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S
uomi 100 vuotta on huikea 
tarina siitä, miten unelmista on 
tehty ensin suunnitelmia ja sit-
ten todellisuutta. Nyt on aika 

uskoa tulevaisuuteen ja tulevaisuuden 
tekijöiden, nuorten, unelmiin. 

Danske Bank haluaa juhlistaa 100- 
vuotiasta Suomea, ja samalla omaa 
130-vuotista taivaltaan Suomessa 
tukemalla nuorten talousosaamista ja 
nuorten unelmia. Yhteistyössä Nuorten 
Akatemian kanssa toteutettavilla toisen 
asteen oppilaitosten unelmatyöpajoil-
la, unelmakiertueella ja osallistavalla 
digitaalisella unelmoinnilla haluamme 
pankkina olla tukemassa nuorten ainut-
kertaisia unelmia, ja auttaa muuttamaan 
ne suunnitelmiksi.

Sen sijaan, että nuorille sanottaisiin: 
”Elä nyt hulluja puhu”, sanotaan: ”Elä 
nyt.” Kaikki tavat unelmoida ovat yhtä 
oikeita. Meidän tehtävämme pankissa 
on kuunnella erilaisia unelmia ja auttaa 
miettimään, miten unelmasta tehdään 
taloudellisesti mahdollinen. 

Siksi haluamme myös nostaa yhteiskun-
nalliseen keskusteluun talouspolitiikan 
vaikutukset nuoriin ja nuoriin aikuisiin. 
Elämä kun ei odota nousukautta, eikä 
nuorilla useinkaan ole talouspoliittisia 

puolestapuhujia. Me Danskessa ha-
luamme muuttaa tämän. Jokaisella  
suomalaisella nuorella tulee olla tasa-
vertaiset mahdollisuudet ja työkalut 
tavoitella unelmiaan – mitä ne sitten 
ovatkin. 

Juhlavuoden työpajoissa ja Taloustaito- 
hankkeen vapaaehtoisina pankkilaisil-
lamme on ollut ilo kohdata satoja nuoria 
ja keskustella heidän kanssaan talous-
asioista ja unelmista. Tähän raporttiin 
olemme koonneet juhlavuosihankkeem-
me yhteydessä kerättyä tutkimustietoa, 
sekä kommenttipuheenvuoroja nuorten 
unelmista ja unelmien toteuttamismah-
dollisuuksista.

Toivon, että raportti innostaa lukijoitaan 
kannustamaan nuoria tavoittelemaan 
unelmiaan, olivat ne sitten pieniä tai 
suuria. 

Risto Tornivaara
Toimitusjohtaja
Danske Bank Oyj



T
ämän raportin tavoitteena on 
kuvata suomalaisten nuorten 
unelmia ja niiden mahdol-
listajia. Selvitimme kahdella 

kyselytutkimuksella mistä Suomen 
nuoriso unelmoi, millaiset mahdollisuu-
det nuorilla on saavuttaa unelmansa ja 
miten unelmien toteutumista voidaan 
edesauttaa. Ensimmäinen kysely 
kohdistettiin 15–29-vuotiaille nuorille ja 
toinen heidän unelmiinsa vaikuttaville 
sidosryhmille.

Kyselyihimme vastasi yhteensä 614 
15–29-vuotiasta nuorta sekä 1088 
nuorten sidosryhmiin kuuluvaa hen-
kilöä. Nuorten sidosryhmillä tarkoite-
taan nuorten vanhempia, opetus- ja 
kouluhenkilökuntaa, työnantajia sekä 
yhteiskunnallisia vaikuttajia. Kyselytut-
kimusten otokset kerättiin sähköisellä 
kyselyllä ja puhelinhaastatteluin tam-
mi-huhtikuussa 2017.

Luodaksemme vielä monipuolisem-
man kuvan nuorten unelmista ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä, haastattelimme 
nuoria vaikuttajia sekä yhteiskunnas-
samme vaikutusvaltaisilla paikoilla ole-
via politiikan ja talouden asiantuntijoita. 
Kokosimme haastattelujen parhaat 
palat erillisiksi kommenttipuheenvuo-
roiksi. Raporttia varten on haastateltu 
seuraavia henkilöitä:

• Elli Aaltonen, Kelan pääjohtaja
• Henna Pursiainen, Akavan opiskeli-

joiden puheenjohtaja
• Roosa Kuivalainen, Porin nuorisoval-

tuuston puheenjohtaja
• Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja 

ja Nuorten Akatemian puheenjohta-
ja

• Sixten Korkman, taloustieteen eme-
ritusprofessori Aalto-yliopistosta

• Teemu Ramstedt, ammattilaisjää-
kiekkoilija

Pohdimme tässä raportissa nuorten 
unelmia monelta eri kantilta: Millaisia 
suomalaisten nuorten unelmat ovat? 
Millaisissa olosuhteissa nuoret yrittävät 
toteuttaa unelmiaan Suomessa? Mitä 
voimme tehdä, jotta kaikilla olisi unel-
mia? Kenen vastuulla tuen antaminen 
on ja millaisia toimenpiteitä pitäisi 
tehdä? 

Johdanto

Mitä unelmat ovat ja mihin niitä  
tarvitaan? 
Erään määritelmän mukaan unelmat ovat 
todellisuuden rajoituksista riippumatto-
mia toivetiloja. Unelmat kehittyvät, kun 
yksilö löytää jotain itselleen arvokasta ja 
tunnetasolla mielekästä. 

Unelmiensa toteuttamiseksi yksilön on 
arvioitava, kuinka vaikeaa unelman saa-
vuttaminen on ja millaisia toimenpiteitä 
unelmien saavuttaminen edellyttää.

Unelmat ovat nuorten hyvinvoinnin ja 
tulevaisuuden kannalta tärkeitä.
Unelmat voi käsittää tavoitteina tai 
päämäärinä, joita kohti yksilöt etenevät 
elämässään. Nuoruus voi olla haastava 
elämänvaihe, sillä siihen sisältyy lukuisia 
siirtymävaiheita – tällaisia ovat esimerkik-
si muuttaminen pois vanhempien luota, 
opintojen aloittaminen ja päättäminen 
sekä työelämään siirtyminen. Unelmat 
ovat polttoainetta, joka auttaa yksilöä 
valintojen tekemisessä ja jaksamaan 
haastavampien elämänvaiheiden läpi. 
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Unelmia*:

 Haluaisin muuttaa 
Italiaan, hankkia 

koiranpennun ja mennä 
naimisiin

Tehdä mahdollisimman 
paljon ihmisiä 

onnelliseksi päivittäin

Parantua syömishäiriöstä ja 
juosta maraton

Palkitseva ja 
merkityksellinen työ, 

kiva tyttö ja postinumero 
mahdollisimman lähelle 

nollaa

Että rahaa olisi sen 
verran, että voisi huoletta 

käydä ravintolassa, elokuvissa 
tai ostaa uudet kengät 

hajonneiden tilalle

Oma äänieristetty 
elokuvateatteri

Saada hyväpalkkainen 
työ tai voittaa lotossa 

miljoonia

*nuorille kohdistetun Elä nyt -kyselytutkimuksen avoimet vastaukset
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LUKU 1

Nuolaise, vaikkei olisi 
tipahtanutkaan 
– Mistä nuoret unelmoivat?

Y
ksi kyselymme iloisimmista 
löydöksistä oli, että kyselyyn 
vastanneista nuorista 88 
prosentilla oli unelmia. Lähes 

yhtä moni kyselyyn vastanneista nuor-
ten sidosryhmiin kuuluvista uskoo, että 
heidän perheensä nuorilla on unelmia. 
Vaikka vain pienellä osalla nuorista 
– viidellä prosentilla – ei ole unelmia, 
on tähän havaintoon suhtauduttava 
vakavasti.  

Kyselyn perusteella riskiryhmiä ovat 
erityisesti nuoret miehet sekä pienitu-
loisista kotitalouksista tulevat nuoret. 
Pienituloisten vanhempien perheestä 
tulevilla nuorilla on selkeästi harvem-
min unelmia kuin sellaisilla nuorilla, 
joiden vanhemmat ovat keskituloisia tai 
suurituloisia. 

Unelmia tarvitaan koska ne tuovat sisäl-
töä elämään. Sixten Korkmanin totesi 
osuvasti: ”On tärkeää, että jokaisella on 
unelmia. Jokaisen ei tarvitse valloittaa 
maailmaa tai ryhtyä Bill Gatesiksi. Unel-
mat voivat olla harrastuksiin tai muihin 
intohimoihin liittyviä. Intohimot antavat 
elämään sisältöä.”

Suomalaiset nuoret eivät itse asiassa 
unelmoikaan maailmanvalloituksesta tai 
yritysimperiumin luomisesta. Kyselyssä 
saamiemme vastausten perusteella 
nuorten unelmat ovat varsin perinteisiä. 
Nuorten suurin unelma tällä hetkellä 
on työpaikan ja ammatin löytyminen. 
Unelmien työpaikka on sisällöltään 
mielekäs ja koulutusta vastaava. Unel-
mien perinteikkyyttä alleviivaa se, että 

unelmien top 5:een mahtuvat lisäksi 
unelmat omasta kodista, perheestä ja 
opiskelupaikasta. 

