
 

 

Nuorisotutkimusseura ry. 

020 755 2662  

toimisto@nuorisotutkimus.fi 

www.nuorisotutkimusseura.fi    

 

  

 

Nuorisotutkimusseuran 

toimintakertomus 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nuorisotutkimusseura ry. 

020 755 2662  

toimisto@nuorisotutkimus.fi 

www.nuorisotutkimusseura.fi   2 / 34 

SisällysSisällysSisällysSisällys    

1. YLEISTÄ ...................................................................................................................................................... 4 

2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2016 .............................................................................................. 4 

2.1. Lähtökohtana tutkimuksen pitkäjänteisyys, korkeatasoisuus ja vastuullisuus ................................. 4 

2.2. Globaalin vastuun teemavuosi .......................................................................................................... 5 

2.3. Työyhteisön hyvinvointi ja organisaation kehittäminen ................................................................... 5 

3. ORGANISAATIO .......................................................................................................................................... 6 

3.1. Henkilöstö ja toimitilat ...................................................................................................................... 6 

3.2. Yhdistys .............................................................................................................................................. 6 

3.3. Talous................................................................................................................................................. 7 

3. TUTKIMUS ...................................................................................................................................................... 7 

3.1. Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu ........................................................................... 8 

3.2. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta ......................................................... 9 

3.3. Tutkimuksen painopistealueet ............................................................................................................... 9 

3.3.1. Sukupolvisuhteet, elämänkulku ja siirtymät ................................................................................. 10 

3.3.2. Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus .................................................................................. 12 

3.3.3. Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut ............................................................................ 16 

3.4. Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto ......................................................................................... 21 

3.5. Nuorisotutkimusseuran apurahat ........................................................................................................ 21 

4. JULKAISUT .................................................................................................................................................... 21 

4.1. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjat ............................................................................................. 22 

4.2. Nuorisotutkimus-lehti........................................................................................................................... 22 

4.3. Näkökulma-kirjoitussarja ...................................................................................................................... 22 

4.4. Lukukokemus-palsta ............................................................................................................................. 23 

5. KOULUTUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ .............................................................................................................. 23 

5.1. Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen kanssa .......................................................................... 23 

5.2. Koulutusyhteistyöverkostot Yunet ja Nuorisotyön kehittämisverkosto .............................................. 23 

6. SEMINAARIT ................................................................................................................................................. 24 

6.1. Nuorisotutkimuspäivät 2016 ................................................................................................................ 24 

6.2. Avoimet tutkijaseminaarit .................................................................................................................... 24 

7. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ...................................................................................................................... 25 

7.2. Kansainväliset seminaarit ..................................................................................................................... 26 

8. VIESTINTÄ .................................................................................................................................................... 26 

8.1. Työyhteisön sisäinen viestintä .............................................................................................................. 26 



 

 

Nuorisotutkimusseura ry. 

020 755 2662  

toimisto@nuorisotutkimus.fi 

www.nuorisotutkimusseura.fi   3 / 34 

8.3. Ulkoinen viestintä ................................................................................................................................. 27 

LIITTEET ............................................................................................................................................................ 28 

I Julkaisut ..................................................................................................................................................... 28 

Kirjat ja verkkojulkaisut ........................................................................................................................... 28 

Nuorisotutkimus-lehti.............................................................................................................................. 28 

II Näkökulmat .............................................................................................................................................. 29 

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -sarjan Näkökulmat ............................. 29 

Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarjan Näkökulmat ....................................................................... 29 

III Tapahtumat ............................................................................................................................................. 30 

IV Annetut lausunnot .................................................................................................................................. 32 

V Tiedotteet ................................................................................................................................................. 32 

VI Lukukokemukset ..................................................................................................................................... 33 

VI Luottamustehtävät .................................................................................................................................. 33 

Hallitus ..................................................................................................................................................... 33 

Julkaisutoimikunta ................................................................................................................................... 34 

Nuorisotutkimus-lehden toimitusneuvosto ............................................................................................ 34 

Tutkimuseettinen toimikunta .................................................................................................................. 34 

Opinnäytetyökilpailun arviointiraati........................................................................................................ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nuorisotutkimusseura ry. 

020 755 2662  

toimisto@nuorisotutkimus.fi 

www.nuorisotutkimusseura.fi   4 / 34 

1. YLEISTÄ  
Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää 

monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistys edistää nuorisotutkijoiden, 

korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä 

vuoropuhelua, kehittää tutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää seminaareja sekä 

harjoittaa tutkimus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa. 

Nuorisotutkimusseura toteuttaa tutkimustoimintaa Nuorisotutkimusverkoston kautta. 

Nuorisotutkimusverkoston tavoitteet ovat sekä tiedepoliittisessa että nuorisopoliittisessa 

vaikuttamistyössä. Verkosto tuottaa laadukasta akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan 

yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusverkoston yhteistyöverkostot ovat 

monikenttäiset: verkostossa tehdään tutkimusta yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, yliopistojen, 

ammattikorkeakoulujen, tieteellisten seurojen sekä nuorisotyön ja -politiikan ammattilaisten kanssa niin 

kansallisilla kuin kansainvälisilläkin areenoilla. 

Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta 

kiinnostuneet henkilöt. Jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ja käytännön toimijoita ympäri 

Suomen.  

2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2016 

2.1. Lähtökohtana tutkimuksen pitkäjänteisyys, 

korkeatasoisuus ja vastuullisuus 

Tutkimustoiminnan yhteiskunnalliset ja tiedepoliittiset puitteet ovat muuttuneet viime vuosina radikaalisti 

niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Muutos on koskenut yhtä lailla tutkimuslaitoksia ja yliopistoja, 

tutkimusrahoitusta, tutkijauria ja tutkimuksen merkitystä yhteiskunnassa. Myös nuorisotyön ja -politiikan 

toimintaympäristöt ovat monin tavoin muuttuneet. Kompleksisessa ajassa on tärkeää, että tutkimus on 

samaan aikaan herkkä yhteiskunnallisille muutoksille ja ennakoi niitä, mutta perustuu myös syvälliseen, 

eettisesti kestävään tiedon tuottamiseen. Vuonna 1999 Nuorisotutkimusseuran yhteyteen perustettu 

Nuorisotutkimusverkosto on kasvanut keskeiseksi nuorisoa koskevan tiedon tuottajaksi, kansallisesti ja 

kansainvälisesti. Laajentumisella on ollut vaikutuksia yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasolla: 

Nuorisotutkimusseuraan on tarvittu uusia rakenteita tutkimustoiminnan laadukkaaksi koordinoimiseksi ja 

yhteisten asioiden hoitamiseksi. Uudistuksia on viime vuosien aikana sitoutuneesti tehty, ja työtä on 

jatkettu myös vuonna 2016. Tavoitteena on ollut vahvistaa helposti fragmentaariseksi tai lyhytkestoiseksi 

jäävän hankerakenteen ylittävää tiedon tuottamista ja kumuloitumista.  

Nuorisotutkimusverkoston tutkimus jakautui vuonna 2016 kolmeen tiedon kenttään: 1) Sukupolvisuhteet, 

elämänkulku ja siirtymät; 2) Demokratia, yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus; 3) Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja 

nuorten palvelut. Tiedon kentät ovat tutkijadialogin resurssi yhteiseen oppimiseen, yhteistutkijuuteen sekä 

tutkimustiedon kumuloitumiseen. Tiedon kentät kiteyttävät myös verkoston tutkimuksen painopisteet. 

Nuorisotutkimusverkoston lähtökohtana on korkeatasoinen akateeminen ja yhteiskunnallinen toiminta. 

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen 

keskusteluun tarjoten tietoa ja näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan 
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kentille. Nuorisotutkimuksella on erityinen vastuu tarttua ajankohtaisiin nuoria ja sukupolvisuhteita 

koskeviin ilmiöihin – sekä sellaisiin jotka ovat yhteiskunnassa tuttuja ja tunnustettuja, että vaiettuihin tai 

marginaaleihin aihepiireihin.  

Tutkimustoiminnassa pyrittiin vuonna 2016 menetelmälliseen monipuolisuuteen. Pitkittäis- ja seuranta-

tutkimusasetelmia vahvistettiin ja kyselyaineistojen hyödyntämistä tutkimustoiminnassa monipuolistettiin 

yhteistyössä muiden nuoria koskevien tiedonkeruutahojen kanssa. Huomiota kiinnitettiin erityisesti 

taidelähtöisiin aineistonkeruun ja julkistamisen malleihin sekä digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, 

kuten uusien visuaalisten menetelmien ja sosiaalinen median hyödyntämiseen nuorisotutkimuksessa.  

Nuorisotyön aihealueissa ja kentillä huomiota on kiinnitetty edelleen kehittävään tutkimusotteeseen.  

Tutkimuksen vaikuttavuutta tukee vaikuttava viestintä. Viestinnän kehittämisessä painopiste oli vuonna 

2016 sosiaalisen median muotojen arvioinnissa ja kehittämisessä tiedeviestinnän areenana. 

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston viestinnän volyymi sosiaalisessa mediassa moninkertaistui vuoden 

aikana. Uudet verkkosivujen vakiinnuttivat asemansa sisäisen ja ulkoisen viestinnän resurssina ja 

jäsentiedotusta uudistettiin. 

2.2. Globaalin vastuun teemavuosi 

Tutkimus- ja yhteiskunnallisen toiminnan keskeisenä arvona ja läpileikkaavana teemana oli vuonna 2016 

Nuorisotutkimuksen globaali vastuu. Noin 85 prosenttia maailman nuorista asuu globaalin etelän 

kehitysmaissa. Globaalin etelän yhteiskuntailmiöt sekä etelän ja pohjoisen väliset suhteet ovat jääneet 

vähäiselle huomiolle sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että länsimaisessa nuorisotutkimuksessa. 

Globaali muuttoliike on kuitenkin tehnyt maapallon epätasaisen väestörakenteen sekä epätasa-arvoiset 

elinmahdollisuudet näkyväksi, myös Suomessa. Teemavuoden puitteissa kiinnitettiin huomiota siihen, mitä 

globaali muuttoliike ja lisääntyvä eriarvoisuus ja turvattomuus merkitsevät lasten, nuorten ja nuorten 

aikuisten näkökulmasta. Samalla herätettiin keskustelua globaalista muuttoliikkeestä nuorisopoliittisena 

kysymyksenä. Tutkimushankkeisiin nivottiin mukaan globaali näkökulma, tarkoittipa se käsitteiden ja 

tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista vertailevaa hankeyhteistyötä. Nuorisotutkimusverkosto oli 

mukana esimerkiksi useissa kansainvälisesti vertailevissa tutkimushankkeissa, joissa tutkimusympäristöt 

sijoittuivat Euroopan sisä- ja ulkopuolelle. Hankkeissa kysymykset demokratiasta, nuorten asemasta, 

muuttoliikkeestä, sukupolvista ja sukupuolesta asettuivat monipuolisen analyysin kohteeksi. Teemavuoden 

päätapahtuma olivat marraskuussa järjestetyt Nuorisotutkimuspäivät. Myös nuorisotyön tutkimuksen 

kysymyksissä vahvistettiin globaalia dialogia. Globaalin vastuun teemavuosi liittyi laajempaan, 

pitkäjänteiseen työhön nuorisotutkimuksen kansainvälisten yhteistyösuhteiden ja -käytäntöjen 

vahvistamiseksi. Tutkimuksen kansainvälistäminen on tarkoittanut tutkimusyhteistyön lisäämistä myös 

lähialueilla, kuten Barentsin alueella, Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä kasvavaa panosta EU-

rahoitteisissa yhteistyöhankkeissa. 

2.3. Työyhteisön hyvinvointi ja organisaation kehittäminen  

Työyhteisön hyvinvoinnin pitkäjänteinen edistäminen ja työssä jaksamisen tukeminen ovat olleet 

Nuorisotutkimusverkoston painopisteitä myös vuonna 2016, jolloin toteutettiin useita yhteisöllisyyttä ja 

työhyvinvointia vahvistavia hankkeita. Vuonna 2015 käynnistynyttä tutkijoiden ryhmämuotoista 

työnohjausta jatkettiin vuoden 2016 loppuun saakka. Organisaation työsuojeluosaamista vahvistettiin 

työsuojelutoimikuntaan kuuluvan henkilöstön koulutuksella. Työhyvinvoinnin edistämiseksi toteutettiin 
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henkilöstön työhyvinvointi-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, jonka tuloksia käsiteltiin työyhteisön 

kehittämispäivillä syyskuussa 2016. Koko työyhteisön yhteisen työskentelyn tuloksena laadittiin hyvän 

työyhteisön huoneentaulu sekä käynnistettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen 

Nuorisotutkimusverkostolle. Työyhteisön yhteisöllisyyttä ylläpidetään säännönmukaisten kuukausittaisten 

työyhteisötapaamisten ja puolivuosittaisten kehittämispäivien muodossa. Organisaation sisäisen 

tiedonkulun ja yhteistyön vahvistamiseksi kuukausitapaamisiin integroitiin uutena elementtinä 

tutkimushankkeiden esittäytyminen. Kokouskäytäntöjä uudistettiin osallistavammiksi hyödyntämällä 

aiempaa enemmän mm. työryhmätyöskentelyä. Tutkijoiden työurien pitkäjänteisyyden vahvistamiseen ja 

hankesuunnitteluun kiinnitettiin vuonna 2016 erityistä huomiota vahvistamalla mm. syksyn suurten 

hankehakujen koordinaatiota ja valmistelun yhteisöllisyyttä. Syksyllä 2016 Nuorisotutkimusseuran 

henkilöstö palasi Asemapäällikönkatu 1:n remontoituihin työtiloihin, joiden kalustuksessa ja 

sisustusratkaisuissa pyrittiin huomioimaan aiempaa paremmin ergonomisuus, viihtyisyys ja työrauha. 

Näiden uudistusten ohella Nuorisotutkimusseurassa on pidetty huolta siitä, että työyhteisön 

institutionaaliset periaatteet ja käytännöt ovat mahdollisimman läpinäkyvät ja yhdenvertaiset. 

Nuorisotutkimusverkoston johtamisresurssien yhteisöllistä vahvistamista jatkettiin edelleen tutkimuksen 

johtoryhmässä, jonka tehtävänä on tutkimustoiminnan tukeminen koko organisaation tasolla. 

Johtoryhmään kuuluivat vuonna 2016 Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää, 

tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, vastaava tutkija Mikko Salasuo, tutkijatohtori Elina Pekkarinen, tutkija 

Tomi Kiilakoski ja tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti. 

3. ORGANISAATIO 

3.1. Henkilöstö ja toimitilat 

Vuonna 2016 Nuorisotutkimusseuran henkilöstöön kuului vuonna 37 työntekijää, joista 29 työskenteli 

tutkijoina ja kahdeksan tutkimus- ja taloushallinnon sekä julkaisu- ja seminaaritoiminnan tehtävissä. 

Nuorisotutkimusverkostossa työskenteli säännöllisesti myös korkeakouluharjoittelijoita tutkimusavustajina 

sekä erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä. Henkilöstö on lueteltu kattavasti toimintakertomuksen liitteessä 

Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2016.  

Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa Itä-

Pasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Toimisto muutti pois väistötiloista 

(Asemapäällikönkatu 7, 00520 Helsinki) syyskuussa 2016 Allianssi-talon peruskorjauksen valmistuttua. 

Lisäksi seura vuokrasi lisätilaa Nilsiänkatu 11:sta (Artlab) tutkijoiden työhuoneiksi syyskuuhun 2016 saakka. 

Oulussa toimivien työntekijöiden työpiste on sijainnut vuoden 2015 alusta Kastellin tutkimuskeskuksessa 

(Aapistie 1, 90230 Oulu). Näiden toimipisteiden lisäksi Nuorisotutkimusseuran tutkijoita työskenteli 

verkostomaisesti ympäri Suomea mm. Turussa ja Kajaanissa.   

3.2. Yhdistys 

Nuorisotutkimusseuran asioita hoitaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus. Hallitus kokoontui vuoden 
aikana kuusi kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi dosentti, VTT, yliopistonlehtori Antti Häkkinen 

(Helsingin yliopisto) ja sen varapuheenjohtajina Anu-Hanna Anttila ja Mirja Määttä.  Hallituksen muut 

jäsenet olivat Pia Lundbom, Päivi Känkänen, Martti Muukkonen, Juha Nieminen, Kari Paakkunainen, Jaana 

Lähteenmaa ja Sirpa Tani sekä varajäseninä Antti Maunu, Eriikka Oinonen) ja Anni Rannikko.  
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Nuorisotutkimusseuran kevätkokous järjestettiin Tieteiden talolla 18.5.2016 ja syyskokous Tampereella 

Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 7.11.2016.  

Vuoden 2016 lopussa Nuorisotutkimusseuralla oli 372 jäsentä. 

3.3. Talous  

Nuorisotutkimusseura ry sai yleisavustuksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksiköstä (vuonna 

2016 noin 45 % kokonaisrahoituksesta). Yleisavustus käsittää mm. toistaiseksi voimassa olevissa 

työsuhteissa olevan henkilökunnan palkkauksen sekä suuren osan julkaisu-, seminaari- ja 

viestintätoiminnasta. Tämän lisäksi ulkopuolisen rahoituksen osuus oli huomattava. Merkittävimpiä 

ulkopuolisia rahoittajia olivat vuonna 2016 Euroopan unioni, Suomen Akatemia, opetus- ja 

kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue ja kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, puolustusministeriö sekä 

erilaiset säätiöt. 

Vuonna 2016 kirjanpidosta huolehti Tilitoimisto Tommi Ranta. Tilintarkastuksen teki Oy Tuokko Ltd ja 

toiminnantarkastaja Tero Järvinen (varalla Veli-Matti Ulvinen). 

 

3. TUTKIMUS  
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta rakentuu tieteidenvälisyyden ja monikenttäisen yhteistyön 

eetokselle, jossa akateemisen ja soveltavan tutkimuksen lähtökohdat sekä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö 

asettuvat elävään vuoropuheluun. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten 

seurojen kanssa tehtävä yhteistyö nivoutuu tutkimustoiminnan luontevaksi osaksi. Hankeyhteistyön ohella 

vuoropuhelua eri yliopistojen kanssa vahvistettiin mm. yhteisluentokurssein sekä avoimilla 

tutkijaseminaareilla. Avoin tutkijaseminaari on toiminut viime vuosina myös nuorisotutkimuksen alueellisen 

yhteistyön keskeisenä välineenä. Tutkijaseminaarin puitteissa jatkettiin myös avointen gradupäivien 

järjestämistä. Keväällä 2016 järjestettiin avoin gradupäivä Tampereella ja syksyllä Helsingissä yhteistyössä 

Hip-hop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet ‑tutkimusverkoston kanssa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston (nuorisotyön ja -politiikan vastuualue) 

kanssa tehtävä moninainen yhteistyö koski vuonna 2016 mm. nuorisolain valmistelua. OKM:n nuorisotyön 

ja -politiikan vastuualueen ohella yhteistyötä on tehty muiden valtionhallinnon tahojen kanssa. 

Nuorisotutkimusverkoston liikuntatutkimuksen hankkeet tukivat horisontaalista lähtökohtaa, jossa 

nuorisoasiat kytkeytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen kanssa tehtävään 

yhteistyöhön. Yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston kanssa on niin 

ikään viime vuosina tiivistynyt: osasto on toiminut lasten mediakulttuurien tutkimuksen rahoittajana ja sen 

kanssa toteutettiin ensimmäistä kertaa vapaa-aikakysely vuonna 2015. Oikeusministeriön kanssa 

vuoropuhelu jatkui demokratia- ja kansalaisvaikuttamisen kysymysten sekä syrjinnän seurannan 

kehittämisen kohdalla. Ulkoministeriön suuntaan vuoropuhelu koski erityisesti Afrikka-tutkimuspainotusta 

sekä siihen liittyvää nuoriso- ja kehityspolitiikan vaikuttamistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 

yhteistyötä on jatkettu mm. lapsuuden, nuoruuden, lastensuojelun ja syrjäytymisen kysymyksissä, ja 

yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa on ollut vuonna 2016 aktiivista. Puolustusministeriön 

kanssa tehtiin yhteistyötä ylisukupolvisen maanpuolustustahdon tutkimisessa. Vuoropuhelua vahvistettiin 

myös mm. Lapsiasiavaltuutetun toimiston suuntaan, jonka kanssa valmisteltiin lapsia koskevaa 
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systemaattisen tiedonkeruun käynnistämistä.  

Valtionhallinnon lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet kunnat (mm. Kanuuna-verkosto), 

järjestöt (vuonna 2016 mm. Allianssi, Seta, Pakolaisapu, Ihmisoikeusliitto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) 

ja säätiöt (mm. Koneen säätiö, Kordelinin säätiö, Suomen Punainen Risti, Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö, 

Cupore). Tutkimuseettisten kysymysten ja tutkimuseettisen toimikunnan perustamisen teemoissa tehtiin 

aktiivista yhteistyötä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa. 

Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kanssa tiivistettiin yhteistyötä. Globaaleja liikkuvuusteemoja on 

käsitelty mm. CIMOn kanssa, jonka luottamuselimiin Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnan jäsenet 

ovat vuosien ajan kuuluneet.  

Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit kytkeytyvät 

läheisesti nuorisotutkimukseen. Vuonna 2016 tällaisia verkostoja olivat vuonna 2006 perustettu 

Tyttötutkimusverkosto sekä vuonna 2014 perustettu Hip-hop Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet ‑

alaverkosto.  

3.1. Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu 

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion nuorisoasiain 

neuvottelukunnan kanssa vuosittaisen Nuorisobarometrin. Vuonna 2016 ilmestyneen vuoden 2015 

Nuorisobarometrin Arjen jäljillä teemana oli nuorten arjenhallinta. Nuorisobarometrien etukäteen 

sovittavat kattoteemat (osallisuus 2013, yhdenvertaisuus 2014 ja arjenhallinta 2015) ovat noudattaneet 

lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012–2015 teemakokonaisuuksia, ja niiden avulla on 

vahvistettu ohjelman toteutumisen seurannan tietopohjaa.  

Vuonna 2016 jatkettiin Nuorisobarometrin kehittämistä nuorisopoliittisen ja nuorisotyön kehittämisen 

välineenä vuonna 2014 toteutettujen asiantuntija-arvioiden pohjalta. Nuorisobarometrien 

seurantatehtävän vahvistamiseksi on laadittu pidemmän aikavälin etukäteissuunnitelma nuorten arvojen ja 

asenteiden seurantaan tarkoitettujen toistuvien kysymysten esittämisvuosista. Näin suunnitellut 

kysymyssarjat voivat esimerkiksi vaalivuosina tukea poliittisen osallistumisen seurantaa.  

Suomalaisen yhteiskunnan monimuotoistuminen sekä yhdenvertaisuuden ja syrjinnän seurannan tarve on 

otettu huomioon Nuorisotutkimusseuran säännöllisen tiedonkeruun kokonaisuutta uudistettaessa. 

Nuorisobarometriin otannan tarkentamiseksi perusjoukkoon on lisätty muuta kuin suomea tai ruotsia 

äidinkielenään puhuvat nuoret. Erilaisiin vähemmistöihin liittyvien tietopuutteiden paikkaamiseksi 

barometreihin on vakiinnutettu aiempaa monipuolisemmat taustakysymykset jotka antavat 

mahdollisuuden mm. eriarvoisuuden ja syrjinnän aiempaa hienovaraisempaan paikantamiseen.  

Nuorisobarometrin laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi julkaisusarjassa on toteutettu vuodesta 2014 

lähtien vertaisarviointikäytäntöä. Vuonna 2015 otettiin tulevan Nuorisobarometrin suunnitteluun aiempaa 

vahvemmin mukaan nuoret, joiden kommenttien perusteella valmisteltiin alkuvuonna 2017 ilmestyvää 

vuoden 2016 tulevaisuusaiheista barometria. Nuorisobarometrista julkaistiin englanniksi käännetty 

tiivistelmä, mikä laajentaa teoksen lukijakuntaa ja mahdollistaa yhteistyön kansainvälisempien 

nuorisokyselytutkimusten toteuttamisessa. 

Julkaisusarjoina joka vuosi toteutettavan Nuorisobarometrin ja joka toinen vuosi toteutettavan Nuorten 

vapaa-aikatutkimuksen valmistelua on alettu koordinoida aiempaa tiiviimmin siten, että ne muodostavat 

toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Vapaa-aikakysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2015, jolloin 
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sen teemana oli media nuorten arjessa (julkaisu Media hanskassa ilmestyi 7.9.2016). Vapaa-aikakysely 

toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2017.  

Kvantitatiivisten tiedonkeruuinstrumenttien ohella Nuorisotutkimusverkostossa on käynnissä laadullinen 

seurantatutkimus Nuoret ajassa, jonka tavoitteena on seurata noin sadan eri puolilla Suomea asuvan 

nuoren elämänkulkua noin kymmenen vuoden ajan (2014–2025). Tällainen seurantatieto täydentää sekä 

tilastotietoa että laadullisia tapaustutkimuksia kooten nuorten arjesta syventävää ja laaja-alaista tietoa.  

3.2. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen 

toimikunta 

Eettisesti kestävän tutkimuksen edistämiseksi Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on toiminut vuodesta 

2015 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunnan tehtäväksi on 

määritelty muun kuin lääketieteellisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin 

järjestäminen. Lisäksi se toimii valtakunnallisena monitieteisenä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten 

erityiskysymysten asiantuntijana. Toimikunta palvelee Nuorisotutkimusseuran tutkijoita sekä niitä 

tutkijoita, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta tutkimuseettisen toimikunnan käsittelyyn. 

Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran, opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman 

tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), sekä monitieteisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen 

tutkimuskentän kanssa.  

Vuonna 2016 toimikunta kokoontui neljä kertaa. Toimikunta antoi lausunnon viiden tutkimushankkeen 

ennakkoarviointipyyntöön ja käsitteli kolme konsultaatiopyyntöä. Käsitellyt lausunto- ja 

konsultaatiopyynnöt koskivat järjestöissä toteutettavaa lapsi- ja nuorisotutkimusta, 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeita tai yksittäisten taustaseurojen jäsenten tutkimushankkeita. 

Osa konsultaatiopyynnöistä tuli korkeakouluilta tai niiden eettisiltä toimikunnilta. Hankkeet edustivat useita 

ihmistieteitä, pääosin yhteiskunta- ja kasvatustieteellistä tutkimusta. 

27.5.2016 toimikunta järjesti laajan yleisöseminaarin Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikan muuttuvat 

kentät Helsingissä, Tieteiden talolla. Toimikunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2016 OTT, VTM, dosentti 

Liisa Nieminen, varapuheenjohtajana PsT, professori Maarit Alasuutari ja jäseninä FT Anna Anttila, YTT, 

dosentti Johanna Hurtig, TT, professori Arto Kallioniemi, FT, dosentti Hanna Lagström sekä VTT, dosentti 

Niina Rutanen. 

3.3. Tutkimuksen painopistealueet 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa 

tutkimushankkeissa. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta rakentuu kolmen laaja-alaisen 

painopistealueen, niin kutsutun tiedon kentän, ympärille. Tiedon kentät kokoavat ja kiteyttävät 

Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tieteellisesti korkeatasoisen ja nuorisopoliittisesti relevantin 

tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja teema-alueita: 

I Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät  

II Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus  

III Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut  
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Kuvio havainnollistaa tiedon kenttien keskinäissuhdetta sekä niitä kehystäviä Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan 

lähtökohtia. Tutkimushankkeet ja niissä työskentelevät tutkijat tekevät yhteistyötä näiden painopistealueiden eri osa-alueilla. 

 

Tiedon kentät ovat erityisen tärkeitä tutkimuksen laadun, pitkäjänteisen tutkijayhteisöllisyyden sekä 

tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmista katsottuna. 

3.3.1. Sukupolvisuhteet, elämänkulku ja siirtymät 

Tiedon kentän kokoavana lähtökohtana on sukupolvisuhteiden, elämänkulun ja siirtymien moniulotteinen 

tarkastelu. Sukupolvia tutkitaan moninaisissa ympäristöissä ja merkityksissä, joihin kytkeytyy toisaalta 

neuvotteluja hyvää elämää koskevista käsityksistä, toisaalta materiaalisia olosuhteita ja ehtoja. 

Sukupolvinäkökulma kiinnittää huomion paitsi nuoruuden ikä- ja sukupolviin, myös kysymyksiin perheistä, 

ylisukupolvisuudesta sekä elämänkulun siirtymistä lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden jännitteissä. 

Elämänkulkua ja siirtymiä tulkitaan yhtä lailla yksilöiden kokemuksista käsin kuin sosiaalisina ja 

institutionaalisina prosesseina.  

Viime vuosina on panostettu erityisesti seuranta- ja pitkittäistutkimusasetelmien vakiinnuttamiseen osana 

Nuorisotutkimusverkoston tiedontuotantoa. Tämä mahdollistaa nuorten elämänkulun suuntien ja arjen 

katkoksien identifioisen aiempaa monipuolisemmin. Tiedon kenttää koordinoivat vastaava tutkija, dos. 

Mikko Salasuo ja erikoistutkija, dos. Sinikka Aapola-Kari. 

Painopistealueen näkökulmista ja teemoista toteutettiin vuonna 2016 seuraavia tutkimuksia: 

Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto (2014–2016) 
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Tutkimushankkeessa tarkasteltiin laadullisten aineistojen avulla nuorten armeijaan ja 

varusmiespalvelukseen liittyviä käsityksiä ja motivaatioita sekä sitä, miten nämä ovat ajallisesti ja 

sisällöllisesti muuttuneet. Maanpuolustukseen ja maanpuolustustahtoon liittyviä aiheita lähestyttiin 

ylisukupolvisten suhteiden, nuorten omien kokemusten ja kertomusten kautta. Varusmiespalvelusta ja 

maanpuolustustahtoa koskevia teemoja käsiteltiin huomioiden sukupolvien erilaiset kokemismaailmat ja 

sosiaalihistorialliset taustat.  

