin sekä tunnistamaan 
positiivisia signaaleja ympäriltäni. Opin oikeasti tarkastelemaan 

tulevaisuutta ja miettimään omien valintojeni vaikutusta yhteiskuntaan 
ja omaan elämään sekä uskon tästä olleen hyötyä minulle. Sain myös 

uusia näkökulmia uuteen aiheeseen. Toivoisin kehittyväni vielä 
aktiivisuudessa yhteisissä keskusteluissa.”

TOIVOA TULEVAISUUDESTA
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Pähkinänkuoressa

• 70+ rekisteröityä tapahtumaa ympäri Suomea

• päivän puhutuin aihe suomenkielisessä 

Twitterissä

• 650+ twiittiä, tavoittavuus yli 900 000

• mukana kouluja, kuntia, yrityksiä, museoita, 

kirjastoja, vanhusten palvelukoti, eduskunta…

• Vuoden tulevaisuusteko 2019- palkinto

• tapahtuman vietto levisi myös kansainvälisesti

(https://tulevaisuuspaiva.fi/)



(https://www.nuori.fi/selvitys-maailma-2050/)(https://www.nuori.fi/2020/08/12/tulevaisuus-suomi-vuonna-2050/) (https://www.nuori.fi/2020/08/11/nuorten-aani-10-kysymysta-koronatilanteesta-selvitys/)
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Kohti ekologista jälleenrakennusta –
valmennusohjelma rehtoreille 2021–2022

Tärkein tulevaisuuttamme määrittävä megatrendi on ekologinen 

jälleenrakennus eli yhteiskuntamme rakentaminen uudelleen fossiilivapaalle ja 

luonnon monimuotoisuutta vaalivalle perustalle. 

Sen toteutumisessa koulutuksella ja kasvatuksella on ratkaiseva rooli. 

Haasteeseen vastaaminen edellyttää kouluilta ja oppilaitoksilta 

kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta, jonka johtamisessa rehtorit 

ovat avainasemassa. 

Maksuttomassa valmennusohjelmassa rehtoreille tarjotaan tietoa ja 

työvälineitä, joiden avulla he kehittävät omista oppilaitoksistaan ekologista 

jälleenrakennusta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia muutosvoimia.
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Emma Hakala Reijo Karhinen Arto O. Salonen
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NUORTEN TULEVAISUUSUSKO?



TULEVAISUUSUSKON OSATEKIJÄT

1. Tavoite 

Positiivinen tulevaisuuskuva, jota tavoitella sekä usko siihen, että tavoite on saavutettavissa vaikka lopputulokseen 

liittyykin merkittävää epävarmuutta

2. Tavoitereittiajattelu

Suunnitelma ja keinoja siihen, miten tavoitetta kohden voi edetä

3. Toimijuusajattelu

Motivaatio hyödyntää erilaisia keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi sekä kyky olla luovuttamatta esteitä kohdatessa

(Snyder 2000)
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”Tulevaisuudenusko oli vahvin (--) nuorten aikuisten 

elämäntyytyväisyyteen yhdistynyt osatekijä. Tulevaisuuden uskon 

heijastusvaikutukset voivat olla nuorten elämän kannalta laaja-alaisia, sillä 

se sijoittuu lähelle toivoa, jonka on aiemmin havaittu selittävän nuorten 

elämäntyytyväisyyttä ja olevan yhteydessä sekä fyysisen että psyykkisen 

suoriutumisen osa-alueisiin. Pahoinvoinnin ääripäässä tulisi siten 

kiinnittää huomiota yksilöllisten päämäärien ja myönteisten 

tulevaisuudenodotusten vahvistamiseen.”

(Kallunki & Lehtonen 2012)



(Gretschel & Myllyrinne 2017)

NEET-nuorten kokemuksia kuvaavat passiivisuus, pessimismi ja 

osin lohduttomuus.  He suhtautuvat muita nuoria selvästi 

pessimistisemmin tulevaisuuteen. Neeteistä omaan 

tulevaisuuteen erittäin optimistisesti suhtautuu ainoastaan 8 % 

ja pessimistisesti peräti 20 %. Pelkkää pessimismiä kokee joka 

kymmenes NEET-nuori



@nuori.fi

Suomalaisista nuorista vain

25%
suhtautuu optimistisesti maailman tulevaisuuteen 

(Nuorisobarometri 2017)



75 % peloissaan tulevaisuudesta

65 % kokee hallitusten pettäneen nuoret

56 % uskoo ihmiskunnan olevan tuhoon tuomittu

(Marks  ym.. 2021: Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon; HS 16.9.2021)
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(EVA 2021)

PESSIMISMI KASVAA NUORISSA IKÄLUOKISSA



(Ellun Kanat 2020)

RISTIRIITAINEN SUHTAUTUMINEN MUUTOKSEEN



RomahdusBAU / Jatkuva kasvu

Paluu menneisyyteen

(vrt. Dator 2002; Sokero ym. 2017)

Jotain muuta

?