Perinteisten, arkeen liittyvien unelmien 
lisäksi nuoret haaveilevat matkustelus-
ta. Maailman näkeminen ja eri kult-
tuureihin tutustuminen on lähes joka 
kolmannen nuoren haave. Kun lisäksi 
monet mainitsivat unelmakseen ulko-
mailla opiskelun tai työskentelyn, voi 
todeta, että kansainvälisyys on erittäin 
tärkeä asia suomalaisille nuorille.

Nuorten sidosryhmien arviot nuorten 
unelmista olivat samansuuntaisia. Erot 
nuoriin verrattuna tulivat lähinnä siitä, 
miten paljon tiettyjä unelmia painote-
taan – peräti kaksi kolmesta aikuisesta 
uskoi, että nuoret unelmoivat mielek-
käästä työpaikasta ja ammatista.

Unelmoiminen perinteisistä asiois-
ta – kuten mielekkäästä ammatista, 
perheestä ja omasta kodista – on 
hienoa ja tällaiset unelmat ovat onneksi 
suuren osan saavutettavissa. Mutta 
ovatko suomalaisten nuorten unelmat 
kuitenkin liian vaatimattomia? Unelmien 
vaatimattomuutta voi yrittää selittää 
Suomen heikolla taloustilanteella ja sen 
vaikutuksella yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun. Mielekkään työn pitäminen 
tärkeimpänä unelmana heijastelee ajan-
kuvaa, jossa yhteiskunnallista keskuste-
lua dominoi heikko työllisyys erityisesti 
nuorten parissa. Tutkija Mette Ranta on 
todennut väitöskirjassaan* että 2008 
alkanut taloustaantuma on heijastunut 
nuorten henkilökohtaisiin huoliin, vaikka 

nuorten aikuisten taloudellinen tilanne 
ei vaikuttaisi muuttuneen merkittävästi.
Voi kuitenkin pohtia, olisiko rohkeam-
mista tai kunnianhimoisemmista 
unelmista hyötyä nuorille ja myös koko 
yhteiskunnalle. Haastattelemiemme 
nuorten mielestä näin voisi olla.

Akavan Opiskelijoiden puheenjohtaja 
Henna Pursiaisen mielestä epäonnis-
tumisia ei tarvitse pelätä: ”Rimaa voisi 
asettaa korkeammalle. Olemme liian 
realistisia, kun arvioidaan sitä, mitä 
voidaan saavuttaa elämässä. Inhoan 
kaikenlaista negistelyä. Pitää uskaltaa 
kurottaa ja olen oppinut itsekin tämän 
kantapään kautta.”

Porin nuorisovaltuuston puheenjohtaja 
Roosa Kuivalainen on samoilla linjoilla. 
Hänen unelmansa on perustaa joogasa-
li johonkin lämpimään maahan, mutta 
häntä ei haittaa, jos unelma ei toteudu 
lopulta juuri siinä muodossa. Unelmien 
saavuttamista tärkeämpää on matka, 
jolle yksilö pääsee unelmia tavoitelles-
saan. Kuivalaisen mukaan suomalaiset 
nuoret pohtivat liian tarkkaan, ovatko 
unelmat toteutettavissa.

Roosa Kuivalainen: ”Suomalaiset nuoret 
lähtevät tavoittelemaan unelmiaan tur-
valliselta pohjalta. Vaihtoehdot tutkitaan 
tarkkaan, minkä jälkeen mietitään voiko 
unelma toteutua. On toisaalta fiksua 
tietää asioiden pohjat, mutta rajansa 
huolellisuudellakin. Rohkeasti vain 
tavoittelemaan unelmia, koska asiat 
ovat mahdollisia, kun niiden eteen tekee 
töitä.”

2:  Matkustelu: 
 maailman näkeminen 

ja eri kulttuureihin 
tutustuminen

1:   Mielekäs työpaikka 
ja ammatti

3:  Oma koti

4:  Perheen perustaminen

5:  Opiskelupaikka

Nuorten top 5 
-unelmat:

*https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/04/tapahtuma-2015-04-28-15-00-01-577661

Uskotko, että kaikilla nuorilla on Suomessa yhtä suuret 
mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan?

Tietyssä mielessä on, mutta olen huolissani polarisoituneesta tilanteesta. 
Jotkut nuoret putoavat kelkasta varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi OECD:n 
lukujen mukaan viidennes nuorista miehistä ei ole missään koulutuksessa tai 
töissä. Näen, että yhteiskunnallisessa keskustelussa pitäisi lopettaa syypään 
hakeminen ja tuoda enemmän esiin elinikäisen oppimisen ajattelutapaa. 

Mikä on tärkein asia, jolla voisimme vahvistaa nuorten 
tasavertaisia mahdollisuuksia unelmien toteuttamiseen 
yhteiskunnassamme?

Nuoret pitäisi ottaa mukaan päätöksentekoon. Kaunis ajatus aktiivisesta 
kansalaisesta lähtee koulutusjärjestelmästä. Lisäksi nuoria onnistujia voisi 
nostaa rohkeasti esiin.

Mitä vahvuuksia Suomella on nuorten unelmien toteutumisen 
mahdollistajana? Entä mitä heikkouksia?

Suomen vahvuus on, että toimeentulotaso on jo verraten hyvä Suomessa ja 
Pohjoismaissa. Siihen ei voi toki tuudittautua. Huoltosuhteen heikkeneminen 
voi vaikuttaa unelmien toteuttamiseen tulevaisuudessa. Minua huolettaa, 
miten nuoret saavat äänensä kuuluviin. Suomen heikkous on liian pienesti 
ajattelu ja vanhaan tukeutuminen. 
 

Miten pystymme tulevaisuudessa paremmin osallistamaan 
nuoria?

Nuoret pitäisi saada mukaan vaikuttamaan yhteiskuntaan ja yhteisöihin. 
Tämän eteen voisi tehdä vielä paljon enemmänkin – mielestäni Suomesta 
puuttuu rohkaisun kulttuuri. Esimerkiksi naisille tarkoitettu sosiaalisen medi-
an ryhmä ”Ompeluseura” osoittaa suosiollaan, että yhteisöllisyys ja tuki ovat 
aiemmin ehkä puuttuneet. Itse olen löytänyt järjestötoiminnasta yhteisöllisen 
ympäristön ja paljon virtaa. En ole tässä asiassa mikään uniikki lumihiutale, 
vaan yhteisöllisyys on auttanut muitakin.

Puuttuuko nuorilta mielestäsi uskallusta tavoitella unelmiaan? 

Puuttuu. Kynttilää pidetään suotta vakan alla. Menkää, hitto vie, ja toteut-
takaa. Ei maailmaa muuteta sillä että otetaan varman päälle. Pitää mennä 
tähtiä kohden, eikä epäonnistuminen haittaa. 

Rimaa voidaan asettaa vielä paljon korkeammalle. Meillä ollaan helposti liian 
realistisia, kun arvioidaan sitä, mitä voidaan saavuttaa elämässä. Jos on pa-
loa jonkin asian tekemiseen, niin anna mennä. Toki näin on helppo sanoa, kun 
itselläni perustat ovat kunnossa. Jos esimerkiksi ei ole työpaikkaa, niin pitää 
lähteä konkreettisista stepeistä. Inhoan kaikenlaista negistelyä. Pitää uskaltaa 
kurottaa korkealle ja olen oppinut itsekin tämän kantapään kautta.

Kommenttipuheenvuoro: 
Henna Pursiainen
Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja
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Parempi pyy pivossa kuin 
kymmenen oksalla ja muita 
esteitä nuorten unelmien tiellä

S
atavuotias Suomi on monella 
mittarilla arvioituna maail-
man paras maa: Suomi on 
maailman vakain ja turvallisin 

valtio, jossa on maailman paras hallinto, 
riippumattomin oikeuslaitos ja paras 
peruskoulutus. Suomi on maailman toi-
seksi paras maa olla tyttö ja suomalai-
set nuoret ovat neljänneksi tyytyväisim-
piä elämäänsä.  Näiden tietojen valossa 
voisi ajatella, että Suomi on nuorille 
hyvä maa unelmoida ja toteuttaa unel-
miaan. Mutta mitä mieltä asiasta ovat 
nuoret ja heidän sidosryhmänsä?

Kysyimme nuorilta sekä heidän sidos-
ryhmiltään, onko kaikilla nuorilla yhtä 
suuret mahdollisuudet toteuttaa unel-

miaan. Vastaus oli selkeä: 
ei ole. Nuorista 58 %  

ja nuorten sidosryh- 
mistä 78 % oli 

sitä mieltä, 
että  

kaikilla ei ole yhtä suuria mahdollisuuk-
sia toteuttaa unelmiaan (Kuvio 1).
 
Kysymyksenasettelu on toki jyrkkä, kun 
pohditaan onko aivan kaikilla yhtäläiset 
mahdollisuudet. Haastattelemamme 
asiantuntijat näkevät, että hyvin toi-
mivat yhteiskunnan rakenteet antavat 
suomalaisille nuorille verraten hyvät 
mahdollisuudet unelmiensa toteuttami-
seen. 

Erityisen hyvän lähtökohdan elämässä 
etenemiselle ja unelmien toteuttamisel-
le antaa Suomen koulutusjärjestelmä. 
Koululaitos tarjoaa poikkeuksellisen hy-
vän mahdollisuuden menestyä, kun ver-
rataan moniin muihin maihin. Esimerkik-
si Yhdysvalloissa köyhään perheeseen 

syntyminen tarkoittaa myös heikkoja 
mahdollisuuksia, sillä perheen vauraus 
ja asuinalue määrittävät koulun, ja koulu 
on hyvin tärkeä menestyksen kannalta. 
Suomessa sosiaalinen liikkuvuus on 
ollut jo pitkään suurta.