Hankkeen vastuullinen johtaja: VTT, dos. Mikko Salasuo. 

Hankkeen tutkijat: VTT Anni Ojajärvi ja VTM Tiia Laukkanen 

Hankkeen rahoitus: Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) ja puolustusministeriön 

tutkimusosasto 

Kasvava liikkuvuus ja nuorten eriytyvät elämänpolut – Sotienjälkeiset ikäluokat 1960–1970-lukujen 

suuren muuton kokijoina ja tekijöinä (2015–2016) 

Hankkeessa tarkasteltiin, millaisia muutoksia niin kutsuttu suuri muutto aiheutti sotienjälkeisinä vuosina 

syntyneiden ikäluokkien arjessa ja elämänkulussa sekä nuoruudessa elämänvaiheena. Sopeutumisen ja 

sisällöllisten muutosten ohella tutkimus keskittyi siihen, miten nopea urbanisaatio ja liikkuvuuden kasvu 

rikkoivat agraarikulttuuriin liittynyttä elämänpolkujen pysyvyyttä ja miten elämäntavan muutos sekä 

pakotti että antoi uusia mahdollisuuksia aiempaa yksilöllisemmän elämänkulun ja identiteetin 

rakentamiseen. Hanke pyrki tuomaan suuren muuton ja liikkuvuuden tutkimusta painokkaammin 

ruohonjuuritasolle, kohti yksilön arjen ja elämänkulun kvalitatiivista tarkastelua, keskittyen samalla 

aiempaa vahvemmin nuorten erityisrooliin muuttoaallon ydinryhmänä.  

Hankkeen tutkija: VTT Janne Poikolainen 

Hankkeen rahoitus: Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö 

Kentiltä kabinetteihin: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus (2014–2017) 

Nuorisotutkimusverkoston ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (Likes) yhteishanke on jatkoa 

Nuorisotutkimusverkostossa aiemmin tehdyille liikuntatutkimuksille. Tarkastelun kohteena on 

urheiluliikkeen lähihistoria ja nykytila, läpäisten sen rakenteet aina liikkuvista lapsista valtakunnallisten 

liikuntajärjestöjen johtoon. Lisäksi tarkastellaan laajemmin sitä, kuinka urheiluliikkeen keskeinen oikeutus, 

kansanterveyden edistäminen, ilmenee eri tasoilla, kuinka terveys ymmärretään ja miten siihen liittyvät 

tulkinnat eroavat toimijoiden painotuksissa ja kansalaisten liikunnan toteuttamisessa.  

Hankkeen vastuullinen johtaja: VTT, dos. Mikko Salasuo 

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: VTT, dos. Päivi Berg  

Hankkeen tutkijat muualla: LitM Kati Lehtonen (Likes) 

Hankkeen rahoitus: OKM:n liikunnan vastuualue 

Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista (2014–2025) 

Nuoret ajassa -tutkimushanke on laaja pitkittäistutkimushanke, jonka tavoitteena on seurata 

vuosituhannen vaihteessa syntyneiden nuorten elämänkulkua pitkällä aikavälillä, vähintään kymmenen 

vuoden ajan. Hankkeen tavoitteena on koota nuorten arjesta syventävää tietoa, jollaista massakyselyissä 

on vaikea tavoittaa. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia laadullisia ja osallistavia menetelmiä nuorten 

elämänkulun kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi. Hankkeessa rakennettavaan seurantajärjestelmään 

liitetään myös määrällisiä indikaattoreita, jotka taustoittavat laadullista aineistoa. Hankkeen 
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käynnistysvaihe päättyi vuoden 2016 lopussa. 

Hankkeen vastuullinen johtaja: VTT, dos. Sinikka Aapola-Kari 

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: lisäksi FT Tomi Kiilakoski, YTT Antti Kivijärvi, VTT, dos. Leena 

Suurpää, FT, dos. Kaisa Vehkalahti ja VTT Matilda Wrede-Jäntti 

Hankkeen tutkijat muualla: YTT, dos. Päivi Armila (Itä-Suomen yliopisto), YTT Mari Käyhkö (Itä-Suomen 

yliopisto), YTM Ville Pöysä (Itä-Suomen yliopisto) ja VTT, dos. Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto) 

Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 

Promoting Youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for ’conflicted’ 

young (PROMISE 2016–2018)   

Kahdentoista maan yhteisessä EU-rahoitteisessa hankkeessa tutkitaan eurooppalaisten yhteiskuntien 

sosiaalista muutosta nuorten ja sukupolvisuhteiden näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti 

sellaiset nuoret ja nuorisoryhmät, jotka tavalla tai toisella asettuvat konfliktuaaliseen suhteeseen 

yhteiskunnan auktoriteettien, instituutioiden ja normien kanssa. Hankkeessa tarkastellaan sukupolvien 

välisen konfliktin ja sosiaalisen muutoksen suhdetta erilaisten tapaustutkimusten kautta. Hanketta 

koordinoi Manchesterin yliopisto. Nuorisotutkimusverkosto toimii Suomen osahankkeen toteuttajana. 

Suomen osahanke rakentuu kahden tapaustutkimuksen ympärille, joista toinen keskittyy nuorten 

sirkusaktivismiin ja toinen nuoreen äitiyteen monikulttuurisessa Suomessa. 

Hankkeen vastuullinen johtaja: VTT, dos. Kaisa Vehkalahti  

Hankkeen tutkijat: VTT Marja Peltola ja FT Heta Mulari 

Hankkeen rahoitus: EU/ Horizon2020  

 

Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus - GENESO (2012–

2016) 

Tutkimushankkeessa tarkasteltiin sukupolvien välisiä neuvotteluja sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta 

nuorten monikulttuurisissa elinpiireissä: perheissä, lähiyhteisöissä, vertaissuhteissa ja suomalaisen 

yhteiskunnan instituutioissa. Neuvottelujen ja sosiaalisen kontrollin vaihtelevia tulkintoja ja 

ilmenemismuotoja selvitettiin kyselyiden, haastatteluiden ja dokumenttiaineiston avulla. 

Tutkimushankkeen sijoituspaikka on Nuorisotutkimusverkosto.  

Hankkeen vastuullinen johtaja: Minna Canth -professori Johanna Niemi (Turun yliopisto) 

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: VTT Veronika Honkasalo, VTT Marja Peltola, FT Anu Isotalo 

ja YTT Antti Kivijärvi  

Hankkeen tutkijat muualla: Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto), VTT, dos. Suvi Keskinen (Turun 

yliopisto) 

Hankkeen rahoitus: Suomen Akatemia 

3.3.2. Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus 

Tämän tiedon kentän kautta tarkastellaan demokratian, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä. 

Tutkimusaiheet koskevat nuorten elämän sosiaalisia rakenteita, kuten etnisyyden, seksuaalisuuden, 

perheen ja politiikan alueita, sekä sosiaalista toimintaa, kuten yhteiskunnallista vaikuttamista sekä elämää 

perheissä, muissa lähisuhteissa ja erilaisissa instituutioissa. Tutkimushankkeita kokoava tiedonintressi 
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kohdistuu nuorten erilaisiin instituutiosuhteisiin ja -käytäntöihin. Teoreettiset käsitteet – kansalaisuus, 

syrjäytyminen, syrjintä ja syrjäyttäminen, rakenne ja toimijuus, kehollisuus, vastarinta ja poikkeavuus – 

yhdistävät tämän tiedon kentän alla toimivia tutkimushankkeita. Tätä tiedon kenttää leimaavat 

monitahoiset arkaluontoisiin tutkimusaiheisiin liittyvät tutkimuseettiset erityiskysymykset.  

Painopistealue on järjestänyt aktiivisesti työyhteisölle avoimia keskustelutilaisuuksia erilaisista kenttää 

koskevista aiheista. Tiedon kenttää koordinoivat tutkijatohtori, VTT Elina Pekkarinen ja tutkijatohtori, VTT 

Veronika Honkasalo. 

Vuoden 2016 aikana toteutettiin seuraavia tutkimuksia tämän painopistealueen näkökulmista ja teemoista: 

Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla (2015–2017) 

Hankkeessa tarkastellaan nuoria aikuisia uuden työn markkinoilla. Ajolähtö viittaa pakkoon lähteä 

kotiseudulta työn perässä sekä pakkoon luovia työmarkkinoilla, joilla yhä useammille on tarjolla vain itsensä 

työllistämistä ja matalapalkkatöitä. Hanke tutkii journalismin, valokuvan ja etnografian keinoin 

taloudellisesti taantuvaan Kotkan ja Kouvolan alueelle jääneitä sekä sieltä Helsinkiin muuttaneita 18–35-

vuotiaita aikuisia, jotka työskentelevät matalapalkkatyössä tai yrittäjämuotoisesti. Hankkeen aikana 

julkaistaan journalistisia reportaaseja Suomen Kuvalehdessä ja herätetään keskustelua uuden työn 

pelisäännöistä valokuvan ja tutkimuksen voimin.  

Hankkeen vastuullinen johtaja: dosentti Anu-Hanna Anttila (Nuorisotutkimusseuran varapuheenjohtaja) 

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: VTT, dos. Päivi Berg, VTT, dos. Sanna Aaltonen, VTT Hanna 

Ylöstalo ja VTM Vuokko Härmä 

Hankkeen muut toimijat: freelancetoimittaja, YTM Terhi Hautamäki ja freelancevalokuvaaja, TaM Sami 

Perttilä. 

Hankkeen rahoitus: Koneen Säätiö, Jakautuuko Suomi? -ohjelma 

Diginuoruus mediakaupungissa – Urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin kaduilla ja asemilla 

(2016–2018) 

Diginuoruus mediakaupungissa -tutkimushanke tuottaa uutta, kansainvälistä ja poikkitieteellistä tietoa 

(mediatutkimus, sosiologia, nuorisotutkimus, kaupunkitutkimus) urbaaniin digitaaliseen elämään liittyvistä 

kuulumisista, kamppailuista ja kontrollista nuorten kaupunkielämän arjessa. Tutkimus toteutetaan 

Helsingissä ja Pietarissa. Hanke tuo yhteen mediatutkimuksen, sosiologian, nuorisotutkimuksen ja 

kaupunkitutkimuksen alat ymmärtääkseen diginuoruutta mediakaupungissa. Metodologisesti kokeileva 

hanke soveltaa vertailevaa urbaanietnografista otetta, ja ylittää erilaisia fyysisen kenttätyön (kaupungit, 

metro) ja virtuaalisen (internet) kenttätyön rajoja. Osallistava hanke tuottaa uusia tapoja raportoida ja 

viestiä tutkimuksesta paitsi tieteen, myös taiteen ja populaarikulttuurin keinoin. 

Hankkeen vastuullinen johtaja: FT Johanna Sumiala (Helsingin yliopisto)  

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: VTT, dos. Leena Suurpää, VT, tutkija Heta Mulari, MASoc 

Arseniy Svynarenko 

Hankkeen tutkijat muualla: VTT Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto), YTT Yana Krupets (National 

Research University High School of Economics, Saint Petersburg), FT Elena Omelchenko (National Research 
University High School of Economics, Saint Petersburg) 

Hankkeen rahoitus: Koneen säätiö 

 

Empowering the young generation: challenges and opportunities in the triple transition SAHWA (2014–
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2016) 

Nuorisotutkimusverkosto oli mukana laajassa EU -rahoitteisessa tutkimushankkeessa (FP7), jossa tutkittiin 

nuoria Egyptissä, Algeriassa, Libanonissa, Marokossa ja Tunisiassa. Hankkeessa tarkasteltiin nuorten 

siirtymiä aikuisuuteen, työllisyyttä ja muuttoliikettä, nuorisokulttuureja sekä osallisuutta. Tutkimuksen 

läpileikkaavana teemana oli sukupuolinäkökulma. Hankkeessa tuotettiin tieteellisiä artikkeleita, 

politiikkapapereita, dokumenttielokuva sekä nettisanakirja Pohjois-Afrikan ja Itäisen Välimeren nuorista. 

Hanketta koordinoi Cidob – Barcelona Centre for International Affairs. 

Hankkeen tutkijat: Nuorisotutkimusverkostossa: VTT Sofia Laine, VTM Martta Myllylä ja Afifa Ltifi 

Hankkeen rahoitus: EU / FP7 

 

Etniset suhteet vankila-arjessa – etnografinen tutkimus yhdenvertaisuudesta, vankihierarkiasta ja 

selviytymiskeinoista (2015–2019) 

Tutkimuksessa tarkastellaan suljettujen miesvankiloiden kulttuuria ja käytäntöjä aikana, jolloin 

ulkomaalaistaustaisten vankien osuus on lyhyessä ajassa kasvanut merkittävästi. Tutkimuksella tuodaan 

tietoa muun muassa siitä, miten etnisyys näkyy vankilan vuorovaikutuksessa, miten yhdenvertaisuus 

toteutuu vankilan arjessa ja mitä haasteita etnisten vähemmistöjen kasvu tuo vankeinhoitoon. Tutkimuksen 

aineisto kerätään etnografisin menetelmin kahdessa Etelä-Suomen vankilassa. Yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden näkökulmasta tavoitteena on tuottaa murroksessa olevasta vankilainstituutiosta tietoa, 

jota voidaan käyttää vankeinhoidon kehittämiseen ja erilaisten haasteiden ennakointiin.  

Hankkeen tutkija Nuorisotutkimusverkostossa: VTM Helena Huhta 

Hankkeen rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto. 

Fact for Minors. Fostering Alternative Care for Troubled minors (2016–2018) 

Viiden maan yhteisen EU -rahoitteisen tutkimus- ja kehittämishankkeen keskiössä ovat 

lastensuojelulaitoksiin sijoitetut nuoret, jotka ovat samanaikaisesti sekä lastensuojelu- että 

mielenterveyspalvelujen piirissä tai niiden tarpeessa. Eri Euroopan maiden lastensuojelu- ja 

rikosoikeudelliset järjestelmät ovat erilaisia, samoin palvelu- ja laitosrakenteet. Mielenterveyspalvelujen 

saatavuuden on todettu olevan haasteellista useissa maissa, eivätkä laitoksiin sijoitettujen nuorten 

oikeudet heille kuuluviin palveluihin aina toteudu. Hankkeessa identifioidaan hyviä käytäntöjä ja pyritään 

jakamaan tietoa niistä Euroopan laajuisesti nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamisen 

vahvistamiseksi ja nuorten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi.  

Suomen osatutkimus kohdistuu koulukoteihin. Hankkeen kotimaisina yhteistyökumppaneina toimivat 

Lapsiasiavaltuutettu sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanketta koordinoi CNCA - Coordinamento 

Nazionale Comunità di Accoglienza Italiasta.  

Hankkeen vastuullinen johtaja Nuorisotutkimusverkostossa: Tutkimuspäällikkö, dos. Kaisa Vehkalahti 

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: VTT Elina Pekkarinen ja VTM Noora Hästbacka 

Hankkeen rahoitus: EU / JUST2015 action grants. 

