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1 TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2017

Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on 
edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistys edistää tutkijoiden, 
nuorisoasioiden parissa työskentelevien, sekä nuorista ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yh-
teisöjen välistä vuoropuhelua, kehittää tutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää se-
minaareja sekä harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa. Lokakuussa 2016 
Nuorisotutkimusseuralla oli 363 jäsentä, ja Nuorisotutkimusverkostossa työskenteli 36 henkilöä.

1.1  Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä vuodesta 1999 toiminut Nuorisotutkimusverkosto on kasvanut 
merkittäväksi nuoria, nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevan tiedon tuottajaksi ja julkaisijaksi, sekä 
kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Nuorten toimintaympäristöt sekä nuorisotyön ja -politiikan 
kentät ovat monin tavoin muuttuneet. Samoin tiede ja tutkimusympäristöt ovat olleet viime vuosina 
suuressa murroksessa, eikä loppua näy.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan yhtenä ansiona voidaan pitää nopean ja pitkäjän-
teisen tutkimustiedon tuottamisen onnistunutta yhdistämistä. Suunnitelmallista työotetta sekä moni-
puolisia, eettisesti kestäviä tiedon tuottamisen tapoja tarvitaan, jotta myös nopeisiin tiedon tarpeisiin 
voidaan vastata laadukkaasti. Tarkoituksena on tuottaa tietoa tavalla, joka mahdollistaa tiedon kumu-
loitumisen hankkeiden välillä, nuorten kannalta keskeisiä yhteiskunnallisia muutoksia tunnistaen ja 
ennakoiden. Nuorisotutkimusverkostossa nuoria ja nuoruutta lähestytään niin yksilöiden, ryhmien ja 
kulttuurien, ikä-, sukupolvi- ja institutionaalisten suhteiden kuin julkisten mielikuvien näkökulmista.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta rakentuu kolmen tiedon kentän ympärille, jotka luo-
vat puitteet tieteellisesti korkeatasoisen ja nuorisopoliittisesti relevantin tiedon tuotannolle. Nämä 
tutkimusalueet ovat 1) Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät; 2) Demokratia, yhdenvertaisuus, 
eriarvoisuus; 3) Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut. Tiedon kenttien on arvioitu vahvista-
van tutkijayhteisöllisyyttä ja vuoropuhelua Nuorisotutkimusverkostossa. Vuoden 2017 aikana tiedon 
kenttien roolia vahvistetaan myös yhteiskunnallisen ja tutkimuspoliittisen vaikuttamisen mielessä.

Vuonna 2017 vahvistetaan edelleen tutkimusjohtamisen yhteisöllistä organisointia mm. tutkimuk-
sen johtoryhmätyöskentelyllä, selkeyttämällä hankejohtamisen rakenteita ja käytäntöjä sekä tarjo-
amalla tähän tarvittavaa koulutusta. 

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston organisaatiomalli tieteellisenä yhdistyksenä on monin tavoin 
ainutlaatuinen suomalaisen tutkimuksen kentillä. Tutkimustoiminnan nykyistä rakennetta arvioi-
daan tulevan vuoden aikana. Tarkoituksena on luoda päivitetty kokonaiskuva nykyisen tutkijaraken-
teen toimivuudesta henkilöstön ja sen hyvinvoinnin, tutkijaurien, tutkimustoiminnan käytäntöjen, 
tiedon kumuloitumisen, talouden sekä juridiikan näkökulmista. Vuosi 2017 merkinnee uusia rooleja 
Nuorisotutkimusseuralle ja -verkostolle nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevassa tiedon tuotannossa. 
Uusi nuorisolaki otetaan käyttöön, ja siihen sisältyy osaamiskeskusrakenteen luominen nuorisotyön 
ja -politiikan alueelle. Myös nämä nuorisopoliittiset uudistukset otetaan tutkijarakenteen arvioinnissa 
huomioon.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/tutkimushankkeet#Sukupolvisuhteet,%20el%C3%A4m%C3%A4nkulku,%20siirtym%C3%A4t
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/tutkimushankkeet#Demokratia,%20yhdenvertaisuus,%20eriarvoisuus
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/tutkimushankkeet#Demokratia,%20yhdenvertaisuus,%20eriarvoisuus
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/tutkimushankkeet#Nuorisoty%C3%B6,%20nuorisotoiminta,%20nuorten%20palvelut
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Vuoden 2017 toiminnan painopisteet on listattu alla. Painopisteisiin sisältyy läpileikkaavasti tieteel-
linen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jotka ovat Nuorisotutkimusverkoston toiminnan perusta. 
Painopisteet on luonnosteltu monivuotisiksi toiminnan kehyksiksi. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2016 
painopistealueet pysyvät pääosin ennallaan vuonna 2017. Painopisteet tukevat pitkäjänteisen tutkimus-
toiminnan vahvistamista ja ovat sisällöiltään laaja-alaisia ja vaativia. Globaalin vuoropuhelun vahvista-
misen kaltaiset tavoitteet ovat luonteeltaan pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Tutkimuksen paino-
pistealueet resonoivat hyvin myös ajankohtaisten nuorisopolitiikan keskeisten asiakirjojen kanssa. 

Globaali vastuu ja vuoropuhelu
• vertailevat tutkimusasetelmat ja tutkijavaihdot, myös Euroopan ulkopuolella olevien tutkijoiden 

ja tiedeyhteisöjen kanssa
• institutionaalisten yhteistyösuhteiden lujittaminen (mm. YK, Nordic Africa Institute, Suomen 

Lähi-Idän Instituutti, Wider University)
• olemassa olevien tutkimushankkeiden avaaminen globaalista näkökulmasta 
• nuorisotyön ja -politiikan tutkimuksen kansainväliset yhteistyösuhteet (EU-hankkeet, 

kansainväliset yhteisjulkaisut, asiantuntija- ja vaikuttamistyö)
• tiedonkeruun systematisointi lähialueilla, erityisesti tutkimuksen katve- ja syrjäalueet (mm. 

yhteistyö Nuoran kanssa)
• satsaukset globaalin liikkuvuuden tutkimiseen nuorten näkökulmasta (muuttoliike, 

yhteiskunnalliset liikkeet, sosiaalinen liikkuvuus)
 

Tiedon kentät tutkijayhteisöllisyyden, tutkimuspolitiikan ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen resurssina