Tästä huolimatta mahdollisuuksien 
tasa-arvoon ei täysin uskota. Yleisin pe-
rustelu kyselyissämme tälle oli nuorten 
erilaiset lähtökohdat. Hyvistä yhteis-
kunnan rakenteista huolimatta joku jää 
aina ulkopuolelle esimerkiksi vaikean 
perhetaustan takia. Kaikilla nuorilla ei 
ole perheen taloudellisen tilanteen takia 
samanlaisia mahdollisuuksia esimer-
kiksi valita harrastuksiaan tai asioita, 
joissa kehittää itseään. 

Perheiden taloustilanteen lisäksi 
perheissä on suuria eroja siinä, kuinka 
paljon tukea ja kannustusta nuori saa 
kotoa. Kyselyissä nousikin esille, että 
yhtenä esteenä nuorten unelmien 
tavoittelussa on kotoa tulevan tuen ja 
kannustuksen puute. Perheeltä saatava 
kannustus on luonnollisesti nuorelle 
erittäin tärkeää, mutta myös itsensä 
kannustaminen vie nuoria eteenpäin. 
Erittäin huolestuttava havainto selvityk-
sessämme oli se, että lähes joka kym-

Mitä vahvuuksia Suomella on nuorten unelmien toteutumisen 
mahdollistajana? Entä heikkouksia?

Suomen vahvuus on se, että täällä voi esimerkiksi tavata poliitikon kaupassa, 
heillä ei ole turvamiehiä ja heitä voi lähestyä helposti. Suomi on siis hyvin 
turvallinen maa kaikille.

Heikkoutena pidän vähättelevää kulttuuria. Esimerkiksi meillä Porissa erittäin 
hyvä on korkeintaan ”ihan ok”. Nuoria pitäisi osata kehua ja kannustaa kun-
nolla.

Mitä esteitä näet nuorten unelmien toteutumisen tiellä olevan?

Tällä hetkellä nuorten unelmia vähätellään alakoulusta saakka – ympäristöstä 
tulee kyseenalaistusta alusta alkaen. Unelmista pitäisi puhua avoimemmin. 
Kerrotaan, että niitä voi ja saa olla, eikä vain kyseenalaisteta. Tärkeimmän 
tuen nuori saa perheeltään, mutta muidenkin tahojen antamalla tuella on mer-
kitystä. Tuen antamisen pitäisi lähteä siitä, että kaikki on mahdollista nuorille. 

Puuttuuko nuorilta mielestäsi uskallusta tavoitella unelmiaan? 

Suomalaiset nuoret lähtevät tavoittelemaan unelmiaan turvalliselta pohjalta. 
Vaihtoehdot tutkitaan tarkkaan, minkä jälkeen mietitään voiko unelma toteu-
tua. On toisaalta fiksua tietää asioiden pohjat, mutta rajansa huolellisuudella-
kin. Rohkeasti vain tavoittelemaan unelmia, koska asiat ovat mahdollisia, kun 
niiden eteen tekee töitä.

Suomalaiset saisivat unelmoida isomminkin, eikä unelman välttämättä tar-
vitse toteutua siinä muodossa kuin on alunperin ajatellut. Oma villi unelmani 
on perustaa joogasali johonkin tosi lämpimään maahan. Kuitenkaan minun 
joogasalini ei tarvitse välttämättä olla lämpimässä paikassa. Ajatuskin unel-
masta vie pitkälle.

Mihin suuntaan Suomi on menossa nuorten unelmien 
mahdollistajana?

Parempaan. Nuoria voi tavoittaa sosiaalisen median kautta entistä paremmin. 
Koska nuorten tavoittaminen on helpompaa, on auttaminenkin helpompaa. 
Suomi yleisestikin on muuttumassa avoimempaan suuntaan. Nuoret saavat 
vaikutteita muualta, kun he näkevät somessa mitä maailmalla tapahtuu. Kun 
näkee, että muutkin osaavat ja kykenevät, niin tulee uskoa omaankin tekemi-
seen.

Kommenttipuheenvuoro: 
Roosa Kuivalainen
Porin nuorisovaltuuston puheenjohtaja

LUKU 2
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Kuvio 1: Uskotko, että kaikilla nuorilla on Suomessa yhtä suuret 
mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan?

Nuoret (n=614)

Nuorten sidosryhmät
(n=1088)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kyllä Ei En osaa sanoa

26% 58% 17%

19% 78% 3%



menes nuori kokee, että oma rohkeus ja 
henkiset resurssit eivät riitä unelmien 
toteuttamiseen. Kannustuksen ja tuen 
merkitys ei rajoitu vain perheisiin ja 
nuoreen itseensä. Haastattelemamme 
nuoret pitivät unelmien vähättelyä koko 
yhteiskuntamme ongelmana. Joskus 
on sanottu, että negatiivisuus kuuluu 
kansanpsyykeemme. 

Vaikka Suomea kehuttiin haastatteluis-
sa unelmien toteuttajana täysin aihees-
ta, eriarvoisuuden kasvu ja polarisaatio 
olivat yhteinen huolenaihe. Eriarvoi-
suuden kasvu yhteiskunnassamme on 
huolestuttava kehityskulku, johon on 
onneksi kiinnitetty huomiota valtakun-
nan huippua myöten. Tästä esimerkkinä 
pääministeri Juha Sipilän perustama 
ja professori Juho Saaren johtama 
työryhmä, jonka tehtävänä on pysäyttää 
yhteiskunnallinen eriytyminen.

Kysyimme nuorilta ja heidän sidosryh-
miltään, näkevätkö he yhteiskunnan 
tarjoavan nuorille hyvät edellytykset 
toteuttaa unelmiaan. Kuvio 2 osoittaa, 

että suurin osa nuorista ja heidän sidos-
ryhmistään näkevät, että yhteiskunta 
tarjoaa nuorille hyvät edellytykset to-
teuttaa unelmiaan. Parantamisen varaa 
kuitenkin vielä on, sillä lähes kolmannes 
nuorista sekä heidän sidosryhmistään 
ei pidä yhteiskunnan tarjoamia edelly-
tyksiä hyvinä.
 
Huomionarvoista on, että pienituloisista 
perheistä tulevat nuoret suhtautuvat 
yhteiskunnan tarjoamiin mahdollisuuk-
siin selvästi epäilevämmin kuin keski- 
ja suurituloisista perheistä tulevat. 
Pienituloisesta perhetaustasta tulevista 
nuorista jopa 36 % pitää yhteiskunnan 
tarjoamia edellytyksiä huonoina, kun 
keski- ja suurituloisten kohdalla näin 
ajattelee reilu viidennes. 

Aiemman tutkimuksen perusteella ta-
loudellisessa mielessä yhteiskunnasta 
syrjäytyneet, eli työvoiman ja opiskelun 
ulkopuolella olevat nuoret ovat usein 
lähtöisin heikko-osaisista perheistä. 
Pekka Myrskylän tekemän selvityksen 
mukaan vuonna 2012 syrjäytyneinä 

olleiden nuorten vanhemmista noin puo-
let oli itsekin koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella. Tutkimustiedon valossa 
voidaan siis todeta, että syrjäytyminen 
on periytyvää. Lisäksi on todettu, että 
vuodesta 2008 jatkunut taloustaantu-
ma on heijastunut nuorten henkilökoh-
taisiin huoliin.

Kyselyihimme vastanneet nuoret ja 
heidän sidosryhmänsä ovat selkeästi 
sitä mieltä, että Suomen taloudellinen 
tilanne heikentää nuorten mahdolli-
suuksia toteuttaa unelmiaan (Kuvio 3). 
Nuorista yhteensä 67 % oli väitteen 
kanssa täysin tai jokseenkin samaa 
mieltä, sidosryhmistä peräti 79 %.
 
Mielenkiintoinen havainto kyselyssäm-
me oli, että nuoret eri taustatekijöistä 
– sukupuolesta, iästä, koulutusasteesta 
sekä omasta ja vanhempien tulotasosta 
– riippumatta olivat varsin yksimielisiä 
tästä kysymyksestä. 

Heikko taloustilanne on vaikuttanut 
nuoriin ja nuoret ovat kyselymme 
perusteella selkeästi hyvin kriisitietoisia 
nykyisestä taloudellisesta tilanteesta. 
Myös haastattelemamme asiantuntijat 
arvioivat, että Suomen huolestuttava 
taloustilanne on vaikuttanut monen 
nuoren ajatteluun. Heikko työllisyystilan-
ne asettaa nuorille haasteita eri tavoin. 
Esimerkiksi nuorten omat vaikeudet 
työllistyä luovat painetta taloudellisesta 
toimeentulosta ja hankaloittavat elämän 
suunnittelua. Lisäksi vanhempien työt-
tömyys voi heijastua nuoreen taloudel-
lisesti ja myös tuen ja kannustuksen 
saamisen kautta. 