Nuoret ja poliittisuus nyky-Afrikassa (2012–2016) 

Monitieteisessä konsortiohankkeessa tutkittiin nuorten poliittisen osallistumisen ehtoja, mahdollisuuksia ja 

käytäntöjä nyky-Afrikassa: valtion ja demokraattisten kehitysten muutoksia, nuorten arkisia 

toimintamuotoja ja kansalaisjärjestöjä, kansainvälistä kehitysyhteistyötä sekä globaaleja verkostoja ja 
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vaikutuksia. Hanke toteutettiin Helsingin yliopiston ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä.  

Hankkeen vastuulliset johtajat: PD, dos. Elina Oinas (Helsingin yliopisto) ja tutkimusjohtaja Leena Suurpää 

(Nuorisotutkimusverkosto) 

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: VTT Sofia Laine ja VTM Tiina-Maria Levamo 

Hankkeen tutkijat muualla: VTM Henri Onodera (Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen oppiaine), 

VTM Eija Ranta (Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen oppiaine), 

Hankkeen rahoitus: Suomen Akatemia 

Nuoret vastaanottokeskuksissa (2016) 

Vuonna 2014 alkanut Euroopan pakolaiskriisi toi myös Suomeen suuren määrän turvapaikanhakijoita, joista 

suurin osa on lapsia, nuoria tai nuoria aikuisia. Nuoret vastaanottokeskuksissa -hankkeessa tarkasteltiin 

osallistuvan havainnoinnin keinoin, tutkija- ja vapaaehtoisrooleista käsin, Suomeen saapuneiden 

turvapaikanhakijanuorten elämää pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa. Hankkeessa pyrittiin 

tuomaan esille nuorten näkökulmia ja toiveita Suomessa elämisen alkuvaiheista sekä tukemaan 

vastaanottokeskuksissa nuorten parissa tehtävää työtä. Verkostomainen hanke toteutettiin yhteistyössä 

Nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa.  

Hanketta tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: VTT Marja Peltola, VTT Veronika Honkasalo ja 

tutkimusjohtaja, dos. Leena Suurpää. 

Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 

 

Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi (2013–2016) 

Tutkimushankkeessa kehitettiin tulkintakehystä, joka pohjautuu kriittisen realismin metateoriaan. 

Tutkimushankkeen empiirisenä esimerkkinä tarkasteltiin lastensuojelun interventioita ja niiden kohteina 

olleita nuoria. Tutkimuksen aineisto koostui lastensuojelun asiakasasiakirjoista sekä 

lastensuojelutoimenpiteiden kohteina olleiden nuorten haastatteluista. Tutkimushankkeen tavoitteena oli 

muodostaa teoreettinen malli, jonka avulla yksilöiden, yhteisöjen ja rakenteiden välisiä suhteita ja niihin 

vaikuttavia tekijöitä voitaisiin tarkastella niin tutkimuksessa kuin käytännön kentillä nuoriso- ja sosiaalityön 

kaltaisilla aloilla. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Tampereen yliopiston, Valtion koulukotien ja Queens 

University of Belfastin kanssa.  

Hankkeen tutkija Nuorisotutkimusverkostossa: VTT Elina Pekkarinen 

Hankkeen rahoitus: Suomen Akatemia (henkilökohtainen tutkijatohtorin kolmivuotinen rahoitus) 

Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt (2015–2018) 

Hankkeessa selvitetään etnisen profiloinnin esiintymistä Suomessa: sen yleisyyttä, muotoja ja niitä 

tulkintoja, joiden kautta etnisen profiloinnin kohteena olevat vähemmistöjen jäsenet ja poliisiviranomaiset 

asiaa tarkastelevat. Hankkeessa analysoidaan myös niitä käytäntöjä ja logiikkoja, jotka johtavat etniseen 

profilointiin. Hankkeen tavoitteena on tieteen, taiteen ja journalismin keinoin lisätä ymmärrystä ilmiöstä ja 

tuoda se yhteiskunnallisesti näkyväksi.  

Hankkeen tutkija Nuorisotutkimusverkostossa: YTT Antti Kivijärvi 

Hankkeen rahoitus: Koneen säätiö, Jakautuuko Suomi? -ohjelma 

Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa (2015–2017) 

Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa on Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n 



 

 

Nuorisotutkimusseura ry. 

020 755 2662  

toimisto@nuorisotutkimus.fi 

www.nuorisotutkimusseura.fi   16 / 34 

kanssa toteutettava tutkimushanke, jossa kartoitetaan ja kehitetään päihde- ja mielenterveystyön 

ammattilaisten valmiuksia kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria. Hankkeessa 

tutkitut ammattilaiset ovat kuntien ja järjestöjen palveluksessa olevia, nuoria työssään kohtaavia sosiaali- ja 

terveysalan sekä nuorisotyön ammattilaisia.  

Hankkeen vastuullinen johtaja: VTT, dos. Mikko Salasuo 

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: VTK Inka Sirén ja VTM Noora Hästbacka.  

Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 

Sukupuolten tasa-arvo, etnisyys ja seksuaalisuus: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus Suomessa, 

Ruotsissa ja Norjassa (2015–2018) 

Hankkeessa tutkitaan seksuaalikasvatusta monikulttuurisuuden näkökulmasta. Millä lailla kulttuuriset erot 

näkyvät pohjoismaisessa seksuaalikasvatuksessa entä millä tavoin ne pitäisi huomioida paremmin? Kenellä 

on oikeus määritellä, minkälainen seksuaalikasvatus on laadukasta ja miten näitä käsityksiä värittävät 

näkemykset sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta? Tutkimusta varten haastatellaan nuoria ja 

seksuaalikasvatuksen ammattilaisia ja analysoidaan käytössä olevia seksuaalikasvatuksen oppikirjoja ja 

seksuaaliterveyttä koskevia tilastoja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.  

Hankkeen tutkija Nuorisotutkimusverkostossa: VTT Veronika Honkasalo 

Hankkeen rahoitus: Suomen Akatemia (henkilökohtainen tutkijatohtorin kolmivuotinen rahoitus) 

Suomalainen huumekuolema 2012 (2015–2016) 

Monitieteisessä hankkeessa tarkasteltiin suomalaisia huumekuolemia vuonna 2012. Aineistona käytettiin 

Hjelt-instituutin oikeuskemiallisen yksikön huumekuolemista kokoamia alkuperäisiä asiakirjoja. Aineistoa 

hyödyntäen pyrittiin selvittämään, millaisia ovat suomalaiset huumeisiin liittyvät kuolemat ja mihin aineisiin 

kuollaan. Tarkastelun lähtökohdat nousivat oikeuslääketieteellisen otteen ohella yhteiskuntatieteellisen 

huumetutkimuksen ja ehkäisevän päihdetyön näkökulmista. Hanke toimi jatkona vuonna 2009 toteutetulle 

samankaltaiselle tutkimukselle. Tutkimus toteutettiin Hjelt-instituutin, Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n 

Päihteet ja riippuvuus -osaston yhteistyönä.  

Hankkeen vastaava tutkija Nuorisotutkimusverkostossa: VTT, dos. Mikko Salasuo  

Hankkeen tutkija: tutkimusavustaja, VTK Inka Sirén. 

3.3.3. Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut 

Tässä tiedon kentässä kiinnostus kohdistuu nuorten toimintaympäristöihin ja palveluihin sekä näiden 

rakenteellisiin taustaehtoihin. Tarkastelun kohteena ovat yhtä lailla palvelujen luonne ja niiden paikka 

nuorisopolitiikan kentillä kuin niiden merkitys nuorille yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen tasolla. Erityistä 

huomiota kiinnitetään nuorten asemaan, kansalaisuuteen, osallisuuteen ja toimijuuden ehtoihin sekä 

nuorten omaehtoisessa toiminnassa kuin nuorille suunnatuissa toiminnoissa. Laajemmin kyse on nuorten ja 

yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta sekä sen erilaisista ilmenemistavoista nuorten elämässä. 

Tavoitteena on tuoda näkyviin nuorten kokemusmaailma sekä tarve muokata nuorisotyön ja -politiikan 

lähtökohtia nuorten kannalta mielekkäiksi. 

Tämän tiedon kentän menetelmät vaihtelevat perinteisistä tiedonkeruun lähtökohdista kehittävään 

tutkimukseen ja toimintatutkimukseen. Osa-alueen tutkimukset toteutetaan usein dialogissa nuorisotyön ja 

-politiikan moninaisten kenttien kanssa. Tiedon kenttää koordinoivat tutkija, FT Tomi Kiilakoski ja 
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erikoistutkija, FT Anu Gretschel. 

Vuoden 2016 aikana toteutettiin seuraavia tutkimuksia tämän painopistealueen näkökulmista ja teemoista: 

Boost Your Possibilities! – Nuorisokeskukset kehittämässä liikkuvuutta ja kulttuurien välistä oppimista: 

kansainvälistymisen vaikutukset (2015–2017) 

Hanketta koordinoi Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, ja se toteutetaan Suomen lisäksi Virossa ja 

Sloveniassa. Tutkimusosion tarkoituksena on kerättävien best practise -esimerkkien avulla selvittää millaisia 

vaikutuksia kansainvälisillä aktiviteeteilla voi parhaimmillaan olla niin yksilö-, ryhmä, yhteisö- kuin 

yhteiskunnankin tasolla. 

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: FT Anu Gretschel ja FT Tomi Kiilakoski 

Hankkeen tutkijat muualla: Tina Cupar (Slovenia) ja Merle Linno (Viro) 

Hankkeen rahoitus: EU / Erasmus+ ohjelma 

I've - I Have Experienced - recognition of volunteering through peer support (2014–2016) 

Nuorisotutkimusverkosto vastaa Italiasta käsin johdetun vapaaehtoistoimintaa ja vertaisoppimisen 

tunnustamista koskevan hankkeen tutkimuksellisen osion koordinoinnista.  

Hankkeen tutkija Nuorisotutkimusverkostossa: FT Tomi Kiilakoski 

Hankkeen rahoitus: Lunaria 

Kaikki käy koulua -toiminnan arviointi- ja kehittäminen (2015–2016) 

Kaikki käy koulua -hanke ja toimintamalli ovat Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoima 

nuorten koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisymalli, jota toteutetaan kouluissa nuorille suunnattuina 

kasvuryhminä monihallintokuntaisena tiimityönä. Toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki ja toimintamallin 

kehittämistä levitettäväksi muihin kaupunkeihin tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. 

Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa toimintamallin arvioinnin, jossa pyritään kehittävällä otteella sekä 

edelleen parantamaan mallin toimivuutta että tekemään näkyväksi sen aikaansaamia vaikutuksia ja 

vaikuttavuutta.  

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: FT Anu Gretschel (vastuullinen tutkija) ja tutkija VTM Noora 

Hästbacka 

Hankkeen rahoitus: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus sekä OKM:n nuorisotyön ja -politiikan 

vastuualue. 

Keravan Tajua Mut! -toimintamallin käyttöön liittyvä arviointitutkimus (2015–2016) 

Nuorisotutkimusverkosto toteutti Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran toimeksiannosta Tajua Mut! -

liputusjärjestelmän Keravan pilotointiin liittyvän arviointitutkimuksen. Pilottihankkeessa kokeillaan 

Hollannissa kehitetyn liputusjärjestelmän soveltamista Suomen oloihin. Arviointitutkimus on jatkoa 

Nuorisotutkimusseuran toteuttamalle Mikkelin Tajua Mut! -hankeen pilotoinnin arvioinnille. Tutkimuksen 

tavoitteena on nuorten, perheiden ja palvelua käyttävien toimijoiden näkemysten selvittäminen 

järjestelmän toimivuudesta ja sen kehittämismahdollisuuksista.  

Hankkeen vastuullinen johtaja: VTT, dos. Leena Suurpää 

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: VTM, tutkija Noora Hästbacka ja FT, erikoistutkija Anu 

Gretschel 

Hankkeen tutkijat muualla: YTT, tutkimusjohtaja Jussi Ronkainen ja opinnäytetyöntekijä Sheela Ranta-Aho 
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(Mikkelin ammattikorkeakoulu) 

Hankkeen rahoitus: Suomen itsenäisyyden rahaston Sitra 

Kilpailun ja suorittamisen nettisukupolvi ryhmäpedagogisessa prismassa (2014–2016) 

Hanke oli jatkoa Tommi Hoikkalan ja Petri Pajun Apina pulpetissa -teoksessa esille nostettuun ehdotukseen 

”(l)uokanopettaja yläkouluun”.  Hanke sisälsi käytännöllisen ja tutkimuksellisen osion. Molempien 

tiedonintressien fokuksessa oli koulukulttuurin kehittäminen yhteisöllisempään suuntaan sekä opettajien 

ryhmäpedagogisten valmiuksien trimmaaminen niin kuin koulunyhteisön toimijat sen itse näkevät 

mahdolliseksi. Hankkeessa tuotettiin tietoa nuorisoryhmien merkityksestä ja konkreettisesta paikasta 

pedagogiassa ja nuorisotyön kehittämistyössä. Kenttätyö sisälsi havainnointia, osallistumista, interventioita 

ja haastatteluja erityisesti Lahden ja Jyväskylän alueilla.  

Hankkeen vastuullinen tutkija: tutkimusprofessori, dos. Tommi Hoikkala 

Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 

 

Lasten ja nuorten palvelukokemukset -tutkimuskatsaus (2016–2017)  

Hankkeessa tuotetaan kokonaiskuva lasten ja nuorten palvelukokemusten tutkimuksesta. Katsaus keskittyy 

2000-luvulla julkaistuihin lasten ja nuorten palvelukokemuksia koskeviin tutkimuksiin ja selvityksiin niin 

sosiaali- ja terveysalan kuin varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-ajan palveluiden alalta. Analyysiin kootaan 

näiden selvitysten keskeiset tulokset ja suositukset yhteen, sekä samalla kartoitetaan tiedon runsautta ja 

mahdollisia aukkoja. Tulokset ja suositukset hyödynnetään muutos-ohjelman kehittämistyössä. Samalla 

kartoitus palvelee laajasti niin tutkijoita kuin käytännön toimijoita. Hankkeen julkaisu ilmestyy vuonna 

2017.  

Hankkeen tutkijat: VTT Elina Pekkarinen, VTT Marja Peltola ja tutkimusavustaja Jenni Moisio 

Hankkeen rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 

Nuorisotyön opetussuunnitelma (2015–2016)  

Nuorisotyön luonteen kuvaamisen on nähty olevan yksi nuorisotyön kehittämiskohde. Kokkolassa vuosina 

2011–2014 toteutettu toimintatutkimus loi paikallisen opetussuunnitelman sekä yleisen mallin sille, miten 

nuorisotyötä kasvatuksellisena prosessina voidaan kuvata. Uudessa toimintatutkimuksen syklissä 

seurataan, kuinka hyvin mallinnus toimii muissa kunnissa. Tutkimuskuntina mukana olivat Kokkolan lisäksi 

Hämeenlinna, Kouvola, Oulu ja Tornio. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli seurata, miten käsitykset eri nuorisotyön työmuodoista muodostuivat 

sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.  

Hankkeen tutkija: FT Tomi Kiilakoski  

Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 
 

Nuorten ja nuorisotyön tutkimuksen menetelmät (2016–2017)  

Hankkeessa kartoitetaan, millaisin menetelmin nuorisotyötä on tutkittu ja luodaan kokonaiskuva niistä 

tavoista, joilla suomalainen tutkimus on pyrkinyt tulkitsemaan, ymmärtämään ja arvioimaan nuorisotyötä. 

