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Suomen YK-nuoret on kartoittanut suomalaisten nuorten mielipiteitä YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteista, eli Post-2015-tavoitteista, kansallisen kyselyn 

avulla ensimmäisen kerran keväällä 2014. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, 
mitkä teemat ovat nuorille etusijalla parempaa maailmaa rakennettaessa. Lisäksi 
tavoitteena oli tiedottaa nuoria käynnissä olevasta Post-2015-prosessista ja saada 

nuoret miettimään omien tavoitteiden ja mielipiteiden merkitystä tulevaisuuden 
kannalta. Rakenteeltaan kyselyt muistuttivat YK:n My World 2015 -kyselyä.1 

Kyselystä julkaistiin raportti kesällä 2014.2

Suomen YK-nuoret toteuttivat uudemman kerran ky-
selyn keväällä 2015. Tänä vuonna kysely suunnattiin 
13-20-vuotiaille nuorille, sillä  Suomen YK-nuoret toi-
voivat saavansa näin juuri nuorten koululaisten ja 
opiskelijoiden äänen paremmin kuuluviin. Vastauk-
sia kyselyyn tuli yhteensä 1445. Sähköistä kyselyä 
jaettiin Suomen YK-nuorten jäsenjärjestöjen, mui-
den aktiivien sekä Suomen YK-liiton avustuksella 
mahdollisimman laajasti sosiaalisen median avus-
tuksella sekä koulujen sähköpostilistoille ympäri 
Suomen. Kyselyä jaettaessa otettiin huomioon ylä-
asteet, lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja ammat-
tikorkeakoulut. Lisäksi sosiaalisen median kautta 
kyselyä jaettiin eri nuorisoseuroille –ja kerhoille sekä 
voittoa tavoittamattomille järjestöille, jotka keskit-
tyvät nuorisotoimintaan. Kysely oli avoinna maalis-
kuusta toukokuun loppuun.  Vuoden 2015 kyselyyn 
perustuva raportti on liite kevään 2014 raportille. 

Kysely koostui monivalintakysymyksistä ja avoi-
mesta vastausvaihtoehdosta. Monivalintaosiossa 
vastaajia pyydettiin valitsemaan 18 vastausvaihto-
ehdosta kuusi itselleen tärkeintä teemaa. Vastaus-
vaihtoehdot perustuivat Post-2015-kehitysagendan 
kolmeen periaatteeseen, joita ovat ekologisuus, sosi-
aalisuus ja taloudellisuus. Lisäksi vastaajilla oli mah-
dollisuus kertoa perusteellisemmin omista mielipi-

teistään avoimessa osiossa. Taustatietoina kysyttiin 
myös tänä vuonna sukupuolta, ikää, asuinaluetta 
sekä koulutusastetta (katso kuvio 1.)

Muutamia pieniä muutoksia lukuun ottamatta ky-
selyn rakenne oli täysin sama kuin vuoden 2014 
kyselyssä. Muutokset toteutettiin viime vuoden ky-
selystä saadun palautteen perusteella. Kevään 2015 
kyselyn ikäjakauma on 13-20-vuotiaat, kun se viime 
vuonna oli 15-29-vuotiaat.  Ikäjakauman muutoksen 
vuoksi "pääasiallisen toimen" kohtaa muokattiin 
vastaaman paremmin ikäjakaumaa. Kyselyyn lisät-
tiin myös sukupuolijakauman osalta kohta "muu", 
joka tarjoaa kyselyyn vastanneille neutraalin vaih-
toehdon. Huolimatta runsaasta vastausmäärästä, 
on ammatillisen koulutuksen saaneiden vastaukset 
poistettu raporttia laadittaessa. Syynä tähän oli liian 
vähäinen vastausmäärä (8 vastausta) suhteessa mui-
hin koulutusaloihin. Vuoden 2014 ja 2015 kyselyn tu-
loksia voi verrata raportin lopussa (kuvio 5.)

Kyselyn rakenne

1 My World 2015. Tätä raporttia kirjoittaessa kysely on 

edelleen avoinna.(www.myworld2015.org)

2 http://yknuoret.fi/wp-content/uploads/2014/11/

post2015raportti7_digi.pdf 
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Kyselyyn vastanneiden määrä yllätti tänäkin kevää-
nä positiivisesti, sillä kyselyyn vastasi tällä kertaa 
yhteensä 1445 nuorta eri puolilta Suomea. Eniten vas-
tauksia tuli Etelä-Suomesta ja vähiten Itä-Suomes-
ta. Vastaajista yli puolet oli naisia (64%) ja miehistä 
vastasi 34%. Ikäjakauma oli suhteellisen tasainen 
13-18-vuotiaiden välillä, kun taas 18-20-vuotiaiden 
vastausprosentti oli 15%. Yli puolet vastaajista (52%) 
kävi edelleen peruskoulua.