Talouden indikaattorit kuitenkin osoitta-
vat, että suunta on tällä hetkellä parem-
paan päin. Moni asia maassamme tar-
vitsee uudistamista, jotta kehitys myös 
jatkuu positiivisena pitkään. Asioista on 
puhuttava niiden oikeilla nimillä, mikä 
tarkoittaa myös sitä, että huonot uutiset 
taloudessa ja politiikassa on kerrotta-
va totuudenmukaisesti. On kuitenkin 
pohdittava, onko kriisitietoisuutemme 
mennyt jo liiankin pitkälle. Suomessa 

Uskotko, että kaikilla nuorilla on Suomessa yhtä suuret 
mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan? 

Nuorilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Lähtökohdat 
perusasioissa ovat samat: kaikilla on mahdollisuus ilmaiseen terveyden-
huoltoon, koulutukseen ja vähintään opintotuen kautta opiskeluun sekä sitä 
kautta ammattiin ja työhön. Mutta kaiken tämän takana on eriarvoisuutta 
luovia tekijöitä. Nuori saattaa asua alueella, josta ei kulje julkista liikennettä 
peruskoulutuksen jälkeiseen opistoon. Nuoren vanhempien tilanne voi olla 
vaikea, perheessä voi olla alkoholin tai sairauksien vuoksi sellaisia ongelmia, 
jotka sitovat nuoren kotiin. Nuorella ei ole kodin lähellä työpaikkaa eikä varoja 
siirtyä työpaikkoja tarjoavalle seudulle. Nuoren omat elämän eväät saattavat 
olla heikot jo sinällään ja jos tukea aktivoitumiseen ei ole tarjolla, nuori hakeu-
tuu omissa ongelmissa sellaiseen seuraan, joka tukee häntä syrjäytymään, 
ei kuntoutumaan. Kuntoutukselliset määrärahat ovat rajalliset ja se estää 
nuoren pysymisen koulussa suorittamassa opintonsa loppuun.  

Mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta nuoret pystyisivät 
toteuttamaan unelmiaan vielä paremmin?

Tarvitaan yksilöllisempää tukea. Jos ei ole työtä, tulisi tarjota tukea aktiiviseen 
osallisuuteen: työpajat, kuntouttava työtoiminta, opinnot työmarkkinatuella, 
osallisuustulon käyttöönotto ja moniammatilliseen asiakastyöhön satsaami-
nen ovat tärkeitä. Noin 100 000 nuorta tarvitsee tällä hetkellä tukea. Tämä 
vaatii viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä niin ehkäisevässä, tukevassa 
kuin kuntouttavassa toiminnassa. 

Miten poliittisessa päätöksenteossa huomioidaan mielestäsi 
nuorten tulevaisuus?

Nuoriin ja erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin on kiinnitetty enene-
vässä määrin huomiota. Keinot intensiteetin lisäämiseen ovat vielä konkreti-
soituneet suhteellisen vähän. 
 

Mihin suuntaan Suomi on menossa nuorten unelmien 
mahdollistajana?

Tarvitaan yhteinen poliittinen näkemys ja ohjelma syrjäytymisen estämiseksi. 
Sen jälkeen tiedolliset yhteistyön mahdollisuudet on laitettava kuntoon, jotta 
eri viranomaisten tiedot saadaan yhdistettyä konkreettisiksi toimenpiteiksi. 
Ottaisin erityiseksi kohteeksi nämä syrjäytymisvaarassa olevat 
nuoret. 

Kommenttipuheenvuoro: 
Elli Aaltonen
Kelan pääjohtaja

monet asiat ovat mihin tahansa muu-
hun maahan verrattuna erinomaisesti ja 
suurimmalla osalla nuorista vaikuttaisi 
olevan hyvät mahdollisuudet toteuttaa 
unelmiaan.

Negatiivinen keskusteluilmapiiri 
vaikuttaa nuorten itseluottamukseen, 
asenteisiin ja uskoon tulevaisuutta 
kohtaan, mikä puolestaan voi johtaa 
unelmoimisen rajoittumiseen ja pelkoon 
asettaa itselle korkeitakin tavoitteita. 
Tämä negatiivisuuden noidankehä on 
katkaistava.

Negatiivista asennetta tuputetaan nuo-
rille muuallakin kuin talouskeskustelus-
sa. Haastattelemamme nuoret kokivat, 
että suuri este unelmien toteuttamisen 
tiellä on yhteiskunnassamme vallitseva 
unelmointia vähättelevä asenne. 

Roosa Kuivalainen näkee, että nuorten 
unelmien tukahduttaminen aloitetaan jo 
varhain: ”Suurin este nuorten unelmien 
toteutumisen tiellä on se, että nuoriin 
ei oikeasti uskota. Suomessa nuorten 
unelmia kyseenalaistetaan opettajien ja 
vanhempien taholta jo alakoulusta asti. 
Vaatimattomuus ja vähättely ovat ehkä 
osa suomalaista kulttuuria, mutta en 
pidä sitä hyvänä asiana.”

Medialla ja mediassa ääneen pääsevillä 
auktoriteeteilla on oma vastuunsa kes-
kusteluilmapiirin kehittämisessä. Sixten 
Korkmanin mukaan media välittää 
nuorille liian synkkää kuvaa esimerkiksi 
työelämästä: 

”Huomaan, että nuorten keskuudessa 
on aika paljon työelämää koskevaa 
pelkoa. Media levittää usein tavattoman 
synkkää ja kielteistä kuvaa siitä millaista 
on työelämä. Se on kuulemma jatkuvaa 
pätkätyötä, stressaantumista ja työssä 
uupumista. Tällaista esiintyy, eikä sitä 
pidä vähätellä, mutta Suomessa on 
tavattoman paljon ihmisiä, jotka ovat 
tyytyväisiä työssään.”

LUKU 2
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Kuvio 2: Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? 
Yhteiskunta tarjoaa nuorille hyvät edellytykset toteuttaa unelmiaan

Nuoret (n=614)

Nuorten sidosryhmät
(n=1088)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Täysin samaa mieltä

13% 53%

10% 55%
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Jokseenkin samaa mieltä

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa

Kuvio 3: Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? 
Suomen taloudellinen tilanne heikentää nuorten mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan

Nuoret (n=614)

Nuorten sidosryhmät
(n=1088)
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Täysin samaa mieltä

24% 43%
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Jokseenkin samaa mieltä

Täysin eri mieltäJokseenkin eri mieltä En osaa sanoa



K
eskusteluilmapiirin negatiivi-
nen noidankehä on suoraan 
yhdistettävissä siihen, että 
nuorten unelmat ovat kes-

kimäärin vaatimattomia. Jääkiekkoilija 
Teemu Ramstedtin mielestä suoma-
laiset eivät uskalla unelmoida riittävän 
rohkeasti:

”Suomessa ei uskalleta miettiä tarpeek-
si isosti. Nuoret miettivät paljon sitä, 
että jos nyt sanon unelmani ääneen, 
niin muut nauravat. Pelätään liikaa 
muiden mielipidettä omiin unelmiin. 
Jos ajatellaan urheilumaailmaa, niin 
usein huomaan, että ei uskalleta sanoa 
ääneen omaa unelmaa. Pelätään liikaa 
sitä, mitä muut siihen sanovat ja miten 
unelmaan suhtaudutaan. Ei uskalleta 
asettua kritiikin alaiseksi.” – Teemu 
Ramstedt

Myös Roosa Kuivalainen on sitä mieltä, 
että suomalaiset nuoret puntaroivat 
liian tarkkaan, onko unelmien toteutta-
minen mahdollista. Syyksi tähän hän ar-
velee suomalaiseen kulttuuriin kuuluvan 
vaatimattomuuden ja varovaisuuden. 
Sixten Korkman arvioi, että Suomen 
historia on yksi selittävä tekijä siihen, 
miksi suomalaisten unelmat saattavat 
olla usein vaatimattomia. Suunta on 
kuitenkin rohkeuden suhteen ylöspäin:

”Hypoteesi on, että meillä saattaa olla 
hieman pelkoa. Historian näkökulmasta 
tähän on ollut aihetta monestakin syys-
tä, mutta nyt olemme eläneet pitkään 
turvallisessa Suomessa. Terrorismi 
ei ole uhannut, olemme EU:n jäsen ja 
meillä on hyvinvointivaltio, joka kou-
luttaa lapsia ja nuoria. Nyt olisi korkea 
aika unelmoida rohkeammin ja pyrkiä 

luovempaan yritystoimintaan. Se vaatii 
hieman leikkimielisyyttäkin.” -Sixten 
Korkman

Kysyimme nuorilta, kuinka realistisina 
he pitävät erilaisia unelmia. Nuoret 
pitävät monia isompiakin unelmia hyvin 
realistisina saavuttaa. Esimerkiksi 
82 % nuorista pitää erittäin tai jokseen-
kin realistisena menestyvän yrityksen 
perustamista. Myönteiset tulokset 
unelmien realistisuudesta ovat kenties 
hieman ristiriidassa nuorten omien, 
melko perinteikkäiden unelmien kanssa. 
Vai onko niin, että Suomessa niitä kaik-
kein suurimpia unelmia ei vain uskalleta 
sanoa ääneen? Mikäli näin on, tulisi 
meidän pohtia miten voisimme tulevai-
suudessa rohkaista nuoria vahvempaan 
ilmaisuun unelmistaan, sillä jo unelmien 
julki tuominen auttaa ponnistelussa 
kohti niiden saavuttamista. 