Hankkeen lähtökohtana on, että nuorisotyön ja nuorten tutkimuksen välillä on satunnaista vahvempi suhde 

ja että nuorisotyön tutkiminen edellyttää ymmärrystä tavoista tuottaa tietoa nuorista ja nuoruudesta. 

Nuorisotyön tutkimus hahmotetaan hankkeessa monitasoisesti: se voi olla nuorisopoliittisen ympäristön 

tutkimista, työntekijöiden kulttuurien analyysia, nuorten kokemusta palvelunsaajana tai arvioita siitä, 
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millaisia muutoksia palvelut saavat aikaan. Hanke analysoi laadullisia ja määrällisiä menetelmiä sekä ottaa 

kantaa tutkijoiden ja kentän välisiin suhteisiin. Hankkeen tuloksena julkaistaan perusesitys niistä tavoista, 

joilla nuoria ja nuorisotyötä on tutkittu ja voidaan tutkia.  

Hankkeen koordinoijat: FT Tomi Kiilakoski ja professori Päivi Honkatukia 

Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – PROMEQ (2016–2019) 

Konsortiohanke on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Terveys, 

hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää näyttöön perustuvia, eri 

kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Tutkimus kohdistuu neljään erityistä tukea tarvitsevaan ryhmään eli koulutuksen ja opintojen ulkopuolella 

oleviin nuoriin aikuisiin, työmarkkinatuen varassa oleviin, aikuisiin pakolaisiin joilla on oleskelulupa, sekä 

sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjiin.  Hanke tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen 

yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja keskinäismekanismeista, sekä kehittää politiikkasuosituksia ja 

strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa. Konsortioon kuuluvat Itä-Suomen 

yliopiston lisäksi Lapin yliopisto, Jyväskylä yliopisto, Tampereen yliopisto, Etla ja Nuorisotutkimusseura. 

PROMEQ-konsortion vastuullinen johtaja: professori Marja Vaarama (Itä-Suomen yliopisto) 

Hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: YTT Antti Kivijärvi ja VTT, dos. Sanna Aaltonen 

Hankkeen rahoitus: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto 

Pienten lasten mediakulttuurit (2015–2016) 

Tutkimushankkeessa kartoitettiin ja kehitettiin alle kouluikäisten lasten mediakulttuurien tutkimuksen 

menetelmiä. Huomio oli pienten lasten kokemustiedon keräämisessä, ja hanke lähestyi 3-6-vuotiaiden 

lasten arkea ja vertaissuhteita päiväkodeissa sekä lasten kodeissa. Hankkeessa pyrittiin selvittämään, millä 

tavoin lapset hyödyntävät ja käyttävät mediakulttuuria omassa arjessaan sekä keskinäisissä suhteissaan ja 

leikeissään.  

Hankkeen vastuullinen tutkija Nuorisotutkimusverkostossa: FT Heta Mulari  

Hankkeen tutkijat muualla: VTT Elina Paju, YTT, KM Satu Valkonen, KM Saara Salomaa ja tutkimusavustaja 

VTK Annukka Lehtikangas.  

Hanketta rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

Selvitys koulukotien asemasta muuttuvassa palvelujärjestelmässä (2016–2017) 

Koulukodit ovat olleet osa suomalaista lastensuojelujärjestelmää jo sadan vuoden ajan. Hallituksen lapsi- ja 

perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) on tarkoitus järjestellä uudelleen vaativinta erityisosaamista 

edellyttävien lasten ja perheiden palvelut. Koulukodit ovat osa tätä palvelukokonaisuutta, joten LAPE 

yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa on pyytänyt Nuorisotutkimusverkostoa selvittämään, 

mikä koulukotien asema ja tehtävä voisi tulevaisuudessa olla. Selvityksen tavoitteena on mm. tarkastella 

koulukoteihin sijoitettujen nuorten taustoja ja tuen tarvetta, koulukotien tarjoamien palveluiden alueellista 

jakautumista, koulukotien niveltymistä vaativien palveluiden kokonaisuuteen, koulukotien 

yhteistyöverkostoja sekä koulukotien tarjoamaa kasvatusta ja kuntoutusta sekä hoitoa. Lisäksi tarkastellaan 

koulukotia osana lastensuojelun palveluja. Selvityksessä haastatellaan Suomessa toimivien seitsemän 

koulukodin johtajia, erityistyöntekijöitä ja rehtoreita. Selvitys julkaistiin tammikuussa 2017.  

Hankkeen vastuullinen tutkija: VTT Elina Pekkarinen 
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Selvityksen tilaaja: LAPE-kärkihanke 

Hankkeen rahoitus: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -

politiikan vastuualue 

TENHO - Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015–2018) 

TENHO-yhteistyöhankkeessa tehdään ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten kanssa taidetoimintaa 

sirkus-, teatteri- ja elokuvataiteen keinoin kuudella eri paikkakunnalla. Nuorisotutkimusseura vastaa 

hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan monimenetelmällisesti ilman opiskelu- 

ja työpaikkaa olevien nuorten tukemista taidelähtöisin menetelmin, nuorten palvelu- ja ohjausverkostojen 

suhdetta toimintaan sekä toiminnan vaikuttavuutta. Hankkeen osatoteuttajia ovat Vaara-kollektiivi, 

Pirkanmaan elokuvakeskus, Oulun Tähtisirkus, Sirkus Magenta ja Varkauden teatteri, jotka tavoittavat 

hankkeen kolmivuotisen toiminnan aikana noin 550 nuorta ja toimivat tiiviissä yhteistyössä kunnan 

nuorisotakuutoimijoiden kanssa.  

Hanke toteutetaan yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun ja Suomen lasten ja nuorten säätiön kanssa. 

Mukana olevat kunnat (Helsinki, Vantaa, Varkaus, Kajaani, Oulu ja Tampere) osallistuvat myös hankkeen 

rahoitukseen.  

Hankkeen tutkija: TaM Fanny Vilmilä. 

Hankkeen rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan sosiaalirahasto sekä yhteistyökunnat. 

Taidot elämään (2013–2016) 

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen nuorten luottamusta omiin kykyihin 

ja taitoihin taidelähtöisen menetelmän avulla. Tutkimus osallistui kouluympäristössä toteutettavan 

kaksiosaisen toimintamallin arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä projektin työntekijöiden, nuorten ja 

koulun henkilökunnan kanssa. Tutkimus selvitti taideprojektiin osallistumisen ja nuoren 

tulevaisuussuunnittelun välistä suhdetta. 

Hankkeen tutkija: TaM Fanny Vilmilä 

Hankkeen rahoitus: Suomen lasten ja nuorten säätiö  

The meaning of Jyväskylä. Youth work practices in the Middle Finland (2016–) 

Hankkeen erityiskysymyksinä ovat, mitä nuori-lähtöisyys tarkoittaa nuorisotyössä ja toisaalta, millä tavoin 

nuorisopalvelujen ammattilaiset näkevät nuoret oman työnsä ytimessä. Tutkimuskysymykseen tartutaan 

kehittävän ja kehittyvän etnografian innovatiivisin ottein ja menetelminä käytetään muun muassa 

havainnointia, fokusryhmä- ja yksilöhaastatteluja. Hankkeessa ovat mukana Nuorisotutkimusverkoston 

lisäksi Jyväskylän kaupunki ja Humak.  

Hankkeen vastaava tutkija Nuorisotutkimusverkostossa: Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala 

Hankkeen tutkijat muualla: Johanna Kuivakangas (Humak) 

Uppföljning ung – Ruotsinkieliset nuorisotyöpajat (2014–2017) 

Pitkittäistutkimus ”Uppföljning ung” tutkii viittä ruotsinkielistä nuorisotyöpajaa Suomessa. Tutkimuksen 

kolme painopistealuetta ovat: pajatoiminnan tarkastelu; henkilökunnan näkemykset työstään ja 

viranomaisyhteistyöstä; sekä nuorten kokemukset työpajatoiminnan annista. Samoja nuoria haastatellaan 

useampaan kertaan, jolloin saadaan tietoa sekä pajatoiminnan pitkittäisvaikutuksista että pajanuorten 

sijoittumisesta yhteiskuntaan pidemmällä tähtäimellä.  
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Hankkeen tutkijat: VTT Matilda Wrede-Jäntti (vastuututkija) ja tutkimusassistentti Cecilia Wester 

Hankkeen rahoitus: Svenska Kulturfonden ja Opetus- ja kulttuuriministeriö 

3.4. Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto  

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnot (vuoteen 2012 asti gradupalkinto) jaetaan vuosittain 

ansioituneista nuorisotutkimuksellista pro gradu -tutkielmista ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä. 

AMK-sarja jakaantuu vuorovuosina perustutkinnon ja ylemmän amk-tutkintojen opinnäytteiden 

arviointeihin ja vuonna 2016 olivat vuorossa ylemmän amk-tutkintojen opinnäytteet.  

Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Helsingissä 7.11.2015. Kilpailun osallistujamäärässä 

koettiin gradusarjassa notkahdus, kun siihen jätettiin ainoastaan 22 työtä (edeltävänä vuonna 44). 

Ylemmän amk-tutkinnon sarjaan jätettiin 15 työtä (ylempien amk-tutkintojen sarja järjestettiin edellisen 

kerran vuonna 2014, jolloin siihen osallistuttiin 9 opinnäytteellä).  

Gradusarjan voitti Yên Mai opinnäytetyöllään Constructing the Vietnamese Queer Identities: A Hierarchy of 

Class, Gender, and Sexuality (Helsingin yliopisto, sosiologian oppiaine). YAMK- sarjan puolestaan voitti 

Karoliina Sipilä työllään Yksilöohjaus osana starttivalmennusta – Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun 

Startti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma). 

3.5. Nuorisotutkimusseuran apurahat  

Nuorisotutkimusseura on järjestänyt viime vuosina jäsenistölle apurahahakuja nuorisotutkimuksen 

edistämiseen. Matka- ja kielentarkastusapurahojen haku järjestettiin vuonna 2016 järjestyksessään toisen 

kerran. Myönnetyt apurahat (29 105€) suunnattiin Nuorisotutkimusseuran jäsenille joko 

nuorisotutkimuksellisiin konferensseihin tai nuorisoalan ammatillisiin tapahtumiin osallistumiseksi, 

tutkimukseen liittyvien matkojen tai lyhytaikaisten tutkijavierailujen rahoittamiseen tai 

nuorisotutkimuksellisten tieteellisten artikkelien, väitöskirjojen tai muiden tieteellisten julkaisujen 

kielentarkastuskuluihin.  

Lisäksi Nuorisotutkimusseura jakoi vuonna 2016 apurahoja nuoria, nuorten parissa tehtävää työtä tai 

nuorisotutkimusta koskevien tutkimus- tai kehittämishankkeiden valmistelu- ja/tai toteutuskuluihin 

(10 000€). Erillisen apurahahaun taustalla oli loppuvuonna 2015 Nuorisotutkimusseuralle myönnetty Alfred 

Kordelinin säätiön tunnustuspalkinto, josta osa suunnattiin jäsenistön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.  

 

4. JULKAISUT  
Julkaisutoiminnan tavoitteena on tuottaa tieteellisesti päteviä, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä uutta 

tietoa ja näkökulmia tuovia julkaisuja yhteiskunnan eri kentille, Nuorisotutkimusverkoston perusajatuksen 

mukaisesti. Nuorisotutkimusseura kustantajana on sitoutunut noudattamaan Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Tunnus ja sen ohjeet koskevat etenkin 

Tiede-sarjan julkaisuja ja Nuorisotutkimus-lehteä. Julkaisut koostuvat kolmesta osa-alueesta: 

julkaisusarjasta, Nuorisotutkimus-lehdestä ja seuran verkkosivuilla julkaistavista lyhyemmistä kirjoituksista 

(Näkökulma-sarja ja Lukukokemus-palsta).  
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Julkaisuista tiedottamista ja niiden markkinointia kehitettiin: mainostilaa ostettiin etenkin pienistä tiede- ja 

kulttuurilehdistä, esim. Voima-lehdestä. Julkaisuja myytiin suoraan toimistolta, verkkokaupan kautta, 

Helsingin kirjamessuilla sekä tieteellisissä tapahtumissa.  

Nuorisotutkimusseura osallistui vuonna 2016 toista kertaa omalla osastollaan Helsingin kirjamessuille ja 

järjesti messuilla runsaasti ohjelmaa etenkin osana Tiedetori-kokonaisuutta. Myynti jäi kuitenkin edellistä 

vuotta pienemmäksi ilmeisesti osaston syrjäisestä sijainnista johtuen. 

Merkittävimmät Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja myyvät kirjakaupat ja välityspalvelut olivat BTJ 

Finland Oy, Booky.fi Oy ja Kirjavälitys. Myyntitilillä kirjoja oli Helsingissä Rosebud Kolmen Sepän 

Kirjakaupassa, Kurvin Kirjassa, Gaudeamus Kirja & Kahvissa ja Tiedekirjassa. Mahdollisuutta saada kirjoja 

esille myyntitileille myös Helsingin ulkopuolella selvitettiin, mutta yritykset eivät tuottaneet tulosta. 

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisutoimikunnan, Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan 

sekä lehden päätoimittajan kaksivuotinen toimikausi 2015–2016 päättyi joulukuussa 2016 (tiedot 

kokoonpanoista löytyvät toimintakertomuksen liitteestä). 

4.1. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjat 

Julkaisutoiminta jatkui vuonna 2016 vilkkaana yhä useampien tutkijoiden tarjotessa verkostolle 

nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyön moninaistuessa eri kustantajien 

kanssa. Vuonna 2016 julkaistiin 10 painettua kirjaa ja 6 verkkojulkaisua, joista myös otettiin pieni painos. 

Lisäksi neljä aiemmin julkaistua kirjaa julkaistiin ilmaisina verkkoversioina. Vuonna 2016 julkaistuissa 

teoksissa painottuivat mm. media, urheilu, muuttoliike, syrjäseutujen nuorten elinolosuhteet ja 

englanninkieliset julkaisut.  

Julkaisusarjoja oli kolme: Liike, Kenttä ja Tiede. Julkaisuyhteistyötä tehtiin aktiivisesti yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen vahvistamiseksi THL:n, OKM:n, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan, Helsingin kaupungin 

nuorisoasiainkeskuksen ja Sitran kanssa.  

4.2. Nuorisotutkimus-lehti 

Monitieteellinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa 

vuodessa. Nuorisotutkimus on poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja 

eri teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin. 

Nuorisotutkimus-lehti ilmestyi toimintavuotena ensimmäisen täyden vuoden teemattomana lehtenä. 

Lehdessä julkaistiin 9 vertaisarvioitua artikkelia, jotka esittelivät uutta tietoa, teoriaa ja metodologisia 

keskusteluja tai käsittelevät nuoriin, nuorisokulttuureihin, nuoruuteen, nuorisopolitiikkaan, nuorten 

elinoloihin tai nuorille tarjottuihin palveluihin kohdentuvia käytänteitä, käsitteitä, instituutioita, puhetapoja 

ja politiikkaa. Nuorisotutkimuksessa julkaistiin tieteellisten artikkelien lisäksi ajankohtaisia katsauksia ja 

puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta sekä haastatteluja, kirja-arvioita ja lektioita.   