Kevään 2015 kyselyn perusteella esiin nousi kaksi 
suomalaisille nuorille erittäin tärkeää teemaa: ym-
päristö ja turvallinen elämä. Näiden globaalien teemo-
jen lisäksi vastaukset koskettivat myös kotimaisia 
aiheita, kuten syrjintä, koulukiusaaminen ja työttö-
myys. Avoimien vastausten teemat sivusivat vahvas-
ti ympäristöaiheita, turvallista elämää sekä eriarvoi-
suuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi nuoret nostivat 
avoimessa osiossa esille vahvasti ihmis- ja eläinoi-
keuksien toteutumisen sekä nuorten mahdollisuu-
den vaikuttaa. Avoimia vastauksia nuoret jättivät 173. 

Vastaustulos varsinkin puhtaan veden osalta oli yl-
lätys Suomen YK-nuorille, sillä Suomessa puhdasta 
juomavettä on tarjolla kaikille. Myös vuoden 2014 
kyselyssä puhdas vesi sai vastausvaihtoehtona kan-
natusta yltäen sijalle neljä. Näyttää siltä, että suo-

malaiset nuoret ovat hyvinkin tietoisia globaaleista 
haasteista ja puhtaan vedensaannin vaikeuksista. 

Vähiten vastauksia keräsi yritysten vastuullinen ja oi-
keudenmukainen toiminta. Ääniä se sai yhteensä 175. 
Vuoden 2014 kyselyn perusteella se sai ääniä yhteen-
sä 344. Huolimatta viimeisestä sijasta tänä vuonna, 
painottui nuorten mielipiteissä silti ekologis-taloudel-
linen näkökulma. 

Kyselyn tulokset ovat osaltaan linjassa yleismaail-
mallisten tavoitteiden kanssa. Puhdas juomakelpoi-
nen vesi on yksi merkittävimmistä kärkitavoitteista 
kehitysagendalla ja se on myös teema, jota Suomi 
ajaa eteenpäin. Moni nuori kiinnitti huomiota kyse-
lyssä myös eriarvoisuuteen, joka on saanut paljon 
kritiikkiä osakseen huolimatta maailmanlaajuisista 
ponnisteluista sen kitkemiseksi. 

Kyselyn tulokset

Sukupuolijakauma Asuinalue Ikäjakauma Pääasiallinen
toimi

Miehet 34%

Naiset 64%

Muu 2%

Pohjois-Suomi 18 %

Itä-Suomi 17 %

Etelä-Suomi 43 %

Länsi-Suomi  22 %

13-15 vuotta 41 %

16-18 vuotta 44 %

18-20 vuotta 15 %

Peruskoulu 52 %

Toinen aste 43 %

Korkeakoulu 4 %

En opiskele 1 %

Kuvio 1. Vastaajien taustatietoja
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Ympäristö

Ympäristöön liittyvät kysymykset saivat paljon huo-
miota nuorten vastauksissa. Suomalaiset nuoret 
näyttävät olevan hyvin ympäristötietoisia globaalilla 
tasolla. Ensimmäiselle sijalle yltänyt puhdas vesi  ke-
räsi vastauksia yhteensä 796.  Puhtaan veden lisäksi 
ilmastonmuutos ylsi sijalle viisi, kun vuonna 2014 se 
oli sijalla yksi. 

Huoli ilmastonmuutoksen etenemisestä on nuorille 
ilmeisen tärkeä aihe. Avointen vastausten mielipi-
teissä korostui vahvasti ekologis-taloudellinen näkö-
kulma ja yhteiskuntavastuu varsinkin ympäristöky-
symysten osalta. Nuoret katsoivat, että yrityksillä on 
vastuu heidän aiheuttamistaan ympäristöhaitoista 
ja että rikkaiden ja köyhien tuloeroja pitää pystyä 
edelleen kaventamaan tehokkaasti. Avoimissa vas-
tauksissa esille nousi selkeästi esille kestävä ke-

hitys. Useat nuoret toivoivat päästöjen radikaalia 
vähentämistä sekä samanaikaista uusien vaihtoeh-
tojen kartoittamista, kuten tehokkaampien ja puh-
taampien energiamuotojen kehittämistä. Lisäksi 
konkreettisena ehdotuksena ilmeni myös parempi 
tiedotus sekä ilmastonmuutoksen ja valistuneem-
man kulutuksen osalta. Esimerkiksi lihan ja muiden 
eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentäminen 
ympäristön liiallisen kuormituksen vuoksi. Nuoret 
kertoivat myös toivovansa reilun kaupan tuotteita 
enemmän markkinoille. 