Haastateltavamme ovat kuitenkin 
havainneet nuorissa merkkejä roh-
keuden kasvamisesta. Riskinottokyky 
positiivisessa mielessä on viime vuo-
sina kasvanut, mistä Korkman ja Sirén 
pitävät esimerkkinä startup-yrityksiin 
liittyvää buumia. Startup-buumi on kui-
tenkin toistaiseksi rajoittunut suurimpiin 
kaupunkeihin ja piirit ilmiön ympärillä 
ovat pienehköt. Tämä ei poista sitä, että 
ilmiössä on paljon hyviä asioita, jotka 
kelpaavat esimerkeiksi koko Suomelle. 
Kokeilukulttuuri, leikkimielinen ja luova 
yrittäjyys sekä rohkeus epäonnistua 
ovat tällaisia asioita, ja ne olivatkin 
haastatteluissamme esiin nousseita 
piirteitä nuorissa esiintyvästä uudenlai-
sesta, rohkeammasta unelmoinnista.

Joka kuuseen kurkottaa, 
se kuuseen kipuaa 
– Tarvitsemme suurempia 
unelmia!

LUKU 3
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Kommenttipuheenvuoro: 
Teemu Ramstedt
ammattilaisjääkiekkoilija

LUKU 3

Henna Pursiainen esitti haastattelus-
samme, että nuoria onnistujia voisi 
myös nostaa rohkeasti esiin. Tällaiset 
nuoret voivat toimia esimerkkeinä muil-
le siitä, kuinka unelmointi kannattaa. 
Teemu Ramstedt on Pursiaisen kanssa 
samoilla linjoilla. Hänen mukaansa 
roolimallien merkitys voi olla nuoril-
le hyvinkin suuri. Esimerkiksi monet 
urheilu-urallaan menestyneet henkilöt 
ovat saaneet kipinän lajiinsa nähtyään 
nuorena jonkun huipun pelikentillä.

Olisiko yksi keino nuorten kannustami-
seen nuorten yksilöllisyyden parempi 
huomiointi? Ramstedtin näkemyksen 
mukaan Suomessa nuoria tasapäiste-
tään liikaa. Nuoret laitetaan esimerkiksi 
peruskoulussa samaan muottiin, ja 
kaikkien on tehtävä samoja asioita 
yksilöiden kiinnostuksen kohteista 
riippumatta. Yksilö-
keskeisempi lä-
hestymistapa 
voisi antaa 
enem-
män tilaa 
nuorille 
ilmaista 
itseään ja 
olla luovia.

Voisiko peruskouluamme uudistaa yksi-
lökeskeisempään suuntaan? Tällaises-
sa mallissa oppilaita voisi nykyistä laa-
jemmin jakaa tasoryhmiin. Tällöin kukin 
voisi saada tasonsa ja motivaationsa 
mukaista opetusta. Joukkueurhei-
lussa lahjakkaimpien yksilöiden 
kehittämiseen panostaminen 
johtaa parhaisiin tuloksiin. 

Tasoryhmistä on olemassa 
myös toisenlaisia näkemyk-
siä. Urheilussa onnistumi-
sen tason voi arvioida ennen 
kaikkea tulostaululta. Tärkeintä 
on, että lahjakkaimmista ja mo-
tivoituneimmista urheilijoista tulee 
mahdollisimman hyviä. Kun tavoitteena 
on korkein huippu, 
peli on kovaa ja 
kyvyiltään ja 
motivaatiol-
taan hei-
kommat 
urheilija-

juniorit 
pudote-
taan pois 
joukkuees-

ta. Perus-
koulussa tasoryh-

miä voidaan pitää myös eriarvoisuuden 
tuntoa lisäävänä asiana, jonka haitat 
saattavat olla hyötyjä suuremmat. 

nuorista pitää 
realistisena unelmaa 
itseä kiinnostavasta 

työstä.

89% nuorista pitää 
realistisena unelmaa 

maailman 
muuttamisesta.

51%

nuorista pitää 
realistisena unelmaa 

menestyvästä  
yrityksestä.

82%

nuorista pitää 
realistisena unelmaa 

rikastumisesta.

69%

nuorista pitää realistisena 
unelmaa voida kasvattaa 

lapsensa vakaassa ja 
turvallisessa yhteis- 

kunnassa.

77%

nuorista pitää 
realistisena unelmaa 

maailman ympäri 
matkustamisesta.

80%

Puuttuuko nuorilta mielestäsi uskallusta tavoitella unelmiaan? 

Näen, että nuorilla tulisi olla enemmän rohkeutta tavoitella unelmiaan. Eikä 
kaikkia unelmia tarvitsekaan toteuttaa, voi hyvin olla, että jotkut unelmat 
jäävät toteutumatta kovasta yrittämisestä huolimatta. Mutta matka unelman 
toteutumista kohti voi olla myös tärkeä ja opettavainen. Jos tavoite on liian 
matala tai unelma liian vaatimaton, sen toteuttaminen voi olla liian helppoa. 

Miten nuoria voisi voimaannuttaa tavoittelemaan unelmiaan?

Mielestäni olisi tärkeää, että nuorilla olisi enemmän esikuvia, jotka käyvät 
puhumassa unelmista ja niiden toteuttamisesta esimerkiksi kouluissa. Olen it-
sekin käynyt paljon kouluissa puhumassa ja oman sairastumiseni myötä olen 
pitänyt esillä nuorten unelmia. Haasteista huolimatta omista unelmista ei saa 
luopua, vaan niistä täytyy pitää lujasti kiinni! Usein kun kysytään jonkun alan 
huipputekijältä, miten hän pääsi huipulle, niin vastauksena on, että lapsena 
tai nuorena on nähty alan huippu työssään ja tästä oma kipinä on syttynyt. 
Roolimallien merkitys nuorelle voi olla hyvinkin suuri.

Mitä toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta nuoret pystyisivät 
toteuttamaan unelmiaan nykyistä paremmin?

Näen, että Suomessa pitäisi voida jo nykyistä aikaisemmassa vaiheessa 
tarjota nuorille kokemuksia eri aloista ja asioista, jotta se oma polku löytyisi 
ja sitä voisi lähteä työstämään ja tavoittelemaan jo mahdollisimman aikaisin. 
Itse päätin 6-vuotiaana, että minusta tulee NHL-jääkiekkoilija. Kaikki nuoret 
ja lapset eivät tietenkään tiedä mitä tahtovat tehdä, mutta niille jotka tietävät, 
tulisi mahdollistaa unelmien tavoittelun aloittaminen jo aikaisessa vaiheessa. 
 

Ovatko suomalaisten unelmat mielestäsi liian vaatimattomia? 

Kyllä ne minun mielestäni ovat liian vaatimattomia. Suomessa ei uskalleta 
miettiä tarpeeksi isosti. Nuoret arastelevat unelmiensa kertomista siinä pe-
lossa, että joutuvat naurunalaisiksi kaveriporukassa. Pelätään liikaa muiden 
suhtautumista omiin unelmiin eikä uskalleta asettua kritiikin alaiseksi. Olen 
havainnut tätä ilmiötä urheilumaailmassa valitettavan usein.

Oletko jo toteuttanut unelmiasi? Onko nykyinen työsi 
unelmasi? 

Kyllä voisin sanoa, että olen toteuttanut unelmiani. Minusta ei tosin tullut 
NHL-pelaajaa, mutta KHL-pelaaja tuli, joten pääsin hyvin lähelle unelmaani. 
Totta kai minulla on myös pienempiä unelmia tulevaisuuteen liittyen. Mutta 
kun katsotaan isoa kuvaa, niin koen, että olen unelmani saavuttanut.

Kuva: Kiia Haikola
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Jolla onni on, se onnen 
näyttäköön – unelmat eivät 
toteudu itsestään!

K
ysyimme nuorilta, mitkä ovat 
tärkeimpiä tekijöitä unelmien 
toteuttamisessa (Kuvio 4). 
Tulos asettaa kyseenalaisek-

si toisinaan julkisuudessa kuultavat 
epäilykset, joiden mukaan nuoret ovat 
laiskoja ja tottuneet saamaan asiat liian 
helpolla. Nuoret ajattelevat unelmien 
saavuttamista itsensä ja oman tekemi-
sensä kautta. Eivät – kuten usein väite-
tään – rakenteiden tai tukiverkostojen 
kautta. Nuoret pitävät itseluottamusta 
ja ahkeruutta tärkeinä tekijöinä unelmi-
en toteuttamisessa. 

Nuoret tietävät selkeästi, että unelmat 
eivät toteudu itsestään, vaan ne pitää 
toteuttaa. Se vaatii nuorelta itseltään 
draivia ja määrätietoisuutta, mutta 
myös tukea ja kannustusta. 

”Mielestäni puhe pullamössösukupol-
vesta on aivan turhaa. Taantuma ja 
vaikeat ajat taloudessa voivat vaikuttaa 
nuortenkin mielialoihin ja tulevaisuu-
dennäkymiin, mutta itse olen nähnyt 
nuorissa kuitenkin erinomaista asennet-
ta, tietotasoa ja sosiaalista osaamista. 
Kaikin puolin olen siinä käsityksessä, 
että tulossa olevalla sukupolvella on 
paremmat edellytykset kuin omalla 
sukupolvellani.”- Sixten Korkman

Unelmia ei voi saavuttaa ilman omaa 
aktiivisuutta, mutta ei ilman tukeakaan. 
Molempia tarvitaan. Nuoria ja heidän 
sidosryhmiään pyydettiin arvioimaan, 
minkä tahojen vastuulla tuen tarjoami-
nen nuorten unelmien toteuttamiseen 
on (Kuvio 5).