4.3. Näkökulma-kirjoitussarja 

Vuonna 2015 käynnistetty Näkökulma-kirjoitussarja on vakiinnuttanut asemansa yhtenä 

Nuorisotutkimusverkoston yhteiskuntapoliittisten keskustelunavausten areenana ja samalla osana 
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verkoston julkaisutoimintaa ja viestintää.  Näkökulmat avaavat Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän 

tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi ja ovat sellaisina panoksemme 

niin kutsuttuun policy brief -genreen. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja 

yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Vuonna 2016 ilmestyi 29 Näkökulmaa, joista 14 osana Nuoret 

turvapaikanhakijat vastaanottovaiheessa -kirjoitussarjaa ja 11 osana Nuoruus hallitusohjelmassa -

kirjoitussarjaa.  Listaus vuonna 2016 ilmestyneistä Näkökulma-kirjoituksista on toimintakertomuksen 

liitteenä. Tutkijoiden intressit ja aktiivisuus Näkökulma-tekstien tuottamiseen ovat osoittaneet tämän 

tyyppiselle kirjoitussarjalle olevan tarvetta.  

4.4. Lukukokemus-palsta 

Seuran verkkosivuilla julkaistavalla Lukukokemus-palstalla ilmestyi vuonna 2016 kymmenen kirjoitusta, 

joiden aiheina olivat nuorisoa tai nuoruutta käsittelevät kulttuurituotteet niin kirjallisuuden kuin 

elokuvankin piiristä. Listaus vuonna 2016 julkaistuista Lukukokemuksista on toimintakertomuksen liitteenä. 

 

5. KOULUTUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ 

5.1. Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen kanssa 

Nuorisotutkimusseuran korkeakouluyhteistyö on keskeinen osa sekä nuorisotutkimuksen tieteellisen 

aseman edistämistä että monitieteistä tutkijakoulutusta.  

Nuorisotutkimuksen avoimet gradupäivät ovat jo usean vuoden ajan olleet tärkeä ja suosittu 

korkeakouluyhteistyön muoto. Vuonna 2016 gradupäivä järjestettiin Helsingissä, yhteistyössä Helsingin 

yliopiston lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkimuksen lehtorin Tarja Tolosen kanssa. Päivään 

osallistui kymmenen maisteriopiskelijaa neljästä eri yliopistosta. 

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toimijat osallistuvat aktiivisesti yliopistojen, ammattikorkeakoulujen 

ja muiden oppilaitosten opetus- ja kehittämistehtäviin. Tutkijoiden yliopistoissa ja korkeakouluissa antama 

opetus, ohjatut opinnäytteet sekä opinnäytetöihin liittyvät tarkastustehtävät lisääntyivät vuonna 2016 

merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna. Koulutus- ja opetusyhteistyö ja sen kehittäminen olivat 

pääteemana Nuorisotutkimusseuran hallituksen ja henkilökunnan yhteisessä kehittämispäivässä 

maaliskuussa 2016. Yliopistojen kanssa toteutettavat tutkimushankkeet tukevat osaltaan koulutus-, 

tutkimus- ja opetusyhteistyötä sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen 

opetustehtäviin. 

Korkeakouluyhteistyötä on viime vuosina vakiinnutettu myös yhteistyösopimuksin. Nuorisotutkimusseuralla 

on yhteistyösopimus Tampereen yliopiston (YKY) nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelman sekä 

Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa.  

5.2. Koulutusyhteistyöverkostot Yunet ja Nuorisotyön 

kehittämisverkosto 
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Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu verkosto, 

joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta sekä kehittää yhteistyömuotoja. 

YUNETiin kuuluu kuusi jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun 

yliopistot) sekä Nuorisotutkimusverkosto. YUNET on toiminut vuodesta 2010 lähtien ja se toimii nykyisin 

jäsenyliopistoilta ja Nuorisotutkimusverkostolta jäsen- ja tukimaksujen muodossa kerättävällä 

rahoituksella. Nuorisotutkimusverkosto tukee YUNETin toimintaa ja edistää opetusta tarjoamalla 

asiantuntijaresursseja.  

Nuorisotutkimusverkosto, nuorisotutkimusta koordinoivat yliopistot, kunnat (Kanuuna-verkosto, 

Kuntaliitto) sekä nuorisotyön koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset 

tapasivat säännöllisesti Nuorisotyön kehittämisverkoston puitteissa. Verkoston tavoitteena on edistää 

nuorisoalan eri tahojen toiminnallista, systemaattista ja koordinoitua yhteistyötä (yhteisiä hankkeita, 

koulutustoimintaa, julkaisuja, tapahtumia ym.).  

6. SEMINAARIT 
Seuran keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita ovat erityyppiset seminaarit, 

asiantuntijatapaamiset ja opintopiirit, joissa tutkijat, virkamiehet, opettajat, opiskelijat ja nuorisoasioiden 

parissa työskentelevät ammattilaiset kootaan yhteen keskustelemaan nuorten elämään liittyvistä asioista. 

Seura järjestää myös aktiivisesti tuoreisiin julkaisuihin liittyviä keskustelu- ja julkistustilaisuuksia. Vuonna 

2016 Nuorisotutkimusverkosto järjesti yhteensä 39 erityyppistä tapahtumaa. 

Tieteellisten konferenssiosallistumisten, tutkijaseminaarien ja julkaisutilaisuuksien ohella 

Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuivat säännönmukaisesti kansallisiin ja kansainvälisiin nuorisoalan 

ja yhteiskunnallisiin tilaisuuksiin tuoden koulutus- ja kehittämistoimintaan tutkimuksellista näkökulmaa.  

Keskeisimmistä yhteistyötapahtumista mainittakoon huhtikuussa 2016 Nuorisoyhteistyö Allianssin 

järjestämä Allianssi-risteily, jonka pääteemana oli yhdenvertaisuus. Nuorisotutkimusseura järjesti omaa 

ohjelmaa myös Turun ja Helsingin vuosittain pidettävillä kirjamessuilla. 

6.1. Nuorisotutkimuspäivät 2016 

Viidennettoista Nuorisotutkimuspäivät Nuorisotutkimuksen globaali vastuu: Global Responsibility in Youth 

Research järjestettiin marraskuussa 2016 Helsingissä yhteistyössä Helsingin yliopiston Svenska social- och 

kommunalhögskolan kanssa. Nuorisotutkimuspäivät olivat samalla Nuorisotutkimusseuran teemavuoden 

päätapahtuma. Konferenssissa herätettiin kriittistä keskustelua siitä, kenen näkökulmasta ja millä ehdoilla 

nuorisotutkimusta tehdään, ja etsittiin vastauksia nuorisotutkimuksen globaaleihin haasteisiin. Pääpuhujina 

vierailivat tutkija Maria Pisani (University of Malta), professori Fadma Aït Mous (University Hassan II of 

Casablanca) ja professori Stephanie Hemelryk Donald (iCinema Research Centre, University of New South 

Wales, Australia). Kotimaisena pääpuhujana Nuorisotutkimuspäivillä esiintyi tutkijatohtori Henri Onodera 

(Helsingin yliopisto). Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana toimi professori Elina Oinas (Helsingin 

yliopisto). Nuorisotutkimuspäivät keräsivät 150 osallistujaa ja päivillä kokoontui 19 työryhmää.  

6.2. Avoimet tutkijaseminaarit 

Nuorisotutkimusverkosto edistää avointen tutkijaseminaarien avulla nuorisotutkijoiden vuoropuhelua 
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valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Samalla seminaari toimii nuorisoalan tutkijakoulutuksen tukena eri 

uravaiheessa oleville tutkijoille ja kokoaa yhteen nuorisotutkijoita ja opiskelijoita. Vuonna 2016 avoin 

tutkijaseminaari järjestettiin kolme kertaa ja seminaareissa keskityttiin nuorisotutkimuksen metodeihin ja 

lähestymistapoihin. 

Metodit riviin! Nuorisotutkimuksen avoimen tutkijaseminaarin metodipäivä (5.4.2015, Helsinki) avasi uusia 

näkökulmia ajankohtaisiin tutkimusmetodeihin, kuten visuaalisiin tutkimusmenetelmiin, ja tarjosi tutkijoille 

tilaisuuden saada asiantuntijakommentteja työpapereihinsa. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikan 

muuttuvat kentät (27.5.2016, Helsinki) järjestettiin yhteistyössä Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen 

tutkimuseettisen toimikunnan kanssa. Kokopäivän seminaari tarjosi tiiviin koulutuspaketin lapsi- ja 

nuorisotutkimuksen eettisistä erityiskysymyksistä, jonka jälkeen työskentely jatkui eri alojen 

asiantuntijoiden johdolla temaattisissa työpajoissa. Ethnographic and Narrative Ways of Knowing 

(28.11.2016) seminaarissa keskusteltiin narratiivisista ja etnografisista tutkimusmenetelmistä Helsingin 

yliopiston vierailevien professorien Ann Phoenixin ja Pierluca Birindellin johdolla.   

 

7. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 
Nuorisotutkimusverkosto on pyrkinyt kehittämään kansainvälistä tutkimusyhteistyötä strategisesti ja usean 

vuoden ajan. Vuoden 2016 pääteema oli Nuorisotutkimuksen globaali vastuu, jonka myötä katse 

kiinnitettiin erityisesti Globaalin etelän nuorisokysymyksiin ja nuorisotutkimuksen länsikeskeisyyteen. 

Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin 

sekä ovat jäseniä kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa. Näistä  mainittakoon  YOUNG-lehti,  EU:n  ja  

EN:n  nuorisoalan  partnership-verkostot, kuten European Knowledge Centre for Youth Policy, Pool of 

European Youth Researchers ja Perspectives  on  Youth  –  European  Youth  Partnership  Series  -

toimituskunta.  Nuorisotutkimusverkosto osallistui vuoden 2016 aikana myös Barentsin alueen ja 

Pohjoismaiden nuorisotyön ja -politiikan yhteistyöverkostojen toimintaan tuoden niihin tutkimuksellista 

asiantuntemusta.  

Vuonna 2016 panostettiin vuoropuheluun ja monimuotoiseen yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen tai 

tutkimuslaitosten kanssa, joissa toteutetaan merkittävää monitieteistä nuorisotutkimusta. Yhteistyötä 

syvennettiin esimerkiksi Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen – Nordens välfärdscenter – kanssa, joka 

julkaisi Nuorisotutkimusverkoston vuonna 2015 toteuttaman Nuoret luukulla -tutkimushankkeen 

loppuraporttiin perustuvan englanninkielisen julkaisun (Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla 

(2016) Relationship between young people and welfare services. Stockholm: Nordic Center for Welfare and 

Social Issues). Yhteistyötä kehitettiin myös Upsalan yliopiston yhteydessä toimivan Pohjoismaisen Afrikka-

instituutin kanssa. Nuorisotutkimusverkoston tutkija Sofia Laine vieraili Nordic Africa Institutessa 

kuukauden mittaisella tutkijavierailulla touko-kesäkuussa 2016. 

Nuorisotutkimusverkoston monien tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä 

huippututkijoista. Verkosto kutsui vuonna 2016 ulkomaisia nuorisotutkijoita Suomeen 

vierailuluennoitsijoiksi sekä verkoston tutkimushankkeiden yhteistyökumppanin roolissa. Vierailuista 

mainittakoon mm. professori Jon Ordin (University of St Mark & St John) tutkijavierailu 

Nuorisotutkimusverkostossa keväällä 2016 ja Melbournen yliopiston Nuorisotutkimuskeskuksen tutkija 

Helen Stokesin tutkijavierailu syksyllä 2016. 
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Osana suomalaisen nuorisotutkimuksen kansainvälistämisen edistämistä Nuorisotutkimusverkosto julkaisi 

keväällä 2016 Tommi Hoikkalan ja Meri Karjalaisen toimittaman, suomalaisten nuorisotutkijoiden keskeisiä 

kansainvälisiä artikkeleita yhteen kokoavan antologian Finnish Youth Research Anthology 1999–2014. 

7.2. Kansainväliset seminaarit 

Nuorisotutkimusverkoston alaverkostona toimiva tyttötutkimusverkosto järjesti yhteistyössä FlickForsk! 

Nordic Network for Girlhood Studies'n kanssa kanssa elokuussa 2016 kansainvälisen kesäkoulun Producing 

Girlish Knowledge: Nordic summer school on creative methods in girlhood studies and girl work. Villa 

Salinissa Helsingissä järjestetyn tutkijakoulun opettajina toimivat mm. professori Ulrika Dahl (Gender 

Studies, Södertörn University), professori Elina Oinas (Sosiologia, Helsingin yliopisto, Svenska social- och 

kommunalhögskolan) sekä tutkija ja taiteilija Saara Särmä (Tampereen yliopisto). Kesäkouluun osallistui 14 

tutkijanuransa alkuvaiheessa olevaa tutkijaa, pääasiassa Suomesta ja Ruotsista. Kesäkoulu oli samalla jatkoa 

Nuorisotutkimusverkoston pitkäjänteisellä työlle tutkimuksen kansainvälistämiseksi. Tapahtumaa 

rahoittivat Suomen Kulttuurirahasto ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto. 

Kesäkuussa 2016 Nuorisotutkimusverkosto osallistui järjestyksessään 13. Pohjoismaiseen NYRIS-

konferenssiin YOUTH MOVES – Voices – Spaces – Subjectivities Ruotsin Trollhättanissa. Konferenssin 

yhteydessä pohdittiin myös pohjoismaisen nuorisotutkimuksen tulevaisuutta ja perustettiin uudelleen eri 

pohjoismaissa toimivia nuorisotutkimuksellisesti aktiivisia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja yhdistävä 

koordinaatioverkosto.  

Nuorisotutkimusverkosto oli yhtenä järjestäjänä mukana syyskuussa 2016 Nordbukin ja OKM:n 

nuorisotyön- ja politiikan vastuualueen järjestämässä pohjoismaisessa nuorisokonferenssissa Sillat – 

Bridges – Broar – Broer. Tapahtuma liittyi Suomen kauteen pohjoismaisen hallitustenvälisen yhteistyön 

puheenjohtajamaana. Konferenssin teemana olivat nuorten oikeudet ja hyvinvointi Pohjoismaissa.   

 

8. VIESTINTÄ  
Nuorisotutkimusseuran tieteellinen ja yhteiskunnallinen asiantuntijarooli edellyttävät ammattitaitoista ja 

monikenttäistä viestintää, joka hyödyntää tehokkaasti sähköisen viestinnän tarjoamat mahdollisuudet. 

Nuorisotutkimusseuran viestinnän tarkoituksena on tukea Nuorisotutkimusseuran tiede- ja 

yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä sekä tutkimustoiminnan monipuolista asemaa. Tavoitteen 

saavuttamiseksi on Nuorisotutkimusseuran viestintää kehitetty viime vuosina suunnitelmallisesti ja siihen 

on suunnattu lisäresursseja. 