TULEVAISUUS AHDISTAA VAIHTOEHTOISTEN, POSITIIVISTEN TULEVAISUUSKUVIEN PUUTTUESSA



• kyselyyn vastasi 1 013 iältään 16–30-vuotiasta nuorta 

• kysely toteutettiin aikavälillä 2.–24.5.2022

• vastaajat edustavat ikäistään väestöä 

• selvityksen virhemarginaali noin 3,1 prosenttiyksikköä

• vastaajista oli naisia 47,5 %, miehiä 50 %, muita 1,9 % ja 0,6 % ei 

halunnut vastata

• kyselyaineiston keräsi Aula Eesearch oy 

• aineiston analysoi Lasten ja nuorten säätiö yhteistyössä Aula 

Researchin kanssa

(https://www.nuori.fi/2022/07/08/toiveikas-ja-pelottava-selvitys-nuorten-tulevaisuususkosta/)
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KESKEISIÄ TULOKSIA



NUORTEN USKO OMAAN TULEVAISUUTEEN ON VAHVISTUNUT

• reilu neljännes (26,4 %) vastaajista ajatteli, ettei heidän 

tulevaisuususkossaan ole tapahtunut juuri muutosta 

• joka viides (19.8 %) koki tulevaisuususkonsa heikentyneen 

viimeisten viiden vuoden aikana

• 82 % koki pystyvänsä vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa ja 

vain 4 % kertoi olevansa tästä eri mieltä.

• tulokset saman suuntaisia kuin E2 ja Nuorisobarometri



58 %

58 % nuorista arvioi omien kykyjensä ja taitojensa 

olevan hyvät tulevaisuudessa toimimiseksi

• nuorista vain 13 % epäilee, että omat kyvyt ja taidot eivät riitä

• noin puolet (49,4 %) kokee voivansa menestyä lähes kaikissa pyrkimyksissään 

ja melkein neljännes (23,1 %) oli väittämän kanssa eri mieltä. 

• luottamus vankempaa miespuolisilla vastaajilla

• tärkeimmiksi tulevaisuustaidoiksi nuoret arvioivat sosiaaliset taidot ja 

yhteistyötaidot muutoksiin sopeutuminen, kielitaito, teknologiset taidot ja 

ongelmanratkaisutaidot. 

• esille nousivat myös selviytymis- ja omavaraisuustaidot

• Vrt. Sitran Tulevaisuusbarometri 2021

LUOTTAVAT OMIIN KYKYIHINSÄ



• noin puolet nuorista (50,3 %) suhtautuu tulevaisuuteensa innostuneesti ja suurin 

osa (56 %) nuorista kertoi myös unelmoivansa tulevaisuudesta säännöllisesti

• kuusi nuorta kymmenestä (58 %) uskoo tyytyväisyytensä kasvavan

• joka kymmenes nuori (10,5 %) uskoo hyvinvointinsa olevan heikompaa 10 vuoden 

päästä kuin nyt 

• erityisesti nuorimmat vastaajat ennakoivat oman tyytyväisyytensä elämään 

kasvavan tulevaisuudessa. 

USKOVAT TYYTYVÄISYYDEN LISÄÄNTYVÄN



• valtaosalle (53 %) nuorista tulevaisuus näyttäytyy epävarmana. 

• avovastauksissa epävarmuus oli yleisimmin tulevaisuuteen liitetty asia

• kielteiset ajatukset tulevaisuudesta välittyivät varsinkin naisten vastauksista 

• naisten keskuudessa oli kaksi kertaa miehiä yleisempää, että 

tulevaisuususko oli heikentynyt viimeisten viiden vuoden aikana

• naisten mielestä tulevaisuus näyttää selvityksen perusteella 

ahdistavammalta ja epävarmemmalta, eivätkä he myöskään luota omiin 

kykyihinsä ja tulevaisuudessa pärjäämiseen yhtä vahvasti kuin miehet



USKO MAAILMAN TULEVAISUUTEEN HEIKENTYNYT

• naisista 53  % kertoi uskonsa maailman tulevaisuuteen 

heikentyneen

• 1/3 kokee pystyvänsä vaikuttamaan maailman tulevaisuuteen ja 

1/3 taas ei

• miespuoliset vastaajat suhtautuivat maailman tulevaisuutta 

koskeviin vaikutusmahdollisuuksiinsa naispuolisia 

optimistisemmin



Katsoessani maailmaa näin edessämme kaksi polkua. Ensimmäisellä oli 

ihmiskunta, joka eli sopusoinnussa kunnioittaen ilmakehäämme, maaperäämme 

ja luonnon järjestelmää. Toisella polulla vauraus ja ahneus sai kaiken lopulta 

romahtamaan tuhoonsa. Kohtalomme oli käsissämme.