• hanke- ja tieteenalarajat ylittävän tutkijoiden vuoropuhelun vahvistaminen 
• uusien tutkimusalueiden, -teemojen ja -tarpeiden identifiointi
• kollektiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen osana tiedon kenttien toimintaa
• osallistuminen nuorisopolitiikan keskeisiin uudistuksiin ja vastaaminen niistä nouseviin 

tiedontarpeisiin (mm. valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma)
• tutkimustoiminnan vision laatiminen, jossa tiedon kentät asetetaan paitsi nuorisotutkimuksen 

monitieteisiin kehyksiin, myös tiedepoliittisiin ja yhteiskunnallisiin toimintaympäristöihin 
pitkän tähtäimen muutoksia ja tiedon tarpeita ennakoiden

 Tutkimustoiminnan menetelmällinen rikastuttaminen
• pitkittäis- ja seuranta-asetelmat (laadullinen ja määrällinen sekä niiden yhdistäminen)
• yhteistyö nuoria koskevien tiedonkeruutahojen kanssa (mm. Kouluterveyskysely,  

1987-rekisteriaineisto ja 1997-aineiston suunnittelu, Otus ry:n aineistot, Yleisradio)
• olemassa olevien aineistojen jatkokäyttö aineistojen monipuoliseksi analysoimiseksi
• monipuolinen aineistonkeruu ja julkistaminen nuorten erilaisia ilmaisutapoja ja kulttuureita 

kunnioittavalla tavalla (mm. yhdistetään tieteen ja taiteen keinovalikoimia, tekijöitä ja tiedon 
julkistamisen tapoja)

• nuorten osallisuutta tukevat ja osallisuuden edellytyksiä kriittisesti arvioivat tutkimusasetelmat 
sekä uudet avaukset (vrt. Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma)

• digitalisaation tuomat mahdollisuudet tutkimustiedon tuottamisessa ja julkistamisessa (mm. 
big data) sekä tarvittava koulutus
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• NTV:n tutkijoiden käytössä olevien tietopalveluresurssien vahvistaminen  (mm. elektroniset 
tietokannat ja kirjallisuus, yhteistyön vahvistaminen Nuorisotiedon kirjaston kanssa)

 
Monipuolinen ja -kenttäinen viestintä

• monikielisyyden vahvistaminen seuran ja verkoston viestinnässä
• tiedeviestinnän arviointi yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta
• toimintalinjausten ja -ohjeistusten laatiminen verkoston viestintään
• sosiaalisen median arviointi ja kehittäminen tiedeviestinnän areenana (mm. uusien 

tiedeviestinnän kantavien, YouTuben ja Instagramin, vakiinnuttaminen)
• vuonna 2016 lanseerattujen nettisivujen jalkauttaminen sisäisen ja ulkoisen viestinnän 

resurssiksi, ml. kansainvälisyys sekä yhteistyö nuorisokentän eri toimijoiden kanssa
• tiedeviestinnän koulutukset verkoston tutkijoille
• vireä (moni)tieteellisten seurojen yhteistyö tiede- ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa  

ja jäsenviestinnässä

Eettisesti kestävä tutkimus
• Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan koulutus- ja vaikuttamistyö 

(mm. vuosittaiset laajalle yleisölle suunnatut etiikka-seminaarit, vaikuttaminen ajankohtaisiin 
tutkimuseettisiin kysymyksiin, julkaisutoiminta)

• uusien tutkimusympäristöjen, -tapojen, -menetelmien ja tiedon julkistamisen luomat 
tutkimuseettiset haasteet: vuonna 2017 painopisteinä mm. kansainvälisen tutkimusyhteistyö, 
digitaaliset tutkimusmenetelmät, monikulttuurisuuden tutkimus ja julkaisutoimintaan liittyvät 
kysymykset

• yhteistyö mm. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja eri tutkimuslaitosten eettisten 
toimikuntien kanssa

• piilossa olevien tai vaiettujen nuoria koskevien ilmiöiden tunnistaminen ja nostaminen 
nuorisotutkimuksen agendalle

• erilaisista lähtökohdista tutkimusta tekevien tutkijoiden arvostaminen ja tukeminen 

Moniääninen julkaisutoiminta
• painopisteinä mm. tutkimusmetodit ja tutkimusetiikka, nuorten palvelukokemukset, 

maanpuolustus, tasa-arvo, liikunta ja liikkumattomuus
• avoimen julkaisemisen entistä kattavampi toteuttaminen ja suuntaviivojen laatiminen 

tulevaisuudelle; julkaisueettisten ohjeiden laatiminen NTV:lle
• kaikkien ilmestyneiden Nuorisotutkimus-lehtien digitointi (Tieteellisten seurain valtuuskunnan 

erityisavustus)
• marginaalisten tutkimusalueiden tuominen esille teemapohjaisten lehtien avulla (v. 2017 

teemoina vammaisuus & taide)
• kansainvälisen julkaisemisen tukeminen (käännöskirjallisuus, tutkijoiden kv-kirjoittamisen 

tukeminen)
 

Elävä koulutus- ja opetusyhteistyö
• NTV:n paikan tarkennus nuorisotyötä ja -tutkimusta koskevan koulutuksen ja opetuksen 

kentillä (opistotaso, amk, yliopistot: opetus, ohjaus, yhteiset kurssit, tutkimusyhteistyö)
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• yhteistyö nuorisotutkimuksen uuden tohtorikoulutuksen käynnistämisessä Tampereen 
yliopiston kanssa 

• tutkijoiden koulutustarpeisiin tarttuminen (mm. menetelmät, tiedeviestintä, opetus)

Kannustava työyhteisö
• työhyvinvoinnista huolehtiminen kokonaisvaltaisesti (mm. kuukausittaiset 

työyhteisötapaamiset, tutkijoiden kollektiivinen työnohjaus, työyhteisön toimintatapojen 
kirjallisten ohjeiden päivitys, työsuojelutoimikunnan lisäkouluttautuminen ja aktiivinen 
työskentely)

• johtamisresurssin yhteisöllinen vahvistaminen (mm. tutkimuksen johtoryhmä, 
hankejohtamisen systematisointi,  aiempaa yksityiskohtaisemman yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelman viimeistely ja vieminen käytäntöön)

• yhteisten kestävän kehityksen, työturvallisuus-, yv- ja tasa-arvosuunnitelmien laatiminen 
Allianssi-talolle

2 ORGANISAATIO

2.1 Henkilöstö ja toimitilat

Nuorisotutkimusseuran henkilöstöstä pääosa työskentelee tutkimustehtävissä. Tämän lisäksi Nuori-
sotutkimusseurassa työskentelevät hoitavat eri tehtäviä tutkimushallinnossa sekä julkaisu-, seminaari- 
ja viestintäasioiden parissa. Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee säännöllisesti myös korkeakou-
luharjoittelijoita tutkimusavustajina sekä avustajina erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä. 

Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-
talossa Itä-Pasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Lisäksi seura on vuokrannut tutki-
joille työhuonetiloja Oulusta (Kastellin tutkimuskeskus, Aapistie 1, 90230 Oulu). Nuorisotutkimus-
seuran tutkijoita työskentelee näiden toimipisteiden lisäksi verkostomaisesti ympäri Suomea.

2.2 Hallitus
 
Nuorisotutkimusseuran hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–10 varsi-
naista jäsentä sekä 3 varajäsentä. Seuran hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Hallituksen 
pääasialliset tehtävät liittyvät Nuorisotutkimusseuran toiminnan strategiseen suunnitteluun, opera-
tionaalisen johdon ollessa Nuorisotutkimusverkoston toimistolla. Hallitustyöskentely painottuu tie-
depoliittiseen vaikuttamistyöhön osana suomalaista ja kansainvälistä tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa 
sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellistä yhteisöä. 
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2.3 Talous 

Nuorisotutkimusseura ry saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikun-
tapolitiikan osaston Nuorisotyön- ja -politiikan vastuualueelta (n. 50 % kokonaisbudjetista). Yleisa-
vustus kattaa Nuorisotutkimusseuran perustoiminnan sekä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa 
olevaa henkilöstöä ja infrastruktuuria koskevat kulut. Tämän lisäksi ulkopuolisen rahoituksen osuus 
on huomattava. Merkittävimpiä ulkopuolisia rahoittajia ovat vuonna 2017 Euroopan unioni, Suomen 
Akatemia sekä eri säätiöt. 

Vuonna 2017 kirjanpidosta huolehtii Tilitoimisto Tommi Ranta. Tilintarkastuksen tekee Oy Tuok-
ko Ltd ja toiminnantarkastaja Tero Järvinen (varalla Veli-Matti Ulvinen).

Vuonna 2017 kiinnitetään huomiota taloushallinnon ajantasaistamiseen, jotta se voi tukea mah-
dollisimman kokonaisvaltaisesti verkosto-organisaation hankerakennetta ja toimintamuotoja sekä 
vastata julkishallinnon ajankohtaisiin linjauksiin.

3 TUTKIMUS 
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta perustuu tieteidenvälisyyteen ja monikenttäisyyteen. 
Tämän toiminta-ajatuksen mukaisesti perustutkimus ja soveltava tutkimus sekä yhteiskunnallinen 
vaikuttamistyö asettuvat elävään vuoropuheluun. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimus-
laitosten ja tieteellisten seurojen kanssa tehtävä yhteistyö on luonteva osa tutkimustoimintaa. Han-
keyhteistyön ohella vuoropuhelua eri yliopistojen kanssa vahvistetaan edelleen vuonna 2017, jolloin 
painopisteenä on mm. Nuorisotutkimusverkoston paikan tarkentaminen ja dialogi nuorisotyötä ja 
-tutkimusta koskevan koulutuksen ja opetuksen kentillä (opistotaso, amk, yliopistot). Toisen uuden 
painopisteen muodostaa yhteistyö nuorisotutkimuksen uuden tohtorikoulutuksen käynnistämisessä 
Tampereen yliopiston kanssa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston (nuorisotyön ja -politiikan vas-
tuualue) ohella yhteistyötä tehdään muiden valtionhallinnon tahojen kanssa. Joka toinen vuosi tehtävä 
lasten ja nuorten vapaa-aikakysely toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitii-
kan osaston sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston kanssa. Sisäministeriön kanssa tehtävä yhteis-
työ koskee yhdenvertaisuustyötä ja syrjinnän seurantaa. Globaalin vuoropuhelun strateginen tavoite 
edellyttää aktiivisuutta nuoriso- ja kehityspolitiikan risteyksissä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 
yhteistyötä jatketaan vuonna 2017 mm. lapsuuden, nuoruuden ja palvelurakenteiden uudistamisen ky-
symyksissä liittyen hallituksen kärkihankkeeseen, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE). 
Oikeusministeriön kanssa tehtävä yhteistyö koskee demokratia- ja kansalaisvaikuttamisen kysymyksiä. 
Dialogi puolustusministeriön kanssa liittyy ylisukupolvisen maanpuolustustahdon tutkimiseen. Nuori-
sotutkimusverkosto tekee tiivistä yhteistyötä myös niiden valtuutettujen kanssa, joiden työhön kuuluu 
nuoriin ja ikään liittyviä asiakokonaisuuksia (Lapsiasiavaltuutettu, Yhdenvertaisuusvaltuutettu).

Valtionhallinnon lisäksi keskeisiä kumppaneita ovat kunnat, järjestöt (mm. Allianssi, Pelastakaa Lap-
set, Suomen Punainen Risti, Ihmisoikeusliitto, Suomen Pen) ja säätiöt (mm. Suomen Lasten ja Nuorten 
Säätiö, Koneen Säätiö, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore). Tieteellisten seurojen 
välinen yhteistyö tiedepoliittisessa jayhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on vireää, ja kommunikaatio 
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Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kanssa jatkuvaa.
Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit 

kytkeytyvät läheisesti nuorisotutkimukseen. Aktiivisesti toimivia alaverkostoja vuonna 2017 ovat tyt-
tötutkimusverkosto, hip hop -tutkimuksen verkosto sekä Senioriklubi. Uutena alaverkostona käynnis-
tymässä on maaseutu- ja syrjäseutututkimuksen verkosto. 

3.1 Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu koostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka vastaa-
vat sekä määrällisen että laadullisen nuoria koskevan ajankohtaistiedon tarpeisiin. 

Määrällisiä tiedonkeruuinstrumentteja ovat vuosittain toteutettava Nuorisobarometri, Lasten ja 
nuorten vapaa-aikakysely, sekä joka toinen vuosi julkaistava Nuorten elinolot -vuosikirja. Nämä tut-
kimukset toteutetaan Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuoran kanssa. Vuosikirjan kolman-
tena toteuttajana on THL. Vapaa-aikakyselyn yhteistyötahona toimivat Valtion liikuntaneuvosto ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, jatkossa myös Lapsiasiavaltuute-
tun toimisto. Vapaa-aikakysely valmistellaan vuoden 2017 aikana liikunta-teemalla. Tutkimuksellista 
uudistustyötä ja nuorten osallisuuden vahvistamista tutkimusprosessin eri vaiheissa jatketaan vuonna 
2017. Vuoden alussa ilmestyy Nuorisobarometri, jonka teemana on tulevaisuus. Barometri tuo esiin 
nuorten näkökulman omaan ja yhteiskunnan tulevaisuuden tilaan.