Vuonna 2016 viestinnässä keskityttiin laajentamaan vuoden 2015 aikana toteutettu ulkoasu-uudistus 

koskemaan kaikkea Nuorisotutkimusseuran viestintä- ja markkinointimateriaalia sekä 

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa.  Ulkoasu-uudistuksessa yhteydessä laajennettiin seuran ja 

verkoston viestinnässä käytössä olevaa graafista tunnusmerkistöä. Keskeisenä viestinnän läpileikkaavana 

tavoitteena oli visuaalisuuden lisääminen, johon panostettiin muun muassa lisäämällä kuvien käyttöä 

kaikessa viestintätoiminnassa.  

8.1. Työyhteisön sisäinen viestintä  
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Keskeisiä kanavia työyhteisön sisäisessä tiedotuksessa olivat vakiintuneesti järjestettävät toimiston 

viikkopalaverit ja kuukausittain järjestettävät koko työyhteisön tapaamiset (ns. matala-seminaarit).  

Seuran hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä tutkimuksen johtoryhmän kokousmuistiot 

jaettiin tiedoksi Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnalle. Kokousmateriaalien jakamisella pyritään 

takaamaan henkilökunnan vaikutusmahdollisuudet Nuorisotutkimusseuraa koskevaan strategiseen 

ohjaukseen. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistui puhe- ja läsnäolo-oikeudella työyhteisön edustajina 

kaksi tutkijaa ja kaksi hallintohenkilöstön edustajaa.  

Nuorisotutkimusseuran kaltaisen verkostomaisen yhteisön luonne ja tiedonkulku edellyttävät toimivia 

sähköisiä kommunikaatiokanavia ja -käytänteitä. Seuran hallitukselle sekä Nuorisotutkimusverkoston 

tutkijoille ja toimihenkilöille on omat sähköpostilistansa. Hallituksella on käytössään oma seuran 

verkkosivujen yhteydessä toimiva salasanalla suojattu tiedostopankkinsa, jonne muun muassa hallituksen 

kokousten asiakirjat kootaan.  

8.3. Ulkoinen viestintä 

Nuorisotutkimusverkoston sähköisten viestintävälineiden kehittäminen on vakiintunut sähköisen 

viestintäympäristön nopean kehityksen myötä jatkuvasti käynnissä olevaksi ja säännölliseksi toiminnan 

muodoksi.  

Nuorisotutkimusseuran viestinnän keskeisimmät kanavat olivat yhdistyksen verkkosivut, sosiaalisen median 

kanavat Facebook, Twitter ja uutena sosiaalisena mediana vuonna 2016 käyttöön otettu Instagram, sekä 

sähköpostilistat (nts-jasenet@list.alli.fi, nuotta@list.alli.fi). Seuraajia oli vuoden lopussa Facebookissa noin 

2000 (vuoden 2015 lopussa 1500) ja Twitterissä noin 3000 (vuoden 2015 lopussa noin 2500). Nuotta-

sähköpostilistalla oli noin 570 tilaajaa. 

Keskeinen osa edellä mainittua ulkoasu-uudistusta oli laaja ja pitkään valmisteltu verkkosivu-uudistus. 

Uudet verkkosivut julkistettiin tammikuussa (englanninkielinen sivusto huhtikuussa) ja vuonna 2016 

keskityttiin pitkälti uuden verkkosivuston kehittämiseen ja laajentamiseen. Keskeinen osa verkkosivu-

uudistusta oli tutkimushankkeiden ja tutkijoiden näkyvyyden lisääminen. Uudella sivustolla kaikilla 

Nuorisotutkimusverkoston tutkijoilla on mahdollisuus ylläpitää omaa tutkijaprofiiliaan ja kaikilla hankkeilla 

on omat sivunsa, joita tutkijat voivat itse päivittää. Uusilla verkkosivuilla tiedotettiin aiempaa laajemmin 

tutkijoiden julkaisutoiminnasta paitsi Nuorisotutkimusverkoston omissa julkaisuissa, myös kansainvälisissä 

tiedelehdissä ja muissa julkaisuissa. Lisäksi uutuutena sivuilla on viestintävälineiden edustajille suunnattu 

mediapankki.  

Uusi policy brief -tyyppinen julkaisumuoto Näkökulma täydentää Nuorisotutkimusseuran monipuolista 

ulkoista viestintää (ks. tarkemmin 4.3). Näkökulmat ovat Nuorisotutkimusverkoston tutkijoille väline 

osallistua nuoria ja nuoruutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun perinteisiä tieteellisiä 

julkaisumuotoja poleemisemmalla ja käytäntöorientoituneemmalla otteella. Napakka, visuaalisuutta 

hyödyntävä muoto mahdollistaa kirjoitusten laajemman leviämisen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.  

Tutkimuksista ja julkaisuista tiedotettiin verkkosivujen ja sosiaalisen median lisäksi muun muassa messuilla, 

seminaareissa sekä alan ammattilehdissä. Mediatiedotuksessa hyödynnetään ePressi-

tiedotejakelupalvelua. 
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LIITTEET  

I Julkaisut  

Kirjat ja verkkojulkaisut  

• Anu Gretschel & Noora Hästbacka: Kaikki käy koulua. Onnistunut monialainen nuorten kohtaamisen malli. 

Arviointi Kaikki käy koulua -toiminnan vaikutuksista. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus pääjulkaisija. 

• Fanny Vilmilä: Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen vahvistajana  

•  Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.): Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 

2016Yhteistyössä Nuoran ja THL:n kanssa.  

•  Päivi Berg & Marja Kokkonen (toim.): Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus urheilussa ja 

liikunnassa  

• Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari (toim.): Nuoruus hallitusohjelmassa  

• Heta Mulari (toim.): Solmukohtia. Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja 

mediakasvatukseen  

•  Jani Merikivi, Sami Myllyniemi, Mikko Salasuo (toim.): Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-

aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Yhteistyössä Nuoran, Valtion liikuntaneuvoston ja OKM:n kanssa.  

•  Tiina Ristikari, Liisa Törmäkangas, Aino Lappi, Pasi Haapakorva, Tomi Kiilakoski, Marko Merikukka, Ari 

Hautakoski, Elina Pekkarinen ja Mika Gissler: Suomi nuorten kasvuympäristönä - 25 vuoden seuranta vuonna 

1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja 

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.  

•  Heidi Ruohio: Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. Perheeseen ja kansaan kuuluminen  

• Tomi Kiilakoski: I am Fire but my Environment is the Lighter. A Study on Locality, Mobility, and Youth 

Engagement in the Barents Region  

• Mikko Salasuo, Mikko Piispa & Helena Huhta: Exceptional Life Courses. Elite Athletes and Successful Artists in 

2000s Finland  

• Anni Ojajärvi: Terve sotilas! Etnografinen tutkimus varusmiesten terveystajusta sosiaalisena ilmiönä (PDF-

julkaisu aiemmin painettuna ilmestyneestä kirjasta)  

•  Anu Gretschel, Tiina-Maria Levamo, Tomi Kiilakoski, Sofia Laine, Niina Mäntylä, Geoffrey Pleyers, Harri 

Raisio: Молодежное Участие. Надлежащая практика в различных Формах Региональной и Местной 

Демократии (Venäjänkielinen käännös vuonna 2014 julkaistusta englanninkielisestä raportista.)  

•  Päivi Armila, Terhi Halonen ja Mari Käyhkö (toim.): Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämänraameja 

ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla  

• Anu Gretschel & Pirjo Junttila-Vitikka & Anne Puuronen: Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja 

arviointiin  

• Tommi Hoikkala & Meri Karjalainen (eds): Finnish Youth Research Anthology 1999-2014  

•  Sami Myllyniemi (toim.): Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Yhteistyössä Nuoran ja OKM:n kanssa.  

• Noora Hästbacka: Tajua mut! -toimintamallin opit Keravalta. Kysytään, "mitä sulle kuuluu", mut mitä sen 

jälkeen? Sitra & Nuorisotutkimusverkosto. 

Nuorisotutkimus-lehti  

Nuorisotutkimus-lehti ilmestyi neljä kertaa toimintavuotena. Vertaisarvioidut artikkelit on julkaistu Kansalliskirjaston 
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ja Kopioston ylläpitämässä julkaisupalvelussa vuodesta 2006 alkaen.  

II Näkökulmat  

• Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen on pitkä matka 13.12.2016, Päivi Berg, Antti Kivijärvi, Marja 

Kokkonen, Marja Peltola & Mikko Salasuo  

• Nuoruus kauempana: etäisyydet luovat eriarvoisuutta 13.10.2016, Tomi Kiilakoski  

• Nuorten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan monta kanavaa 5.10.2016, Sanna Aaltonen  

• Urheilijuutta ja taiteilijuutta tutkitun tiedon pohjalta 31.5.2016, Mikko Piispa & Mikko Salasuo 

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -sarjan Näkökulmat  

• Odottamisen monimuotoisuus nuorten turvapaikan hakijoiden arjessa 22.12.2016, Henri Onodera  

• Opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden yhteistyö yliopiston kolmanteen tehtävään vastaamisena 22.12.2016, 

Mervi Kaukko, Jennina Lahti & Esko Nummenmaa  

• Pieni ja suuri ikäero: kiistanalaiset ikämäärittelyt nuorten turvapaikanhakijoiden elämässä 22.12.2016, Leena 

Suurpää  

• Alaikäisen turvapaikanhakijan kuulemiseen liittyviä haasteita oikeuspsykologisesta näkökulmasta 22.12.2016, 

Julia Korkman  

• Ensisijaisesti lapsia? 22.12.2016, Hanna Laari & Sanna Rummakko  

•  ”Kun on vain tavallinen minä ja tavallinen sinä”: ääniä vapaaehtoistyön kentältä 9.12.2016, Mervi Kaukko, 

Jennina Lahti ja Esko Nummenmaa  

• Alaikäisten turvapaikanhakijoiden mielenterveyden haasteet 9.12.2016, Minna Lähteenmäki  

• Nuoret turvapaikanhakijat tarvitsevat monipuolista kotouttamista 18.11.2016, Saara Pihlaja  

• Yksin tulleiden nuorten kohtaaminen ja sosiaalinen tuki arjessa 18.11.2016, Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen 

• Ystävyys, sosiaaliset suhteet ja nuorten turvapaikanhakijoiden poikkeukselliset olot 10.11.2016, Henri 

Onodera & Marja Peltola  

• Vastaanottokeskuksen elämää ohjaajan ja nuoren silmin 10.11.2016, Naser Husseini  

• Nuoret turvapaikanhakijat ja luottamuksen rakentuminen arjen käytännöissä 27.10.2016, Karim Maiche 

• Kansainvälisen suojelun periaatteista ei voi alaikäisten kohdalla tinkiä 27.10.2016, Mirja Piitulainen 

• Osallisuus vaatii toteutuakseen turvaa, aitoa kuuntelemista, ystävyysverkostoja ja tietoa 27.10.2016, 

Veronika Honkasalo  

Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarjan Näkökulmat  

• Epilogi: Nuorten paikat(tomuus) politiikassa 10.3.2016, Tiia Laukkanen, Marja Peltola ja Leena Suurpää 

• Kantaako Suomi globaalia vastuuta nuorista? 10.3.2016, Sofia Laine  

• Nuorten yhteisötakuun kompuroivat alkumetrit ja laahaavat jatkoaskeleet 2.3.2016, Jaana Lähteenmaa  

• Koulutuksen nivelvaiheet ja nuorten syrjäytyminen 2.3.2016, Kristiina Huttunen & Tuomas Pekkarinen  

• Meneekö lapsi pesuveden mukana? 15.2.2016, Elina Pekkarinen  

• Tasa-arvo hakusessa – hallitusohjelman sukupuolittuneista vaikutuksista nuorten elämässä 15.2.2016, Sinikka 

Aapola-Kari  

• Mukaan matkojenkin päästä? Kilometrien kirot ja mahdollisuuksien tasa-arvo 5.2.2016, Päivi Armila  

• Taimikon kasvua ei voi loputtomiin kiihdyttää – Miten käy lasten ja nuorten kulttuurin? 5.2.2016, Satu 

Olkkonen ja Fanny Vilmilä  
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• Miten koulutussäästöt vaikuttavat vähemmistönuorten asemaan? – esimerkkinä romaninuoret 28.1.2016, 

Johanna Niemi  

• Tuottavuusloikka pyörätuolilla – vammaisten nuorten asema hallitusohjelmassa 28.1.2016, Anna-Maija 

Niemi, Aarno Kauppila & Reetta Mietola  

• Miten nyhjäistään tyhjästä? Sateenkaarinuoret ja sateenkaariperheiden nuoret hallitusohjelmassa 28.1.2016, 

Kia Aarnio & Riikka Taavetti  

III Tapahtumat  

• 27.1. Nuorisobarometrin 2015 Arjen jäljillä (Toim. Sami Myllyniemi) julkistamistilaisuus. Yhteistyössä opetus- 

ja kulttuuriministeriön sekä Nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa. Helsinki, Meritalo.  

• 3.2. Sarah Irwinin vierailu Nuorisotutkimusverkostossa  

•  8.2. Nuorille suunnattujen lähi- ja verkkopalvelujen arviointitilaisuus. Kajaani, Vanhan Vesilaitoksen 

nuorisotila.  

•  2.3. Nuorisotutkimuksen avoin gradupäivä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Helsinki, Tieteiden talo.  

•  4.3. Book launch of Finnish Youth Research Anthology 1999–2014 (Toim. Tommi Hoikkala & Meri 

Karjalainen). Helsinki, Tieteiden talo.  

•  18.3.Taidot elämään - hankkeen loppuseminaari I "Elämäntaitojen äärellä". Lohja. Yhteistyössä Lasten ja 

nuorten säätiön, Sirkus Magentan ja Länsi-Uudenmaan ammattiopiston (Luksia) kanssa.  

•  22.3. Taidot elämään - hankkeen loppuseminaari II "Elämäntaitojen äärellä". Pori. Yhteistyössä Lasten ja 

nuorten säätiön, Pirkanmaan elokuvakeskuksen ja WinNova - Länsirannikon Koulutus Oy:n kanssa.  

•  23.3. Taidot elämään - hankkeen loppuseminaari III "Elämäntaitojen äärellä". Tampere. Yhteistyössä Lasten 

ja nuorten säätiön, Pirkanmaan elokuvakeskuksen, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen seudun 

ammattiopiston kanssa.  

•  5.4. Metodit riviin! Nuorisotutkimuksen avoimen tutkijaseminaarin metodipäivä (Nuorisotutkimuksen avoin 

tutkijaseminaari). Helsinki, Tieteiden talo.  

•  6.4. Valtion koulukotien tutkimusseminaari. Helsinki, yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

kanssa.  

• 20.4. International Aspects in Studying and Developing Youth Work and Youth Policy. Helsinki, Tieteiden talo.  

• 3.-5.5. Tenho - elämäntaitoja nuorille taiteen keinon - kehittämispäivät. Tampere. Yhteistyössä Laurea 

ammattikorkeakoulun, Lasten ja Nuorten säätiön, Pirkan elokuvakeskuksen ja Tamperen kaupungin kanssa.  