Suurin vastuu tuen antamisessa on 
kodilla, mutta muillakin tahoilla on 
erittäin merkittävä rooli tuen ja työ-
kalujen tarjoamisessa. Kodin lisäksi 
tukea saadaan koulusta sekä valtiol-
ta ja kunnilta. Samat tahot nousivat 
toistuvasti esiin asiantuntijahaastatte-
luissa. Kodin rooli on korvaamattoman 
tärkeä, mutta muualtakin tulevaa tukea 
tarvitaan ehdottomasti. Vastauksissa 

korostettiin, että eri tahot voivat antaa 
tukea eri tarpeisiin. Yhteistyö on kaiken 
a ja o. Valtakunnanpolitiikassa voidaan 
päättää nuorten kannalta monista tär-
keistä tekijöistä, kun taas kuntatasolla, 
kouluissa, harrastuksissa ja työpaikoilla 
nuoria tuetaan lähempänä yksilöä. 

Entäpä millaisilla toimenpiteillä nuorten 
unelmien toteuttamista pitäisi tukea yh-
teiskunnan toimesta? Asiantuntijahaas-
tatteluissa nostettiin esiin erityisesti 
työpaikkojen luominen, asuntopolitiikan 
kehittäminen sekä nuorten osallistami-
nen yhteiskuntaan. 

Työpaikan merkitys korostuu paitsi 
välineenä unelmien saavuttamisessa, 
myös itse unelmana. Myös raha on 
tärkeä väline monenlaisten unelmien 
toteuttamisessa. Työmarkkinoiden 
haasteet ja tulevaisuus nousivat esiin 
asiantuntijahaastatteluissa. Työpaikko-
jen luomisen kannalta tärkeä toimenpi-
de on asiantuntijoiden mukaan työmark-
kinoiden uudistaminen. 

LUKU 4
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Taloudellinen avustus
 perheeltä/lähipiiriltä

Yhteiskunnan tarjoamat
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Työpaikka
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 osaamiseen

Nuoret (N=614)
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Kuvio 4: Miten tärkeitä seuraavat tekijät ovat unelmiesi toteuttamisen näkökulmasta? 
Osuus vastaajista, jotka pitävät tekijää erittäin tärkeänä.

Kuvio 5: Minkä tahojen vastulla näet tuen ja työkalujen tarjoamisen nuorten unelmien 
toteuttamiseen olevan? Voit valita useamman vaihtoehdon.



Kommenttipuheenvuoro: 
Saara-Sofia Sirén 
kansanedustaja ja Nuorten Akatemian puheenjohtaja

LUKU 4

Uskotko, että kaikilla nuorilla on Suomessa yhtä suuret 
mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan?

Tämä ei ole kyllä tai ei -kysymys. Rakenteiden kannalta meillä on monelta 
osin yhtäläisemmät mahdollisuudet kuin monessa muussa paikassa. Kaikilla 
nuorilla on esimerkiksi yhtäläiset koulutusmahdollisuudet. Mutta samaan aikaan 
nuoret ja perheet ovat erilaisia. Esimerkiksi perheiden taloudellisen tilanteen 
osalta nuorilla on hyvin erilaisia taustoja. Taustatekijöitä ei voi sulkea pois.  

Mitä vahvuuksia Suomella on nuorten unelmien toteutumisen 
mahdollistajana? Entä mitä heikkouksia?

Mahdollisuuksien tasa-arvo, joka lähtee koulutusjärjestelmästämme, on se 
kaikkein selkein vahvuus, ja siitä on jatkossakin pidettävä kiinni. Kaikilla on 
rakenteiden puolesta oltava mahdollisuus kouluttautua. 

Nuorten näköalattomuus on globaali huoli. Meillä ei ole varaa siihen, että 
nuoret valtaisi toimettomuus ja näköalattomuus. Unelmat ovat tärkeitä 
sen tunteen edistämisessä, että niitä kohti kannattaa tehdä työtä ja niiden 
saavuttaminen on mahdollista. Tämä pätee kaikissa maailman kolkissa.

Suomen heikkous on heikko talouskehitys, joka on varmasti vaikuttanut 
monen nuoren ajatteluun. Toimimme tiukissa talousraameissa ja työllisyysnä-
kymät ovat monilla alueilla olleet heikot, mikä vaikuttaa myös nuoriin. 

Miten pystymme tulevaisuudessa paremmin osallistamaan 
nuoria?

Keskeisintä on, että osallistaminen ei ole päälle liimattua, vaan nuoria pitää 
ihan aidosti kuulla. Hyvä että meillä on nuorisolakiin kirjattuna, että nuoria 
pitää kuulla esimerkiksi kuntatasolla. On kuitenkin eri asia, millä tavalla kuule-
minen toteutetaan siten, että se aidosti onnistuu. 

Monilla nuorisovaltuustoilla on kuntatasolla käytettävinään pieni summa, jon-
ka he voivat käyttää haluamiinsa asioihin. Kuntapäätöksenteossa on kuitenkin 
paljon nuoria koskettavia asioita, joihin he eivät voi ottaa kantaa. Nuorisoval-
tuustoille voisi esimerkiksi antaa luvan osallistua lautakuntien kokouksiin, 
jotta nuorille tärkeät asiat saataisiin varmasti esille päätöksenteossa.

Mitä poliittisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta nuoret 
pystyisivät toteuttamaan unelmiaan vielä paremmin?

Työelämän joustot ja muutokset ovat ensisijaisia kehityskohteita, sillä ne 
eivät nykymuodossaan vastaa nykypäivän vaatimuksia. Meillä on maailman 
jäykimmät työmarkkinat, jotka eivät huomioi esimerkiksi erilaisia yrittäjyyden 
muotoja. 

Toinen on perhevapaauudistus. Sekä työuransa edistämisestä että perheen 
perustamisesta haaveilevat nuoret voisivat sen kautta yhdistää nämä unel-
mat. Nuorten ei pitäisi joutua valitsemaan näiden väliltä.

”Ehkä meidän uudistumiskykymme on 
ollut hieman puutteellinen. Työmark-
kinoidemme toimivuus ei ole paras 
mahdollinen. Se on ongelma nuorten 
kannalta, koska nuorten on päästävä 
niihin sisään ja löytää sieltä itselleen 
rooli. Se joka on keski-ikäisen ay-liikkeen 
jäsenen kannalta toimiva turvajärjes-
telmä, ei välttämättä ole paras ensim-
mäistä työpaikkaansa hakevan nuoren 
kannalta. Tätä sopisi miettiä enemmän-
kin.” - Sixten Korkman

Kankeat järjestelmät saattavat vaikeut-
taa esimerkiksi yritysten perustamista. 
Joissain haastatteluissa uudistustarvet-
ta perusteltiin myös työn luonteen muu-
toksilla – esimerkiksi tulevaisuudessa 
yhä useammissa ammateissa työajan 
ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät ja työtä 
ei tehdä enää perinteisesti kahdeksasta 
neljään.

Toinen toimenpide nuorten unelmien 
toteuttamiseksi on asuntopolitiikan uu-

distaminen. Haastateltavamme pitivät 
kaupungistumista väistämättömänä 
asiana – megatrendinä, joka ei ole me-
nossa pois. Asuntojen hinnat ovat nous-
seet varsinkin pääkaupunkiseudulla ja 
sillä on vaikutusta nuorten elämään. 
Tarvetta on erityisesti kohtuuhintaisille 
vuokra-asunnoille. Asumiskustannusten 
riistäytyminen käsistä on suuri haaste 
nuorten taloudelle ja sitä kautta myös 
unelmille. Asiaan voi kuitenkin vaikuttaa 
poliittisin päätöksin.

Kolmas nuorten unelmien toteuttamista 
helpottava toimenpide on nuorten voi-
maannuttaminen. Voimaannuttaminen* 
tarkoittaa vallan antamista heikommalle 
yksilölle, jotta tämä voisi lisätä voimiaan 
ja mahdollisuuksiaan. Voimaannutta-
misen tavoitteena on yksilön ja hänen 
toimintaympäristönsä hyvinvoinnin 
lisääminen. Nuorten voimaannuttamista 
voi siis tehdä vähentämällä rajoitteita 
nuorten tieltä sekä motivoimalla heitä. 
Rajoitteiden poistaminen voi tarkoittaa 

esimerkiksi nuorten osallistumismahdol-
lisuuksien lisäämistä päätöksenteossa.

Aikuiset eivät voi oikeasti tietää, mitä 
nuoret haluavat ja tarvitsevat, jos asiaa 
ei kysytä nuorilta itseltään. Nuorten toi-
veet eivät ole nykyään samanlaisia kuin 
15, 30 tai 45 vuotta sitten, sillä ajat ja 
ympäristö muuttuvat. Tämän takia nuor-
ten osallistamisesta on tehtävä näkyvä 
tavoite yhteiskunnassamme.

Saara-Sofia Sirén ehdotti, että nuoria 
kuultaisiin lisää kunnallispolitiikassa. 
Hän korostaa, että nuorten osallistami-
nen ei saa olla ”päälle liimattua”, vaan 
nuoria pitää kuulla aidosti. Nuorisolakiin 
on kirjattu, että nuoria on kuultava esi-
merkiksi kuntatasolla. Sirénin mukaan 
nuorten vaikutusmahdollisuuksia voisi 
lisätä esimerkiksi antamalla kuntien 
nuorisovaltuustoille luvan osallistua 
lautakuntien kokouksiin. Kuntapäätök-
senteossa nuorilla ei kuitenkaan ole 
sananvaltaa.