Määrällisten tiedonkeruuinstrumenttien rinnalla jatkuu laadullisen seurantatutkimuksen mallin-
taminen. Nuoret Ajassa -hankkeessa seurataan viidellä eri puolella Suomea sijaitsevalla paikkakun-
nalla noin sadan vuonna 2000 syntyneen nuoren elämänkulkua. Samoja nuoria pyritään seuraamaan 
noin kymmenen vuoden ajan. Kvalitatiivinen seurantatieto täydentää sekä tilastotietoa että laadullisia 
tapaustutkimuksia kooten nuorten arjesta syventävää ja laaja-alaista tietoa merkittävällä tavalla. Nuo-
risotutkimuksen ja -politiikan kentillä on vähän laadullista seurantatietoa, jossa samojen nuorten ar-
kista elämänkulkua seurataan pitkällä aikavälillä. Tarkoituksena on yhdistää Nuorisotutkimusverkos-
tossa kerättävää määrällistä ja laadullista tietoa mahdollisimman kokonaisvaltaisen tutkimustiedon 
tuottamiseksi tieteen, käytännön ja politiikan kentille. 

3.2 Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on toiminut vuodesta 2015 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen 
tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusverkos-
ton tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei 
omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Eettisellä ennakkoarvi-
oinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimuseettisten käytänteiden mukaisesti. Li-
säksi toimikunta toimii lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana 
suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, eettisiin toi-
mikuntiin. Kolmanneksi toimikunta nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä 
kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankou-
lutusta sekä osallistuu tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä. Toimikunta 
tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sekä muiden 
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eettisten toimikuntien kanssa. 
Vuonna 2017 toimikunnan työssä painottuvat tutkimuseettisen tutkijakoulutuksen tukeminen 

ja tiedepoliittinen vaikuttaminen. Vuonna 2016 alkanut tutkimuseettisten yleisöseminaarien järjes-
täminen jatkuu. Vuoden 2017 yleisöseminaarissa käsitellään erityis- ja vähemmistöryhmien, kuten 
maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tutkimuksen eettisiä kysymyksiä, sekä lapsuuden- ja 
nuorisotutkimuksessa suhdetta perus- ja yhdenvertaisuus-periaatteisiin. Lisäksi toimikunta käynnis-
tää lasten ja nuorten tutkimusetiikkaa käsittelevän, oppikirjakäyttöön soveltuvan tieteellisen teoksen 
toimitusprosessin. Vuoden 2017 aikana käynnistetään lisäksi julkaisueettisten ohjeiden laatiminen 
Nuorisotutkimusverkostolle.

3.3 Tutkimukselliset painopistealueet

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan keskeisenä lähtökohtana on pitkäjänteisyys, yhteisöl-
lisyys ja globaali vastuu, joiden vahvistamiseen kiinnitetään vuonna 2016 erityistä huomiota. Lähtö-
kohta on sekä organisatorinen että sisällöllinen. Tavoitteena on vahvistaa helposti fragmentaariseksi 
jäävän hankerakenteen ylittävää vuoropuhelua sekä tiedon kumuloitumista. Kyse ei ole vain tutkimus-
toiminnan kansallisesta profiloinnista ja tutkijayhteisöllisyydestä vaan myös kansainvälisestä vuoro-
puhelusta ja tutkijavaihdoista. 

Kolme tiedon kenttää kokoaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tieteellisesti korkeatasoisen ja 
nuorisopoliittisesti relevantin tutkimuksen keskeisiä näkökulmia. Oheinen kuvio havainnollistaa tiedon 
kenttien keskinäissuhdetta sekä niitä kehystäviä Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan lähtö-
kohtia. Kuvion alta löytyvät tiiviit kuvaukset tiedon kentistä sekä lista tutkimushankkeista vuonna 2017.

Kuvio 1. Nuorisotutkimusverkoston tiedon kentät. 
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3.3.1 Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät

Tämän tiedon kentän kokoavana lähtökohtana on sukupolvisuhteiden, elämänkulun ja siirtymien 
moniulotteinen tarkastelu. Sukupolvia tutkitaan moninaisissa ympäristöissä ja merkityksissä, joihin 
kytkeytyy neuvotteluja hyvää elämää koskevista käsityksistä sekä 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 yksilöiden kokemuksista käsin sekä sosiaalisina ja 
institutionaalisina prosesseina. Elämänkulun näkökulma merkitsee myös seuranta- ja pitkittäistutki-
musasetelmien tuomista keskeiseksi osaksi Nuorisotutkimusverkoston tiedontuotantoa, jotta voidaan 
identifioida nuorten elämänkulun suuntia ja arjen katkoksia aiempaa monipuolisesti. Sukupolvisuh-
teet, elämänkulku, siirtymät -tiedon kentän koordinaattoreina toimivat Sinikka Aapola-Kari ja Mikko 
Salasuo. 

Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista (2015–2025)
Nuoret ajassa -tutkimushanke on laaja pitkittäistutkimushanke, jonka tavoitteena on seurata vuositu-
hannen vaihteessa syntyneiden nuorten elämänkulkua pitkällä aikavälillä, vähintään kymmenen vuoden 
ajan. Hanke alkoi vuonna 2015 viidellä erilaisella ja eri puolille Suomea sijoittuvalla paikkakunnalla. 
Hankkeen käynnistyessä nuoret olivat peruskoulun viimeisellä luokalla ja mukaan rekrytoitui yhteensä 
125 nuorta. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia laadullisia menetelmiä nuorten elämän-
kulun kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi. Keskeisiä teemoja ovat nuorten kiinnittyminen ja toimi-
juus lähiyhteisöissä ja laajemmin yhteiskunnassa, jatkuvuudet ja katkokset sekä alueelliset erot nuorten 
resurssien ja mahdollisuuksien kautta tarkasteltuina. Vuoden 2017 aikana seurataan peruskoulusta toi-
selle asteelle siirtymisen nivelvaihetta nuorten elämänkulussa ja kehitetään nuorten osallisuutta lisääviä 
elementtejä hankkeessa. Tutkijat: Hanketta koordinoi erikoistutkija dos. Sinikka Aapola-Kari, ja hank-
keeseen osallistuu yhteensä kymmenen tutkijaa kolmessa eri tutkimusorganisaatiossa. Yhteistyökump-
paneina toimivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkes-
kuksen Hyvä vapaa-aika -hanke. Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan vastuualue.