”
”



USKO IHMISKUNTAAN ON KOETUKSELLA

• alle puolet nuorista uskoo, että ihmiskunnalla on halua (48 %) tai kykyä (46 

%) ratkaista suurimmat globaalit ongelmat

• 38 % uskovansa maailman muuttuvan paremmaksi paikaksi seuraavan 10 

vuoden aikana

• miehistä lähes puolet (47,6 %) uskoi maailman olevan huonompi paikka elää 

kymmenen vuoden päästä, 

• Naisista samaan uskoi alle kolmannes (29,7 %)



Menneisyydessä kaavailtiin loputtomasti sitä, millainen tulevaisuus oli. Oli 

ilmastosopimuksia, laboratoriolihan kasvatuksia, ja Zero waste –haasteita, 

mutta kukaan ei olisi uskonut, mitä tulevaisuus toi tullessaan. Enää suurin 

ongelma ei ole ilmaston lämpeneminen, sillä mitä väliä maapallon lämpötilalla 

on, jos koko planeetta ei kohta ole enää olemassa.

”
”



• läheiset ihmissuhteet (42 %), hyvän terveys (35 %), 

mielekäs tekeminen ja harrastukset (32 %) sekä 

taloudellinen turvaa (26 %)

• naiset pelkäävät kauttaaltaan tulevaisuuden uhkakuvia 

kauttaaltaan miehiä enemmän

• maahanmuutto ainoa asia, jota miehet pelkäävät naisia 

enemmän

• joka kymmenes nuori kertoi olevansa huolestunut 

yhteiskunnan teknologisoitumisesta  

• sosiaalisesta mediasta aiheutuvat haitat sen sijaan 

huolettivat noin joka viidettä

TULEVAISUUSUSKOON 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT



LOPUKSI



EROT SUKUPUOLTEN VÄLILLÄ

Erityisesti nuorten naisten kyynisyys ja huoli tulevaisuutta kohtaan 

on lisääntynyt. Miehiin verrattuna naisten usko omaan 

tulevaisuuteensa ei ole kehittynyt yhtä myönteisesti viimeisten 

viiden vuoden aikana. Naiset luottavat miehiin verrattuna 

vähemmän omiin mahdollisuuksiinsa menestyä ja kokevat 

tulevaisuutensa epävarmemmaksi. Naiset myös näkevät maailman 

tulevaisuuden selvästi miehiä pelottavampana ja epävarmempana.

LIKI VIIDENNES NÄKÖALATTOMIA

Nuorten keskuudessa on 15–20 prosentin joukko, joka suhtautuu 

hyvin kyynisesti sekä omaan että maailman tulevaisuuteen. Näiden 

nuorten usko tulevaisuuteen on heikentynyt viimeisten viiden 

vuoden aikana, he ovat selvästi ikätovereitaan pessimistisempiä ja 

uskovat hyvinvointinsa kehittyvän kielteiseen suuntaan myös 

jatkossa.

USKO OMAAN TULEVAISUUTEEN VAHVISTUNUT

Yli puolet nuorista kertoo, että heidän tulevaisuususkonsa omaan 

tulevaisuuteensa on jopa vahvistunut viimeisten viiden vuoden 

aikana. Kuusi nuorta kymmenestä uskoo tyytyväisyytensä 

elämäänsä kasvavan ja vain joka kymmenes nuori uskoo 

tyytyväisyytensä heikkenevän tulevien kymmenen vuoden aikana. 

Sen sijaan usko maailman tulevaisuuteen on heikentynyt 

viimeisten viiden vuoden aikana. 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ



Vaikka nuorten tulevaisuususko ei ole romahtanut viime aikaisten kriisien seurauksena, ilmiötä 

täytyy seurata, sillä ilmiöllä merkittäviä vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja elämänvalintoihin.

Paras tapa vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa on rakentaa tulevaisuutta, 

johon nuoret haluavat ja voivat uskoa. 

Nuorten tulevaisuususko tulee vaalia ja vahvistaa ja yhteiskunnassa tulisi 

kiinnittää huomiota siihen, miten puhumme tulevaisuudesta. 

Nuorten tulevaisuususko on monitulkintainen ja moniulotteinen ilmiö, jonka 

ymmärtämiseksi tarvitaan lisää tietoa.
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