Nuorten osallistaminen yhteiskunnal-
liseen päätöksentekoon on yksi tapa 
parantaa nuorten mahdollisuuksia unel-
moida. Nuorten osallistaminen antaa 
lisäarvoa paitsi yhteiskunnalle, myös 
nuorille yksilöinä. 

”Nuorissa on tulevaisuus ja siksi 
nuorten unelmien pitäisi myös kiin-
nostaa. Tuoreet aivot ja toimintatavat 
ovat yhteiskunnassa tarpeen. Nuorten 
pitää ymmärtää millainen voimavara he 
ovat yhteiskunnalle uusine ideoineen. 
On tärkeää ajatella ääneen.” - Henna 
Pursiainen 

Seuraavassa luvussa pohdimme tar-
kemmin, millä tasolla nuorten erilaiset 
kansalaistaidot ovat ja millaisia taitoja 
ja kiinnostuksen kohteita tarvitsemme 
lisää yhteiskunnassamme.

  
*Eronen, Heikki (2011): Voimaannuttava johtaminen 
työtyytyväisyyden ja työkyvyn edistäjänä poliisila-
itoksissa. Tampereen yliopiston johtamiskorkeak-
oulu. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 
1667. s. 69 URL: https://tampub.uta.fi/bitstream/
handle/10024/66832/978-951-44-8600-5.
pdf?sequence=1 

20 SUOMALAISTEN NUORTEN UNELMISTA SUOMALAISTEN NUORTEN UNELMISTA 21 



Mitä enemmän unelmoit, sitä 
kirkkaamman kruunun saat 
– Yhteiskunta tarvitsee 
aktiivisia ja kiinnostuneita nuoria
Demokratian toteutumisen kannalta 
on olennaisen tärkeää kehittää nuorten 
kansalaistaitoja entistäkin paremmik-
si. Kiinnostus yhteiskunnassamme 
tapahtuvia asioita ja ilmiöitä kohtaan on 
välttämätöntä, ja se edellyttää ymmär-
rystä erilaisista politiikkaan ja talouteen 
liittyvistä käsitteistä.  

Sixten Korkman korostaa koulun merki-
tystä kansalaistaitojen kehittämisessä: 

”Kansalaisilla on äänioikeus – sanoisin 
jopa, että moraalisesti äänestämisvel-
vollisuus – eikä demokratia toimi hyvin, 
jos ihmisillä ei ole tietoa ja valistu-
neisuutta hyödyntää äänioikeuttaan. 
Tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä ovat 
markkinatalous, hyvinvointivaltio, 
globalisaatio ja niin edelleen. Koulun 

soisi aktivoivan kiinnostusta tällaisia 
asioita kohtaan. Käsitykseni on, 

että todella monet nuoret ovatkin 
kiinnostuneita tällaisista asioista.”

Nuoret tarvitsevat monenlaista 
osaamista, jotta he voivat toteuttaa 
unelmiaan ja menestyä kansalaisina. 

Haastatteluissamme korostettiin 
ennen kaikkea nuorten taloustaito-
jen merkitystä yksilölle.

Selvitimme kyselyssämme myös 
nuorten arvioita omista taloustai-
doistaan, ja tulokset olivat jokseenkin 
huolestuttavia. Vain 38 % nuorista 
katsoi suomalaisten nuorten taloustai-

tojen olevan hyvällä tasolla. 
Sidosryhmien näkemys 

oli vain hivenen positiivi-
sempi, heistä 44 % arvioi 

nuorten taloustaidot hyviksi. 

Kiinnostavaa oli, että 15-18-vuo- 
tiaat arvioivat nuorten taloustaidot 

paremmiksi kuin 27-29-vuotiaat.  
Taustalla lienee se, että käsitys elämäs-
sä tarvittavien taloustaitojen tasosta 

muuttuu kun yksilön vastuu omasta 
taloudestaan kasvaa vanhempien 
luota pois muuttamisen, työelämään 
siirtymisen ja perheen perustamisen 
seurauksena. 

Kyselyymme vastanneista nuorista yli 
puolet eivät olleet tyytyväisiä koulussa 
saamaansa taloustaitojen opetukseen. 
Vain joka kymmenes sanoi olevansa 
siihen täysin tyytyväinen. Tyytymät-
tömyyden taso ei juurikaan vaihdellut 
nuorten koulutustason, iän tai tulotason 
perusteella.

Haastatteluissa oltiin yksimielisiä siitä, 
että taloustaitojen opetukseen pitäisi 
panostaa Suomessa entistä enem-
män. Erityistä huolta ovat herättäneet 
pikavippien takia vaikeuksiin joutuneet 
nuoret. Henkilökohtaisen taloudenpidon 
opetus kouluissa auttaa nuoria teke-
mään oikeita valintoja raha-asioissa. 
Omien tulojen ja menojen suunnittelu 
sekä säästäminen mahdollisuuksien 
mukaan ovat olennaisia taitoja. Lisäksi 
talouden laajemman ymmärtämisen 
merkitys korostuu koko ajan talousky-
symysten noustessa yhä tärkeämpään 
asemaan niin työelämässä kuin yhteis-
kunnallisessa keskustelussa. 

Julkisen talouden kestävyysvaje on 
nuorten kannalta erittäin vaikea asia. 
Jos siihen ei puututa, seuraukset 
tulevat kalliiksi nuorille. Toisaalta kes-
tävyysvajeen katkaisemiseksi tehdyt 
leikkaukset ovat heijastuneet nuoriin 
esimerkiksi koulutusleikkausten kautta. 

Koulutukseen ja varhaiskasvatukseen 
kohdistuneet leikkaukset ovat herättä-
neet runsaasti keskustelua julkisuudes-
sa. Toisaalta haastateltavamme olivat 
yhtä mieltä siitä, että Suomen taloudel-
linen tilanne on edellyttänyt uudistusten 
tekemistä. Pohdintaa heräsi kuitenkin 
siitä, ovatko leikkaukset kohdistuneet 
oikeisiin kohteisiin. 

Suomessa on perinteisesti tehty 
politiikkaa kompromissien kautta ja 
nuorten mahdollisuuksien turvaaminen 
edellyttää niitä jatkossakin. Työpaikko-
jen luominen ja hyvinvointiyhteiskunnan 
palveluiden turvaaminen ovat nuorten 
kannalta merkittäviä tavoitteita. Poliittis-
ten voimien yhteistyö on ratkaisevan 
tärkeää tavoitteiden saavuttamisessa. 

Hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan työn-
teolla ja nuorten on oltava yksilötasolla 
kykeneväisiä siirtymään koulutuksesta 
työelämään. Asiantuntijoiden viesti on 
selvä: jokaisen nuoren on hankittava 
osaamista, josta on hyötyä työelämäs-
sä. Korkeasti kouluttautuminen on 
tutkitusti hyödyllistä, mutta ei missään 
nimessä välttämätöntä. Aina tarvitaan 
ammattitaitoisia hammashoitajia, 
rakentajia, kuljettajia ja muita manuaali-
sen työn taitajia. Sosiaalisista taidoista 
ja verkostoista on kaikilla aloilla hyötyä.
Poliittiset päätökset valtakunnan ja 
kuntien tasolla ovat vain yksi osa 
siitä, miten voimme tukea nuoria. 
Voimaannuttaminen tapahtuu 
myös nuoren lähellä – kotona ja 
koulussa. Positiivisen viestin 
lähettäminen, kannustus ja 
tuki ovat nuorille tärkeitä, 
kuten haastattelemamme 
nuoret totesivat: 

”Pienetkin kehut voivat olla 
todella tärkeitä, sillä ne voivat 
kasvattaa itseluottamusta.” – 
Henna Pursiainen

Kommenttipuheenvuoro: 
Sixten Korkman
taloustieteen emeritusprofessori Aalto-yliopistosta

LUKU 5

Uskotko, että kaikilla nuorilla on Suomessa yhtä suuret 
mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan?

Kyllähän Suomi on sellainen maa, jossa tutkitun tiedon valossa nuorilla on hyvä 
mahdollisuus menestyä. Suomessa on demokraattinen koululaitos, joka tarjoaa 
kaikille hyviä koulutusmahdollisuuksia. Tässä mielessä Suomi tarjoaa poikkeukselli-
sen hyvän mahdollisuuden menestyä verraten useimpiin muihin maihin. Tämä näkyy 
siinä, että Suomessa sosiaalinen kierto on ainakin tähän mennessä ollut suurempaa 
kuin missään muualla maailmassa.

Mitä vahvuuksia Suomella on nuorten unelmien toteutumisen 
mahdollistajana? Entä mitä heikkouksia?