Promoting Youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges 
for ’conflicted’ young (PROMISE 2016–2018)
12 maan yhteisessä EU -rahoitteisessa hankkeessa tutkitaan Euroopan sosiaalista muutosta sukupol-
visuhteiden näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti sukupolvien väliset konfliktit: miten 
nuoren sukupolven leimautumisen ja marginalisaation monet muodot vaikuttavat nuorten sosiaa-
liseen elämään, arvoihin ja toimintamahdollisuuksiin, sekä millä tavoin nuoret neuvottelevat omaa 
yhteiskunnallista paikkaansa ja asemaansa erilaisissa muutostilanteissa. Hankkeessa tarkastellaan 
konfliktin ja sosiaalisen muutoksen suhdetta erilaisten tapaustutkimusten kautta. Hanketta koordinoi 
The University of Manchester. Tutkijat: Nuorisotutkimusverkoston toteuttamaa Suomen osahanketta 
johtaa tutkimusjohtaja, VTT Leena Suurpää ja tutkijoina toimivat FT Heta Mulari ja VTT Marja Pel-
tola. Rahoitus: EU/ Horizon2020. 

Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto (2014–2016)
Tutkimushanke tarkastelee laadullisten aineistojen avulla nuorten asevelvollisuuteen ja varusmiespal-
velukseen liittyviä käsityksiä ja motivaatioita sekä sitä, miten nämä ovat ajallista ja sisällöllisesti muut-
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tuneet. Maan puolustukseen ja maanpuolustustahtoon liittyviä aiheita lähestytään ylisukupolvisten 
suhteiden, nuorten omien kokemusten ja kertomusten kautta. Varusmiespalvelusta ja maanpuolustus-
tahtoa koskevia teemoja käsitellään huomioiden sukupolvien erilaiset kokemismaailmat ja sosiaali-
historialliset taustat. Hankkeen loppujulkaisu ilmestyy keväällä 2017. Tutkijat: Vastuullisena johtajana 
toimii vastaava tutkija Mikko Salasuo ja tutkijana VTM Tiia Laukkanen. Rahoitus: Maanpuolustuksen 
tieteellinen neuvottelukunta (MATINE), puolustusministeriön tutkimusosasto ja Maanpuolustuksen 
kannatussäätiö. 

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 valtakunnallis-
ten 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. 
Tutkijat: Vastaavana johtajana toimii dosentti Mikko Salasuo ja tutkijoina Kati Lehtonen (Likes) ja 
VTT, dos. Päivi Berg (Nuorisotutkimusverkosto). Rahoitus: OKM / liikunnan vastuualue.

3.3.2 Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
 
Tämän tiedon kentän kautta tarkastellaan demokratian, yhdenvertaisuuden, tasa- ja eriarvoisuu-
den kysymyksiä. Tutkimusaiheet koskevat nuorten elämän sosiaalisia rakenteita, kuten etnisyyden, 
seksuaalisuuden, perheen ja politiikan alueita, sekä sosiaalista toimintaa, kuten kansalaistoimin-
taa, yhteiskunnallista vaikuttamista sekä elämää perheissä ja muissa lähisuhteissa. Tutkimushank-
keita kokoava tiedonintressi kohdistuu nuorten erilaisiin instituutiosuhteisiin ja -käytäntöihin sekä 
nuorten asemaan näissä rakenteissa. Teoreettiset käsitteet – kansalaisuus, politiikka, syrjäytyminen, 
syrjintä ja syrjäyttäminen, rakenne ja toimijuus, kehollisuus, vastarinta ja poikkeavuus – yhdistävät 
tämän tiedon kentän alla toimivia tutkimushankkeita. Tätä tiedon kenttää leimaavat monitahoi-
set arkaluontoisiin tutkimusaiheisiin liittyvät tutkimuseettiset erityiskysymykset. Demokratia, yh-
denvertaisuus, eriarvoisuus -tiedon kenttää koordinoivat Veronika Honkasalo ja Elina Pekkarinen. 

Empowering the young generation: challenges and opportunities in the triple transition SAH-
WA (2014–2016)
Laajassa EU -rahoitteisessa tutkimushankkeessa tutkitaan Välimeren ympärillä olevien maiden 
nuoria sekä globaaleja ja yhteiskuntien demokratiakysymyksiä moniulotteisesti. Hankkeessa tar-
kastellaan nuorten siirtymiä aikuisuuteen erilaisissa yhteiskuntarakenteissa. Tutkimuksen kohteena 
ovat myös yhteiskuntien demokratisoitumiskehitykset ja -siirtymät osana globaaleja sosioekono-
misia ja -kulttuurisia muutoksia. Hankkeen fokuksessa ovat erityisesti Marokko, Algeria, Tunisia, 
Egypti and Libanon. Hanketta koordinoi Cidob – Barcelona Centre for International Affairs. Tut-
kijat: Hankkeen tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa toimii VTT Sofia Laine.  Hankkeen rahoi-
tus: EU (FP7). Hankkeen kotisivut: www.sahwa.eu.  Hankkeesta ilmestyy julkaisuja vuonna 2017.  
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Fact for Minors. Fostering Alternative Care for Troubled minors (2016–2018)
Viiden maan yhteisen EU -rahoitteisen tutkimus- ja kehittämishankkeen keskiössä ovat lastensuojelu-
laitoksiin 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 ole-
van haasteellista useissa maissa, eivätkä laitoksiin sijoitettujen nuorten oikeudet heille kuuluviin pal-
veluihin 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 lai-
tos. Hanketta koordinoi CNCA ‐ Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza Italiasta. Tutki-
jat: Nuorisotutkimusverkoston toteuttamaa Suomen osahanketta johtaa tutkimuspäällikkö, FT Kaisa 
Vehkalahti ja tutkijana toimii VTT Elina Pekkarinen. Rahoitus: EU/JUST2015 action grants. 