• 13.5. Barentsin alueen nuoria käsittelevän teoksen ‘I am Fire but my Environment is the Lighter’ (Tomi 

Kiilakoski) julkistamistilaisuus sekä taidetapahtuma RajaRock. Inari, Nuorisokeskus Vasatokka.  

• 18.5. Keskellä ei-mitään? Nuorten elämänraameja syrjäseudulla. Teoksen ‘Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä’ 

(toim. Päivi Armila, Terhi Halonen ja Mari Käyhkö) julkistamis- ja keskustelutilaisuus. Helsinki, Säätytalo.  

• 23.5. Monikulttuurinen nuoruus, sukupuoli ja neuvoteltu kontrolli. Suomen Akatemian rahoittaman GENESO-

tutkimushankkeen loppuseminaari. Helsinki, Tieteiden talo.  

•  23.5. Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa - tutkiva työpaja ammattilaisille. Helsinki, 

yhteistyössä Seta ry:n kanssa.  

• 25.5. Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa - tutkiva työpaja nuorille. Tampere, yhteistyössä 

Pirkanmaan SETA ry:n kanssa.  

• 27.5. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikan muuttuvat kentät (Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari). 

Helsinki, Tieteiden talo.  

• 28.5. Maailma kylässä -festivaalin Kirjallisuusohjelma. Heta Mulari haastatteli Antti-Ville Heta Mulari 

haastatteli Antti-Ville Kärjää ja Sirpa Tania Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa -

kirjaan liittyen. Helsinki, Rautatientori.  
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•  31.5. Exceptional Life Courses -kirjan (toim. Mikko Salasuo, Mikko Piispa & Helena Huhta) julkistustilaisuus. 

Helsinki, Gaudeamus Kirja & Kahvi.  

• 1.6. Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa - tutkiva työpaja ammattilaisille. Helsinki, 

yhteistyössä EHYT ry:n kanssa.  

• 1.–2.7. Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivät. Kirjamyyntiä. Sastamala, Sylvään koulu.  

•  9.8. ”Suomi nuorten kasvuympäristönä: 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista 

aikuisista” (Ristikari et al.) Raportin julkistamis- ja keskustelutilaisuus. Pääjärjestäjänä THL. Helsinki, Tieteiden 

talo.  

•  23.–26.8. Tyttötutkimuksen kesäkoulu Producing Girlish Knowledge: Nordic summer school on creative 

methods in girlhood studies and girl work. Helsinki, Villa Salin.  

•  7.9. Media hanskassa – lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta (toim. Jani 

Merikivi, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo) ja Solmukohtia – näkökulmia lasten mediakulttuurien 

tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen (toim. Heta Mulari) julkistamistilaisuus. Helsinki, Päivälehden 

museo.  

• 30.9. Diginuoruus mediakaupungissa -hanke Heurekan Tutkijoiden yössä. Vantaa, Tiedekeskus Heureka.  

• 26.–28.09.2016 Sillat-Broar-Bridges. Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean (NORDBUK) 

nuorisokonferenssi. Helsinki, Linnanmäki.  

• 5.10. Round table with Professor Ann Phoenix. Helsinki, Nuorisotutkimusverkoston Pasilan toimitilat.  

• 13.10. Syrjäseutu nuorten elinympäristönä – uutta tietoa ja keskustelunavauksia Itä-Suomesta. Yhteistyössä 

Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Mikkeli, Mikkelin ammattikorkeakoulu.  

• 17.10. 5.10. Round table with Professor Helen Stokes. Helsinki, Nuorisotutkimusverkoston Pasilan toimitilat.  

• 26.10. Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä – Nuorten elinolot 2016 -vuosikirjan (toim. Antti Kivijärvi ja Marja 

Peltola) julkistustilaisuus. Yhteistyössä THL:n ja Nuoran kanssa. Helsinki, Kiasma.  

• 27.10. Nuori kohteesta toimijaksi - Taide elämäntaitoja vahvistamassa. Vantaa. Yhteistyössä Laurea 

ammattikorkeakoulun, Lasten ja Nuorten säätiön, Sirkus Magentan ja Pirkanmaan elokuvakeskuksen kanssa.  

• 27.–30.10. Helsingin kirjamessut. Seuralla oma myyntiosasto. Helsinki, Messukeskus. Lavaohjelma:  

• Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä, Tiedetori. Saido Mohamed haastatteli Marja Peltolaa ja Antti Kivijärveä. 

• Keskellä ei-mitään? Nuorten elämänraameja syrjäseudulla, Tiedetori. Mitä nuoruus on silloin, kun asutaan 

kaukana kouluista ja kavereista? Päivi Armilaa haastatteli Sampsa Oinaala.  

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa, Kirjakahvila. Haastattelijana Maria Veitola.  

• Perheet, lapset ja nuoret muuttoliikkeessä, Tiedetori. Aiheesta keskustelivat Outi Fingerroos, Antti Kivijärvi, 

Marja Peltola ja Anna-Maria Tapaninen Saido Mohamedin johdolla. Ohjelma järjestettiin yhteistyössä 

Vastapainon kanssa.  

• Heidi Ruohio: Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut – perheeseen ja kansaan kuuluminen, haastattelu, 

Tiedekirjan osasto. Haastattelijana Titia Schuurman.  

•  7.–8.11. XV Nuorisotutkimuspäivät Nuorisotutkimuksen globaali vastuu / Global Responsibility in Youth 

Research. Pääpuhujina professori Alcinda Honwana (Open University, U.K.), tutkija Maria Pisani (University of 

Malta), professori Fadma Aït Mous (University Hassan II of Casablanca) ja tutkijatohtori Henri Onodera 

(Helsingin yliopisto). Yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Helsinki, Helsingin yliopisto & Tieteiden talo. 

• 17.–18.11. Kasvatustieteen päivät. Kirjamyyntiä. Turun yliopisto.  

• 28.11. Etnographic and Narrative Ways of Knowing (Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari). Helsinki, 

Tieteiden talo.  

• 1-2.12. Tenho - elämäntaitoja nuorille taiteen keinon - kehittämispäivät. Varkaus. Yhteistyössä Laurea 

ammattikorkeakoulun, Lasten ja Nuorten säätiön, Varkauden teatterin, Varkauden kaupungin ja Varkauden 

nuorten työpajayhdistyksen kanssa.  

• 13.12.2016 Kentiltä kabinetteihin -hankkeen seminaari ja Urheilun takapuoli -kirjan (toim. Päivi Berg) 



 

 

Nuorisotutkimusseura ry. 

020 755 2662  

toimisto@nuorisotutkimus.fi 

www.nuorisotutkimusseura.fi   32 / 34 

julkistusseminaari Liikuntajärjestelmä harhapoluilla? Näkökulmia tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, 

monikulttuurisuudesta ja kansalaisten terveyden edistämisestä liikunnassa ja urheilussa. Helsinki.  

IV Annetut lausunnot  

• Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi, 19.12.2016  

• Lausunto oikeusministeriön demokratiapoliittisen toimintaohjelman hankeosiosta, 11.11.2016  

• Lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaa 2017 varten, 30.9.2016  

• Lausunto nuorisolain uudistamisesta, 28.9.2016  

• Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran lausunto Kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta 

Turvallisesti yhdessä, 19.8.2016  

• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uudesta virastosta, 8.4.2016 

V Tiedotteet 

• Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja vaihtuu, 20.12.2016 

• Kaikki pärjäävät paremmin Kaikki käy koulua -toimintamallin ansiosta, 16.12.2016 

• Taidelähtöinen toiminta tukee nuorten elämäntaitojen vahvistumista, 23.11.2016 

• Nuorisotutkijoiden Välimeren ylittävä vuoropuhelu on valjastettava osaksi tietoperusteista nuorisopolitiikkaa, 

8.11.2016 

• Dialogue and co-analysis among the youth researchers across the Mediterranean need to be more 

systematically utilised in knowledge-based youth policy, 8.11.2016 (youthresearch.fi-sivuilla) 

• Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittivat Yên Mai ja Karoliina Sipilä, 7.11.2016 

• Media yhdistää ja erottaa, 2.11.2016 

• Lotta Haikkola Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi, 28.10.2016 

• Moniäänistä tietoa nuorten turvapaikanhakijoiden elämästä vastaanottovaiheessa, 27.10.2016 

• Sukupolvisuhteet määrittävät vahvasti lasten ja nuorten muuttoliikettä, 26.10.2016 

• Kirjamessuilla ilmestyy uutuuskirja tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta liikunnassa ja urheilussa, 18.10.2016 

• Etäisyydet luovat eriarvoisuutta, 13.10.2016 

• Nuorten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan monta kanavaa, 5.10.2016 

• Mitä jokaisen päättäjän tulisi tietää poliittisten valintojen vaikutuksista nuorten elämään? 22.9.2016 

• Koulukotien asema muuttuvassa palveluympäristössä selvitetään (Nuorisotutkimusverkoston, Lapsi- ja 

perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen tiedote), 

15.9.2016 

• Nuorisotutkimusverkosto kartoittaa lasten ja nuorten palvelukokemuksia (Nuorisotutkimusverkoston ja Lapsi- 

ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) yhteinen tiedote), 8.9.2016 

• Televisio pitää pintansa, liikunnassa uusia tuulia. Tutkijat peräävät osallisuutta lasten mediakulttuurien 

tutkimukseen (Nuorisotutkimusverkoston & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan yhteinen tiedote), 

7.9.2016 

• Lapsuuden olosuhteet vaikuttavat merkittävästi myöhempään hyvinvointiin, 9.8.2016 

• Kansainvälisesti adoptoidut tietävät vähän biologisesta syntyperästään, 8.6.2016 

• Uusin Näkökulma käsittelee huippu-urheilijaksi ja taiteilijaksi kasvamista 2000-luvun Suomessa, 31.5.2016 

• Apurahat nuorisotutkimukseen liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun ja toteutukseen, 

30.5.2016 
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• Monikulttuuriset nuoret aktiivisia neuvottelijoita omassa perheessään, 23.5.2016 

• Englanninkielinen versio julkaistu kirjoista Taiteilijan elämänkulku ja Huippu-urheilijan elämänkulku, 

10.5.2016 

• Nuorisotutkimusverkoston kaksi julkaisua käännetty venäjäksi, 29.4.2016 

• Syrjäseutunuori, sinulla(kin) on oikeus! Vai onko?, 28.4.2016 

• Nuorisotyön arvoa ei mitata pelkillä kävijämäärillä ja eteenpäinohjauksilla, 12.4.2016 

• Nuoruuden asema aikakautemme politiikassa - Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan päätösjakso, 10.3.2016 

• Nuorisotutkimus-lehden teemanumerokutsu (Call for special issues), 2.3.2016 

• Koulutus ja nuorisotakuu Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarjassa, 2.3.2016 

• Lapset ja sukupuolten tasa-arvo Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan analyysissa, 15.2.2016 

• Kulttuuri ja syrjäseudut Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan analyysissa, 5.2.2016 

• Vähemmistöjen nuoret Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan analyysissa, 28.1.2016 

• Perhetausta ja taloudellinen tilanne määrittävät nuorten arjessa pärjäämistä (Nuorisotutkimusverkoston & 

Nuorisoasiain neuvottelukunnan yhteinen tiedote), 27.1.2016 

VI Lukukokemukset  

• Hanna Uusimäki: Äidin valo ja varjo (Antti Ritvanen: Miten muistat minut. Otava 2016). 11.11.2016  

• Niika Malm: Graffitin maskuliinisuutta murtamassa (Girl Power. Tsekki 2016). 4.11.2016  

• Onerva Martikainen: Heidi Ruohion tuore väitös Turun yliopistosta pureutuu kansainvälisesti adoptoitujen 

minuuden muotoutumiseen. (Heidi Ruohio: Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. 

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2016). 7.10.2016  

• Kari Forsström: Kilometrien takana( Päivi Armila, Terhi Halonen ja Mari Käyhkö (toim.) 

• Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2016), 27.6.2016  

• Onerva Martikainen: Avioliittosimulaattori – komedia idän ja lännen eroista (Veera Nieminen: 

• Avioliittosimulaattori. Kustannusosakeyhtiö Tammi 2013), 30.5.2016  

• Onerva Martikainen: Uutuuselokuva Brooklyn pohtii kotia ja kodittomuutta, 1.4.2016  

• Karla Malm: Kuolema kansankodissa (Jonas Gardell: Älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsin. Rakkaus I, 

Sairaus II ja Kuolema III. Johnny Kniga, 2013–2014), 8.3.2016  

• Juho Kuokkanen: Rap, raha ja rasismi (Straight Outta Compton 2015), 1.3.2016  

• Kari Forsström: Velipuolikuu-sukupolvi muistelee (Jakke Holvas: Dandyt, keikarit. Teoriatehtaan 1990-luku. 

ntamo, 2015), 3.2.2016  

• Herman Raivio: Katso alakulttuuria (Sam Knee: The Bag I’m In. Underground Music and Fashion in Britain 

1960–1990. Cicada Books 2015), 25.1.2016  

VI Luottamustehtävät 

Hallitus 

Puheenjohtaja dosentti, VTT, yliopistonlehtori Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto) ja varapuheenjohtajat Anu-Hanna 

Anttila ja Mirja Määttä.  Hallituksen muut jäsenet Pia Lundbom, Päivi Känkänen, Martti Muukkonen, Juha Nieminen, 

Kari Paakkunainen, Jaana Lähteenmaa ja Sirpa Tani sekä varajäsenet Antti Maunu, Eriikka Oinonen) ja Anni Rannikko. 
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Julkaisutoimikunta 

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisutoimikunnan jäseninä toimivat VTT Sanna Aaltonen, TT Valdemar 

Kallunki, FL Merja Leppälahti, VTT, dosentti Sari Näre, VTM Anni Ojajärvi, YTT Kirsi Pohjola, FT Pirjo Suvilehto ja YTT 

Sanna Väyrynen. 

Nuorisotutkimus-lehden toimitusneuvosto  

Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajana FT Tomi Kiilakoski. Lehden toimitusneuvoston jäsenet VTT, dosentti Päivi 

Berg, VTT Lotta Haikkola, FT Riitta Hänninen, YTT Riikka Korkiamäki, VTT Sofia Laine, KT Maija Lanas, YTT, dosentti 

Minna Nikunen, FT, dosentti Sirpa Lappalainen, YTT Eriikka Oinonen, YTT Jussi Ronkainen, KT, YTM, dosentti Ulla-Maija 

Salo, FM Vappu Turunen, KT Mari Vuorisalo ja KM, YTM Petteri Eerola. 

Tutkimuseettinen toimikunta 

Puheenjohtaja OTT, VTM, dosentti Liisa Nieminen, varapuheenjohtaja PsT, dosentti Maarit Alasuutari. Muut jäsenet FT 

Anna Anttila, YTT, dosentti Johanna Hurtig, TT, professori Arto Kallioniemi, FT, dosentti Hanna Lagström, VTT, dosentti 

Niina Rutanen. 

Opinnäytetyökilpailun arviointiraati  

Puheenjohtaja Jaana Lähteenmaa. Muut jäsenet Päivi Armila, Riitta Hänninen, Merja Kylmäkoski, Martti Muukkonen, 

Susan Eriksson, Katariina Soanjärvi ja Antti Maunu.  

 