Koulutus on ensimmäinen vahvuus. Suomi on myös turvallinen maa. Tärkeää on 
myös, että olemme Euroopan unionin jäsen. Se tarkoittaa sitä, että maailma on 
sinulle avoin ja nuoret voivat niin halutessaan hakeutua ulkomaille opiskelemaan 
tai töihin. Vanhan toteamuksen mukaan on lottovoitto syntyä Suomeen, eikä se 
minusta aivan väärin ole. 
 Ehkä meidän uudistumiskykymme on ollut hieman puutteellinen. Työmarkki-
noidemme toimivuus ei ole paras mahdollinen. Se on ongelma nuorten kannalta, 
koska nuorten on päästävä niihin sisään ja löytää sieltä itselleen rooli. Se joka on 
keski-ikäisen ay-liikkeen jäsenen kannalta toimiva turvajärjestelmä, ei välttämättä 
ole paras ensimmäistä työpaikkaansa hakevan nuoren kannalta. Tätä sopisi miet-
tiä enemmänkin. 
 Joidenkin mielestä sosiaaliturvajärjestelmämme on passivoiva. En menisi itse 
näin pitkälle, mutta sanoisin, että tärkeintä on toimia niin, että nuori on joko koulu-
tuksessa tai työssä. Sen voi tehdä joko porkkanalla tai kepillä. 

Mihin suuntaan Suomi on menossa nuorten unelmien 
mahdollistajana?

Olen leikkisästi usein päättänyt puheenvuoroni sanomalla, että Suomi on maa, 
jolla on loistava menneisyys ja upea tulevaisuus, mutta tämä nykyisyys on vain 
valitettavan surkea. Tältähän se on jossain määrin tuntunut, kun meillä on kym-
menen vuotta ollut nollakasvun kausi. Uskon kuitenkin, että olemme menossa 
parempaan suuntaan. Näin osoittavat myös talouden indikaattorit.
 Toinen syy optimismiin on, että Suomessa on perusasiat hyvässä kunnossa. 
Koulujärjestelmämme on edelleen kansainvälisesti katsottuna erittäin hyvällä 
tasolla, meillä on tehokas julkinen hallinto, toimiva oikeusvaltio, eikä meillä ole kor-
ruptiota. Suomalaiset vaikuttavat myös keskimäärin onnellisilta – työelämässäkin. 
 Olemme Bengt Holmströmin kanssa käyttäneet tällaista termiä kuin ”suomalai-
nen paradoksi”. Paradoksi on, että tämä maa, jossa on niin paljon vahvuuksia, on 
kuitenkin pitkän aikaa jäänyt jälkeen esimerkiksi Saksasta ja Ruotsista. Suorituk-
set eivät ole olleet niin hyviä kuin toivoimme, ja se on hieman hämmentävää. 

Mistä itse unelmoit 15-vuotiaana?

Unelmoin maailmaan tutustumisesta, ja 16-vuotiaana lähdinkin merille. Olin 
kolmena kesänä merillä ja näin paljon maailmaa. Toinen unelmani oli ymmärtää 
yhteiskuntaa ja maailmaa laajemmin, ja sen takia hakeuduinkin valtiotieteelliseen 
tiedekuntaan opiskelemaan.
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Menestyvän 
jalkapallojoukkueen 

perustaminen on 
vaikeaa Suomessa

Töitten vähyys ja 
laskujen korot

Ei mitään. Kovalla 
työllä ja intohimolla kaikki 

on mahdollista

Joudun tekemään 
ylitöitä, jotta pystyn 

kustantamaan kilpaurheiluni, 
mikä on taas pois treeniajasta

Suomessa on vain yksi 
eläinlääketieteellinen 

ja sinne on erittäin 
vaikea päästä

Rahan ja ajan puute

Yhteiskunnassa 
suhtaudutaan negatiivisesti 

unelmien jahtaamiseen ja 
itsensä toteuttamiseen

Esteitä unelmien 
toteutumisen tiellä*:

*nuorille kohdistetun Elä nyt -kyselytutkimuksen avoimet vastaukset
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Teesi 1: 
Rohkeutta unelmoida suuremmin
Kehittyäksemme yksilöinä ja yhteis-
kuntana tarvitsemme unelmia, niin 
suuria kuin pienempiäkin. Suomalainen 
kulttuuri ei ole välttämättä kaikkein 
kannustavin suurista asioista unelmoi-
miseen tai ainakaan suurien unelmien 
julkilausumiseen. Kansanperinteeseem-
me kuuluu vaatimattomuus. Käännettä 
ajattelussa näyttää jo tapahtuneen 
– tämän päivän nuoret ovat selkeästi 
edeltäjiään rohkeampia. Siitä huolimatta 
suomalaisten nuorten unelmia voi edel-
leen kuvata perinteisiksi, kenties jopa 
turvallisuushakuisiksi. 

Tarvitsemme enemmän uskallusta ja 
pelottomuutta. Mikään unelma ei ole 
liian suuri!

Teesi 2: 
Kannustusta ja osallistamista
Epävarmuus omasta taloudesta ja 
tulevaisuudesta askarruttaa nuoria. 
Nuorten ensisijaisena unelmana on 
työpaikka, mutta samalla usko työpai-
kan löytymiseen on pelottavan mata-
lalla tasolla. Nuorten keskuudessa on 
yllättävän paljon työelämää koskevaa 
pelkoa. Vaikeiden taloudellisten aikojen 
ja negatiivissävytteisen julkisen keskus-
telun seurauksena ei ole ihme, että joi-
denkin mielessä työelämä on jatkuvaa 
pätkätyötä, stressaantumista ja työssä 
uupumista. Vaikka tällaista esiintyy, on 
kuitenkin suurin osa ihmisistä tyytyväi-
siä työssään. 

Nuoret itse näkevät oman menestymi-
sensä elämässä lähtevän heistä itses-
tään, kun taas vanhemmat, opettajat ja 
yhteiskunta usein tarjoavat ratkaisuksi 
rakenteita. Rakenteiden merkitystä 
ei saa vähätellä, mutta nuorille 

tärkeintä vaikuttaisi olevan kannustus 
ja voimaantumisen tunne. Tarvitsemme 
nuorten näkökulmasta osallistavampaa 
ja voimaannuttavampaa yhteiskuntaa! 
Tämä tarkoittaa sitä, että nuoret tarvit-
sevat mahdollisuuksia toteuttaa itseään 
ja vaikuttaa elämäänsä liittyviin asioihin. 
Tarvitsemme myös kannustavampaa 
ilmapiiriä kotona, koulussa ja yhteiskun-
nallisella tasolla. Tsempataan toisiam-
me niin arjessa kuin juhlassa!

Teesi 3: 
Positiivista riskinottoa
Yrittäminen kiinnostaa aiempaa useam-
pia nuoria ja startup-buumi on jo vuosia 
vahvistanut suomalaisten nuorten roh-
keutta heittäytyä ja ottaa riskejä. Vaikka 
yrittäjyysinnostus saa paljon palstatilaa, 
ei se ilmiönä vielä koske koko maata 
ja kaikkia nuoria. Työn murroksen ja 
yrittäjyyden merkityksen korostuessa 
tarvitsemme tulevaisuudessa vielä 
suurempia ponnisteluja positiiviseen 
riskinottoon kannustamiseksi. 

Yhteiskunnallisella tasolla huomio 
kiinnittyy yhteiskunnan tarjoamiin tur-
vaverkkoihin ja yrittäjyyden ensiaskelilla 
annettavaan tukeen ja opastukseen. 
Koulujärjestelmässä taloustaitojen ja 
yrittäjyyskasvatuksen merkitys koros-
tuu tulevaisuudessa aiempaa enem-
män. Sen lisäksi tarvitsemme myön-
teisen keskusteluilmapiirin ylläpitoa ja 
parantamista. 

Teesi 4: 
Optimistisempaa keskusteluilmapiiriä 
Media myy negatiivisilla otsikoilla ja 
politiikka pelolla. 

Näkökulmasta riippuen poliittisessa 
retoriikassa joko valtio lannistaa ja 
estää yrittäjyyden, tai sitten tehdyt 
päätökset romuttavat tulevien suku-
polvien mahdollisuudet koulutukseen 
ja hyvinvointiyhteiskuntaan. Maailman-
lopun maalailua harrastetaan, vaikka 
kansainvälisten vertailujen mukaan suo-
malainen työvoima on hinta-laatusuh-
teeltaan maailman kärkeä, maamme on 
huipputasolla yrittämisen helppoudessa 
ja Suomi on maailman kärkeä lähes 
kaikilla sosiaalisen tasa-arvon mittareil-
la mitattuna. 

Myydäkseen tuotettaan sekä median 
että poliitikon on kenties pitänytkin pe-
lotella ja liioitella uhkia. Usein kuitenkin 
enemmän kuin itse tapahtumat tai 

päätökset, niistä seurannut keskustelu 
saattaa passivoida, pelottaa ja lietsoa 
epävarmuutta. Tarvitsemmekin tule-
vaisuudessa medialta rohkeutta kertoa 
tasapainoisemmin myös positiivisia 
uutisia. Poliitikoilta ja muilta mielipide-
vaikuttajilta tarvitsemme johtajuutta 
yhteisen vision luomiseksi sekä yhteis-
kunnan tarjoamista mahdollisuuksista 
viestimiseksi. 

LUKU 6

Teesejä unelmien 
vahvistamiseksi
Unelmoiminen luo perustan merkitykselliselle ja nautinnolliselle elämälle. Unelmoiminen 
on osa ihmisen perusolemusta ja perusoikeus. Nuorelle unelmoiminen on jopa velvollisuus.  
Yksilötasolla unelmat voimaannuttavat ja tarjoavat merkitystä. Kollektiivisella tasolla 
unelmat vievät yhteisöämme eteenpäin ja mahdollistavat meille kaikille paremman 
elämänlaadun. Raportin lopuksi olemme muotoilleet neljä teesiä, joiden avulla toivoisimme 
olevamme jälleen hieman lähempänä unelmiamme. 
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