Nuoret ja poliittisuus nyky-Afrikassa (2012–2016)
Monitieteisessä konsortiohankkeessa tutkitaan nuorten poliittisen osallistumisen ehtoja, mahdolli-
suuksia ja käytäntöjä nyky-Afrikassa vertailevan etnografian keinoin. Tapaustutkimukset on valittu 
siten, että erilaisilla kentillä ajankohtaistuvat valtion ja demokraattisten kehitysten muutokset, kansa-
laisjärjestöjen, ulkomaisen rahoituksen, kansainvälisen kehitysyhteistyön sekä globaalien verkostojen 
ja vaikutusten elementit. Helsingin yliopiston ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä toteutetun 
tutkimushankkeen kansainvälinen julkaisu ilmestyy vuonna 2017.  Tutkijat: Hankkeen johtajina toi-
mivat prof., PD Elina Oinas (Helsingin yliopisto) ja tutkimusjohtaja, VTT Leena Suurpää (Nuoriso-
tutkimusverkosto). Rahoitus: Suomen Akatemia.
 
Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla (2015–2017)
Ajolähtö-hankkeessa tutkimusryhmä ja Suomen Kuvalehti tarkastelevat nuoria aikuisia uuden työn mark-
kinoilla. Ajolähtö viittaa pakkoon lähteä kotiseudulta työn perässä sekä pakkoon luovia työmarkkinoilla, 
joilla yhä useammille on tarjolla vain itsensä työllistämistä ja matalapalkkatöitä. Hanke tutkii journa-
lismin, valokuvan ja etnografian keinoin taloudellisesti taantuvan Kotkan ja Kouvolan alueelle jääneitä 
sekä sieltä Helsinkiin muuttaneita 18–35-vuotiaita aikuisia, jotka työskentelevät matalapalkkatyössä tai 
yrittäjämuotoisesti. Tutkijat: Hanketta johtaa dosentti Anu-Hanna Anttila. Hankkeen tutkijat: YTT Päivi 
Berg ja VTM Vuokko Härmä. Hankkeessa työskentelevät myös freelancetoimittaja YTM Terhi Hautamä-
ki ja freelancevalokuvaaja TaM Sami Perttilä. 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 elä-
mään liittyvistä kuulumisista, kamppailuista ja kontrollista nuorten kaupunkielämän arjessa. Tutki-
mus toteutetaan Helsingissä ja Pietarissa. Hanke tuo yhteen mediatutkimuksen, sosiologian, nuoriso-
tutkimuksen ja kaupunkitutkimuksen alat ymmärtääkseen diginuoruutta mediakaupungissa. Hanke 
soveltaa vertailevaa urbaanietnografista otetta ja ylittää erilaisia fyysisen kenttätyön (kaupungit, met-
ro) ja virtuaalisen (internet) kenttätyön rajoja. Hanke on osallistava tuottaen uusia tapoja raportoida 
ja viestiä tutkimuksesta paitsi tieteen, myös taiteen ja populaarikulttuurin keinoin. Tutkijat: Nuoriso-
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tutkimusverkoston osahanketta johtaa tutkimusjohtaja, VTT Leena Suurpää ja tutkijoina toimivat FT 
Heta Mulari ja Arseniy Svynarenko. Rahoitus: Koneen Säätiö.

Nuoret vastaanottokeskuksissa (2016) 
Viime vuosina Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista suuri osa on lapsia, nuoria tai nuoria aikuisia. 
Hankkeessa tarkastellaan osallistuvan havainnoinnin keinoin, tutkija- ja vapaaehtoisrooleista käsin, 
nuorten elämää vastaanottokeskuksissa. Tavoitteena on tuoda esille nuorten näkökulmia ja toivei-
ta Suomessa elämisen alkuvaiheista sekä tukea vastaanottokeskusten nuorten parissa tehtävää työtä. 
Verkostomainen hanke toteutetaan yhteistyössä Nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Pelastakaa Lapset 
ry:n kanssa. Tutkijat: Hanketta koordinoivat Nuorisotutkimusverkostossa VTT Marja Peltola, VTT 
Veronika Honkasalo ja tutkimusjohtaja Leena Suurpää. Lisärahoituksen toteutuessa hanke jatkuu 
vuonna 2017. 
 
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 poliisiviran-
omaiset asiaa tarkastelevat. Hankkeessa analysoidaan myös niitä käytäntöjä ja logiikkoja, jotka joh-
tavat etniseen profilointiin. Hankkeen tavoitteena on tieteen, taiteen ja journalismin keinoin lisätä 
ymmärrystä ilmiöstä ja tuoda se yhteiskunnallisesti näkyväksi. Tutkijat: Hanketta johtaa dosentti Suvi 
Keskinen (Turun yliopisto). Nuorisotutkimusverkoston tutkija hankkeessa on YTT Antti Kivijärvi. 
Rahoitus: Koneen Säätiö (Jakautuuko Suomi? -ohjelma).
 
Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa (2015–2016)
Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa on Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
ry:n kanssa toteutettava tutkimushanke, jossa kartoitetaan ja kehitetään päihde- ja mielenterveystyön 
ammattilaisten valmiuksia kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria. Hank-
keessa tutkitut ammattilaiset ovat kuntien ja järjestöjen palveluksessa olevia, nuoria työssään kohtaa-
via sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön ammattilaisia. Tutkimusaineisto kerätään ammattilais-
ten haastatteluilla ja verkkokyselyllä. Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa kerättyä tietoa käytetään 
pohjana työpajatyöskentelyssä, jossa ammattilaiset ja sateenkaarinuoret arvioivat yhdessä palvelujen 
toimintaa, tunnistavat ongelmakohtia ja kehittävät palveluita siten, että ne vastaisivat paremmin 
sateenkaarinuorten tarpeisiin. Tutkimuksen viimeisessä osassa koostetaan tulosten pohjalta verk-
koon kaikille avoin tietopohja, joka mahdollistaa erilaisten koulutus- ja tietopakettien kokoamisen 
sekä opetuskäyttöön että ammattilaisten käytännön työskentelyn tueksi.  Hankkeen julkaisu ilmestyy 
vuonna 2017. Tutkijat: Tutkimushankkeen johtajana toimii vastaava tutkija, dosentti, Mikko Salasuo, 
tutkijoina VTK Inka Sirén ja YTM Noora Hästbacka. Rahoitus: Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittä-
misohjelma / OKM.
  
