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Tutkimuksen toteutus

◼ 2142 vastausta

◼ Tutkimus toteutettiin TNS Gallupin Forum paneelissa, jossa on n. 40.000 vastaajaa 

käytettäväksi erilaisia suomalaisia edustavia tutkimusotantoja varten

◼ Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 2,1 %-yksikköä

◼ Kysely toteutettiin 4. - 16.1. 2019 välisenä aikana

◼ Kysymyksiin vastaaminen kesti noin 12 minuuttia

◼ Tutkimusaineisto on oikaistu väestötietojen mukaan

◼ Tutkimuskysymykset ja vastaajien keskeiset sosiodemografiset tiedot

◼ Avoimia kysymyksiä

◼ Kysymykset on suunniteltu Kantar TNS:n ja Sitran yhteistyönä

◼ 15-84 –vuotiaat suomalaiset

◼ Aineisto edustaa manner-suomalaisia (ei sisällä Ahvenanmaata)

2.142



Tulevaisuusbarometrin sisältö 

Kiinnostaako tulevaisuus

Onko meillä mahdollista vaikuttaa 

siihen, millaiseksi tulevaisuus 

muodostuu 

Kokeeko voivansa vaikuttaa siihen, 
millaiseksi oma tulevaisuus 

muodostuu

Tietääkö, millä keinoilla voi 

vaikuttaa tulevaisuuteen

Millaisena näkee tulevaisuuden

Kehityskulun tunteminen

Uhkan suuruus

Asiaan liittyvät mahdollisuudet

Eri ratkaisumallien tärkeys ja 

niissä onnistumisen 
todennäköisyys

1. Yleinen tulevaisuus-

orientaatio

2. Ekologinen 

kestävyyskriisi

3. Kansainvälisen 

politiikan kasvaneet 

jännitteet ja demokratian 
haasteet

4. Ikääntyvä väestö, 

robotisaatio, digitalisoituminen 

ja globalisaatio muuttavat 

työelämää

5. Eri toimijoiden 

vaikuttaminen 

muutokseen, eri teemat 

äänestämisessä

Kehityskulun tunteminen

Uhkan suuruus

Asiaan liittyvät mahdollisuudet

Eri ratkaisumallien tärkeys ja 

niissä onnistumisen 
todennäköisyys

Kehityskulun tunteminen

Uhkan suuruus

Asiaan liittyvät mahdollisuudet

Eri ratkaisumallien tärkeys ja 

niissä onnistumisen 
todennäköisyys

Kenen eri toimijoista pitäisi 

vaikuttaa eri megatrendeihin

Eri teemojen tärkeys 

äänestyspäätöksessä

Avoimet kysymykset:

- Kenellä on mielenkiintoista 

sanottavaa tulevaisuudesta

- Kolme tärkeintä asiaa, joiden 

toivotaan tapahtuvan 
yhteiskunnassa

Tulevaisuuteen

suhtautuminen
Megatrendit Tulevaisuuteen

vaikuttaminen



Millaisena näet tulevaisuuden?

Mene osoitteeseen www.menti.com ja käytä

koodia 16 36 34

1. Pelottaa, näen siellä paljon uhkakuvia

2. Odotan innolla, näen siellä paljon mahdollisuuksia

3. Välillä pelottaa, välillä odotan innolla

4. Ei kiinnosta, elän tätä päivää

http://www.menti.com/


Kiinnostaako tulevaisuus ja voiko siihen vaikuttaa? 



Tulevaisuus sekä pelottaa että innostaa



Tulevaisuus kiinnostaa lähes kaikkia suomalaisia

88%

83%

63%

on kiinnostunut tulevaisuudesta

uskoo että tulevaisuuteen voi 

vaikuttaa 

uskoo tietävänsä keinot, joilla

vaikuttaa tulevaisuuteen

81% uskoo että voi itse vaikuttaa 

omaan tulevaisuuteen



Megatrendit tunnetaan hyvin ja niissä nähdään 

enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia



Millaista tulevaisuutta tulisi tavoitella? 
Näkemyksiä Sitran Hyvinvoinnin seuraava erä – vision 

tavoitteisiin

ks. seuraavaerä.fi  



Kaikkia yhteiskunnallisia tavoitteita pidetään tärkeinä 



Keskustelua tuloksista

▪Heikki Aittokoski, HS

▪Venla Bernelius, Helsingin 
yliopisto

▪Maryan Abdulkarim, 
toimittaja

▪Joonas Mikkilä, Suomen 
Yrittäjät



Kaikilta toimijoilta odotetaan suuria muutoksia 

megatrendeihin vastaamiseksi 



Äänestyspäätöksessä painavat työllisyys, 

koulutus, ilmastonmuutos ja sosiaaliturvauudistus 



TOIVEET TULEVAISUUDELLE

Mitkä kolme asiaa toivoisit tapahtuvan tulevaisuuden yhteiskunnassa? 
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