Kestävä kehitys, jolla turvataan 
köyhimpienkin hyvinvointi ja estetään 

ympäristön ylikuormitus. Reilun kaupan 
tuotteita enemmän, jolla kehitysmaan 

työntekijät saavat hyvät oltavat ja 
palkan, jolla tulee toimeen. Ympäristön 

tuhoaminen loputtava!

“

”
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Turvallinen elämä

Kyselyn tuloksista heijastui vahvasti nuorten halu 
turvalliseen elämään. Turvallinen elämä suojassa väki-
vallalta, häirinnältä ja syrjinnältä ylsi sijalle kaksi vas-
tausmäärällä 783 ja sai edellisvuoteen verrattuna liki 
300 vastausta enemmän. Edellisvuoden kyselyssä 
turvallinen elämä suojassa väkivallalta, häirinnältä 
ja syrjinnältä oli sijalla kolme. Myös naisiin ja tyttöihin 
kohdistuva väkivalta (658 vastausta) sai hieman vajaa 
puolet vastaajien äänistä.

Turvalliseen elämään liittyvissä vastauksissa erottui 
selkeästi kaksi eri teemaa, joihin nuorten mielestä 
pitäisi panostaa; sotien loppuminen ja väkivallatto-
muus. Avoimissa vastauksissa yli puolet nuorista toi-
voivat sotien loppumista ja turvallista tulevaisuutta. 
Monen nuoren mielestä kriiseihin ja konflikteihin pi-
täisi puuttua selvittämällä niiden tarkoitusperät ja 
toisaalta myös eri maiden välistä yhteistyötä pitäisi 
lisätä laajemmin. Lisäksi konfliktien ehkäisyä pitäisi 
tavoitella ilman aseellisia yhteenottoja. Nuoret koki-
vat myös, että rauhan saavuttamiseksi rasismin ja 

siihen liittyvän väkivaltaisuuden pitäisi loppua, jotta 
turvallinen elinympäristö olisi mahdollista. 

Vuoden 2014 Nuorisobarometrin mukaan noin joka 
kolmas nuori kokee eniten turvattomuutta arjessa 
pärjäämisen, kuten toimeentulon ja työllistymisen 
osalta ja vain pieni osa nuorista kokee, että turvat-
tomuutta aiheuttaa syrjäytyminen tai itseen koh-
distuva väkivalta.3 Myös tämän kyselyn osalta avoi-
missa vastauksissa nuoret kommentoivat monilta 
osin syrjäytymistä, koulukiusaamista sekä pelkoa 
työttömyydestä. Useat nuoret toivoivat avoimissa 
vastauksissa keinoja lisäksi syrjinnän vähentämi-
seen ja siten henkisen hyvinvoinnin parantamiseen 
globaalisti. 

3 Nuorisobarometri 2014, 60, https://tietoanuorista.fi/

wp-content/uploads/2015/03/Nuorisobarometri_2014_web.

pdf

Kuvio 2. Post-2015 -kyselyn vastaukset tärkeysjärjestyksessä

Puhdas vesi

Turvallinen elämä suojassa väkivallalta, häirinnältä ja syrjinnältä

Tasa-arvo sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen

Laadukas ja kaikkien saatavilla oleva terveydenhuolto

Laadukas ja kaikkien saatavilla oleva koulutus

Edullinen ja ravitseva ruoka

Jokaisen oikeus päättää omasta kehostaan

Köyhien ja rikkaiden välisen eron kaventaminen

Mahdollisuus omaa koulutustaan vastaavaan työhön

Rehellinen ja vastuullinen hallitus

Välttämättömän toimeentulon turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa 

Talous ympäristön ehdoilla

Nuorten osallistuminen päätöksentekoon

Vähemmistöjen oikeuksien turvaaminen

Ei unohdettuja konflikteja: kaikkiin kriiseihin puututtava

Yritysten vastuullinen ja oikeudenmukainen toiminta
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Eriarvoisuus ja tasa-arvo

Kyselyssä yhtenä läpileikkaavana teemana heijastui 
eriarvoisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset. 
Eriarvoisuuden osalta usea nuori toivoo esimerkiksi 
laadukkaita ja kaikkien saatavilla olevia terveyden-
huoltopalveluita, parempaa koulutusmahdollisuutta 
sekä rikkaiden ja köyhien välisten erojen kaventu-
mista.  

Laadukas ja kaikkien saatavilla oleva terveydenhuolto ke-
räsi yhteensä 651 vastausta yltäen sijalle kuusi. Heti 
seuraavana sijalla seitsemän on laadukas ja kaik-
kien saatavilla oleva koulutus keräten vastauksia 
yhteensä 628. Köyhien ja rikkaiden välisen eron ka-
ventaminen ylsi tänä vuonna sijalle 10 vastausmää-
rällä 480. Myös avoimessa osiossa nuoret kommen-

toivat oikeudenmukaisuuden sekä hyvin toimivien 
palvelujen puolesta globaalisti. 