Sukupuolten tasa-arvo, etnisyys ja seksuaalisuus: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa (2015–2018)
Hankkeessa tutkitaan seksuaalikasvatusta on harvoin tutkittu monikulttuurisuuden näkökulmasta 
pohjoismaisessa kontekstissa, sekä yksilö- että rakenteellisella tasolla. Tutkimusta varten haastatellaan 
nuoria ja seksuaalikasvatuksen ammattilaisia ja analysoidaan käytössä olevia seksuaalikasvatuksen 
oppikirjoja ja seksuaaliterveyttä koskevia tilastoja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkimus tuo pal-
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jon uutta tietoa liittyen seksuaalikasvatukseen, nuorten näkemyksiin ja monikulttuurisuuteen. Tätä 
tietoa voidaan hyödyntää myös kasvatus- ja sosiaalialan käytännöissä. Tutkija: VTT Veronika Honka-
salo. Rahoitus: Suomen Akatemia (henkilökohtainen tutkijatohtorin rahoitus).
 
Etniset suhteet vankila-arjessa – etnografinen tutkimus yhdenvertaisuudesta, 
vankihierarkiasta ja selviytymiskeinoista (2015–2019)
Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan suljettujen miesvankiloiden kulttuuria ja käytäntöjä aikana, 
jolloin ulkomaalaistaustaisten vankien osuus on lyhyessä ajassa kasvanut merkittävästi. Tutkimuk-
sella tuodaan tietoa muun muassa siitä, miten etnisyys näkyy vankilan vuorovaikutuksessa, miten 
yhdenvertaisuus toteutuu vankilan arjessa ja mitä haasteita etnisten vähemmistöjen kasvu tuo van-
keinhoitoon. Tutkimuksen aineisto kerätään etnografisin menetelmin kahdessa Etelä-Suomen van-
kilassa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta tavoitteena on tuottaa murroksessa olevasta 
vankilainstituutiosta tietoa, jota voidaan käyttää vankeinhoidon kehittämiseen ja erilaisten haasteiden 
ennakointiin. Tutkija: VTM Helena Huhta. Rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto.

Suomalainen huumekuolema (2012) 
Monitieteisessä hankkeessa tarkastellaan suomalaisia huumekuolemia vuonna 2012. Aineistona käy-
tetään Hjelt-instituutin oikeuskemiallisen yksikön huumekuolemista kokoamia alkuperäisiä asia-
kirjoja. Aineistoa hyödyntäen pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan: millaisia ovat suomalaiset 
huumeisiin liittyvät kuolemat ja mihin aineisiin kuollaan? Tarkastelun lähtökohdat nousevat oikeus-
lääketieteellisen otteen ohella yhteiskuntatieteellisen huumetutkimuksen ja ehkäisevän päihdetyön 
näkökulmista. Hanke on jatkoa vuonna 2009 toteutetulle samankaltaiselle tutkimukselle. Hankkeen 
aineisto on kerätty ja analysoitu vuoden 2016 aikana ja raportointi tapahtuu vuonna 2017. Hanke 
toteutetaan yhteistyössä THL:n, Hjelt-instituutin ja Nuorisotutkimusverkoston kesken. Tutkija: Vas-
taavana tutkijana toimii dosentti Mikko Salasuo.

Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi (2013–2016)
Tässä tutkimushankkeessa kehitetään tulkintakehystä lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkasteluun, 
joka pohjautuu kriittisen realismin metateoriaan. Tutkimushankkeen empiirisenä esimerkkinä tar-
kastellaan lastensuojelun interventioita ja niiden kohteina olleita nuoria. Tutkimuksen aineisto koos-
tuu lastensuojelun asiakasasiakirjoista sekä lastensuojelutoimenpiteiden kohteina olleiden nuorten 
haastatteluista. Tutkimushankkeen tavoitteena on muodostaa teoreettinen malli, jonka avulla yksilöi-
den, yhteisöjen ja rakenteiden välisiä suhteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä voitaisiin tarkastella niin 
tutkimuksessa kuin käytännön kentillä nuoriso- ja sosiaalityön kaltaisilla aloilla. Tutkimushankkeessa 
tehdään yhteistyötä Tampereen yliopiston ja Valtion koulukotien kanssa. Hankkeesta ilmestyy julkai-
suja vuonna 2017. Tutkija: VTT Elina Pekkarinen. Rahoitus: Suomen Akatemia (henkilökohtainen 
tutkijatohtorin hankerahoitus). 

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 paik-
ka nuorisopolitiikan kentillä kuin niiden merkitys nuorille yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen tasolla. 
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Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten asemaan, kansalaisuuteen, osallisuuteen ja toimijuuden eh-
toihin sekä nuorten omaehtoisessa toiminnassa kuin nuorille suunnatuissa toiminnoissa. Laajemmin 
kyse on nuorten ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta sekä sen ilmenemistavoista nuorten elä-
mässä. 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 ja kokeilevaan tutkimukseen sekä toimintatut-
kimukseen. Osa-alueen tutkimukset toteutetaan usein dialogissa nuorisotyön ja -politiikan moninais-
ten kenttien kanssa. Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut -tiedon kentän koordinaattoreina 
toimivat Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski. 

Boost Your Possibilities! – Kulttuurien välisen oppimisen edistäminen ja todentaminen 
(2015–2017)
Boost Your Possibilities! Youth Centres for Youth Mobility and Intercultural Learning -hanketta 
koordinoi Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, ja se toteutetaan Suomen lisäksi Virossa ja Sloveniassa. 
Tutkimusosion tarkoituksena on kerättävien best practice -esimerkkien avulla selvittää millaisia vai-
kutuksia kansainvälisillä aktiviteeteilla voi parhaimmillaan olla niin yksilö-, ryhmä, yhteisö- kuin yh-
teiskunnankin tasolla. Tutkijat: FT Anu Gretschel, tutkijaryhmässä mukana FT Tomi Kiilakoski sekä 
tutkijat Sloveniasta (Tina Cupar) ja Virosta (Merle Linno). Rahoitus: Erasmus+ (EU).