Avoimessa osiossa lähes puolet nuorista kommentoi 
ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta. Yleismaa-
ilmallisten ihmisoikeuksien toteutumisen lisäksi 
moni nuori toivoi esimerkiksi seksuaalisen ja us-
konnollisen tasa-arvon toteutumista, samoin useat 
nuoret kiinnittivät huomiota palkkaeroihin miesten 
ja naisten välillä. Monelle nuorelle oli myös tärkeää 
eläinten oikeuksien toteutuminen, kuten eläinrääk-
käyksen lopettaminen sekä tuotantoeläimien oi-
keuksien valvominen. 

13-15 -vuotiaat
(589 vastausta)

16-18 -vuotiaat
(635 vastausta)

18-20 -vuotiaat
(221 vastausta)

1) Puhdas vesi

2) Turvallinen elämä suojassa väkivallalta, häirinnältä ja syrjinnältä

3) Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen§

1) Turvallinen elämä suojassa väkivallalta, häirinnältä ja syrjinnältä

2) Puhdas vesi

3) Tasa-arvo sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta

1) Turvallinen elämä suojassa väkivallalta, häirinnältä ja syrjinnältä

2) Ilmastonmuutoksen  pysäyttäminen

3) Tasa-arvo sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta

Kuvio 3. Top 3 -vastaukset ikäryhmittäin

Meidän pitää suhtautua kaikkiin samalla tavalla 
katsomatta ulkoisiin tekijöihin ja turvata jokaiselle 

ruokaa,vettä ja katto pään päälle. Kenenkään ei kuulu 
miettiä mitä syön tänään tai missä nukun seuraavan 

yön. Meidän pitää myös turvata ympäristö.

“

”
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POST-2015 Kehitysagenda

Post-2015-tavoitteista keskusteltiin viimeksi Addis 
Abebassa, Etiopiassa heinäkuussa 2015. Kyseessä 
oli YK:n kolmas tänä vuonna järjestetty kehitysra-
hoituksen kokous UN Special Summit, jossa kes-
kusteltiin kestävän kehityksen indikaattoreista sekä 
kehitysrahoituksesta. Huippukokoukseen osallistui 
yhteensä 193 valtiota, kansalaisjärjestöjä ja yksityi-
sen sektorin toimijoita. Addis Abebassa solmitun so-
pimuksen on määrä kattaa New Yorkissa solmitta-
van sopimuksen rahoitus ja muut toimeenpantavat 
keinot. 

Käytännön toimien osalta keskeisinä päätöksinä oli 
verotuksen kehittäminen, korruption ehkäiseminen 
sekä laittomien rahavirtojen ehkäisy. Lisäksi julkisel-

la rahoituksella on edelleen tärkeä rooli rahoituksen 
osalta kehitysmaissa. Addis Abeban sopimuksessa 
painotetaan myös ihmisoikeuksien toteutumista 
yksityisen sektorin osalta sekä sukupuolten välistä 
tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen aseman vahvista-
mista. 

Post-2015-kehitysagendasta on määrä päättää syys-
kuussa 2015 YK:n huippukokouksessa New Yorkissa, 
jonka tavoitteena on määrittää kehityssuunta seu-
raaviksi viideksitoista vuodeksi. Post-2015-tavoitteet 
tähtäävät kestävään kehitykseen ekologisella, sosi-
aalisella ja taloudellisella tasolla vuosina 2016–2030.

Puhdas vesi

Turvallinen elämä suojassa väkivallalta, häirinnältä ja syrjinnältä

Tasa-arvo sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen

Laadukas ja kaikkien saatavilla oleva terveydenhuolto

Laadukas ja kaikkien saatavilla oleva koulutus

Edullinen ja ravitseva ruoka

Jokaisen oikeus päättää omasta kehostaan

Köyhien ja rikkaiden välisen eron kaventaminen

Mahdollisuus omaa koulutustaan vastaavaan työhön

Rehellinen ja vastuullinen hallitus

Välttämättömän toimeentulon turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa 

Talous ympäristön ehdoilla

Nuorten osallistuminen päätöksentekoon

Vähemmistöjen oikeuksien turvaaminen

Ei unohdettuja konflikteja: kaikkiin kriiseihin puututtava

Yritysten vastuullinen ja oikeudenmukainen toiminta

2015

2014

Kuvio 4. Vuosien 2014 ja 2015 kyselyiden tulokset

Turvallinen elämä suojassa väkivallalta, 
häirinnältä ja syrjimiseltä pitäisi taata 

jokaiselle.

“
”
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