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – PROMEQ (2016–2019)
Konsortiohanke Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa Suomen Akatemian Strate-
gisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ohjelmaa Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Hankkeen 
tavoitteena on kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia 
menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu neljään erityistä tukea tar-
vitsevaan ryhmään eli koulutuksen ja opintojen ulkopuolella oleviin nuoriin aikuisiin, työmarkki-
natuen varassa oleviin aikuisiin pakolaisiin, joilla on oleskelulupa, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen 
monikäyttäjiin.  Kehitettävät mallit perustuvat kokonaisvaltaisen, mahdollistavan ja osallistavan hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen konseptiin.  Hanke tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvoin-
tierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja keskinäismekanismeista, sekä kehittää poli-
tiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa. PROMEQ 
-konsortion johtajana toimii Professori Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta ja konsortioon kuu-
luvat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Lapin yliopisto, Jyväskylä yliopisto, Tampereen yliopisto, Etla ja 
Nuorisotutkimusseura. Tutkijat: Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija, dosentti Sanna Aaltonen 
johtaa nuoriin aikuisiin keskittyvää osahanketta, jossa yhteistyökumppaneina ovat Kouvolan ja 
Vantaan nuorisotoimet. Osahankkeessa tarkastellaan nuorten palvelupolkuja sekä sosiaalisen median 
mahdollisuuksia nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Hankkeen tutkijana toimii YTT Antti Kivijärvi. 
Rahoitus: Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto.

TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015–2018)
TENHO-hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama yhteistyö-
hanke, jossa tehdään ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten kanssa taidetoimintaa sirkus-, 
teatteri- ja elokuvataiteen keinoin kuudessa eri kunnassa (Helsinki, Vantaa, Varkaus, Kajaani, Oulu ja 
Tampere). Nuorisotutkimusverkosto vastaa hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa tar-
kastellaan monimenetelmällisesti ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevien nuorten tukemista taideläh-
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töisin menetelmin, nuorten palvelu- ja ohjausverkostojen suhteesta toimintaan sekä toiminnan vai-
kuttavuutta. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Vaara-kollektiivi, Pirkanmaan elokuvakeskus, Oulun 
Tähtisirkus, Sirkus Magenta ja Varkauden teatteri sekä Laurea AMK. Mukana olevat kunnat (Helsinki, 
Vantaa, Varkaus, Kajaani, Oulu ja Tampere) osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen. Tutkija: TaM 
Fanny Vilmilä. Rahoitus: ESR/ STM.

Uppföljning ung – Ruotsinkieliset nuorisotyöpajat (2014–2017)
Pitkittäistutkimus tutkii viittä ruotsinkielistä nuorisotyöpajaa Suomessa. Tutkimuksen kolme paino-
pistealuetta ovat: pajatoiminnan tarkastelu; henkilökunnan näkemykset työstään ja viranomaisyhteis-
työstä; sekä nuorten kokemukset työpajatoiminnan annista. Samoja nuoria haastatellaan useampaan 
kertaan, jolloin saadaan tietoa sekä pajatoiminnan pitkittäisvaikutuksista että pajanuorten sijoittumi-
sesta yhteiskuntaan pidemmällä tähtäimellä. Tutkijat: Hankkeen vastuututkijana toimii VTT Matil-
da Wrede-Jäntti, joka toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä tutkimusassistentti Cecilia Westerin kanssa. 
Rahoitus: Svenska Kulturfonden ja OKM.

Youth Wiki (2015–2017)
Youth Wiki -projekti kartoittaa eurooppalaisten maiden nuorisopolitiikkaa ja tarjoaa kattavan online-
tietokannan koskien nuorisopolitiikan institutionaalisia rakenteita, toimintaympäristöä ja käytäntöjä. 
Youth Wiki -tietokannan tavoitteena on tukea Euroopan laajuista yhteistyötä nuorisopolitiikan saralla 
sekä edistää tietoon ja tutkimukseen pohjautuvaa päätöksentekoa. Youth Wiki tarkastelee yleistä nuo-
risopolitiikkaa sekä nuorten tilannetta EU:n nuorisostrategian (2009-2018) kahdeksan teeman osalta. 
Huhtikuussa 2016 valmistunut Youth Wikin ensimmäinen osa keskittyi nuorisopolitiikan rakenteisiin 
ja vapaaehtoistoimintaan. Seuraavassa osiossa käsitellään työllisyyttä ja yrittäjyyttä, sosiaalista osalli-
suutta ja osallistumista. Englanninkielinen tietokanta julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden 2017 lop-
pupuolella ja sen sisältämät tiedot päivitetään jatkossa säännöllisesti. Online-tietokantaa ylläpitää EU:n 
koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA). Hanketta rahoitetaan sta. 
Tutkijat: FT Anu Gretschel, tutkimusavustaja Karla Malm. Rahoitus: EU:n Erasmus+ -ohjelma 

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 toimijoi-
ta.  Hankkeen julkaisu ilmestyy vuonna 2017. Tutkijat: VTT Marja Peltola, VTM Jenni Moisio, VTT 
Elina Pekkarinen. Rahoitus: STM/ Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma.

Kilpailun ja suorittamisen nettisukupolvi ryhmäpedagogisessa prismassa (2014–2016)
Hankkeen fokuksessa on koulukulttuurin kehittäminen yhteisöllisempään suuntaan sekä opettajien 
ryhmäpedagogisten valmiuksien trimmaaminen niin kuin koulunyhteisön toimijat sen itse näkevät 
mahdolliseksi. Hankkeessa tuotetaan tiheitä kuvauksia nuorisoryhmien merkityksestä ja konkreetti-
sesta paikasta pedagogiassa ja nuorisotyön kehittämistyössä. Näkökulma sisältää erityisen sukupolvi-
erittelyn: millaisen pedagogisen haasteen ja mahdollisuuksien vuon tarjoaa digitaalisiin käyttöliitty-
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miin kasvanut lasten ja nuorten polvi, ja mitä ryhmäpedagoginen sensitiivisyys tarkoittaa tässä ajassa 
peruskouluaan käyville oppilaille lapsina ja nuorina. Kenttätyö sisältää havainnointia, osallistumista, 
interventioita ja haastatteluja muutamilla valituilla paikkakunnilla. Hankkeesta tuotetaan julkaisu 
vuonna 2017. Tutkija: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. 

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 satun-
naista 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, millaisia muutoksia palvelut saavat aikaan. Hanke analysoi laadul-
lisia 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 & professori Päivi Honkatukia. Rahoitus: OKM / 
nuorisotyön ja -politiikan vastuualue.

Nuorisotyön opetussuunnitelma (2015–2017)
Nuorisotyön luonteen kuvaamisen on nähty olevan yksi nuorisotyön kehittämiskohde. Kokkolassa 
vuosina 2011–2014 toteutettu toimintatutkimus loi paikallisen opetussuunnitelman sekä yleisen mal-
lin sille, miten nuorisotyötä kasvatuksellisena prosessina voidaan kuvata. Vuonna 2014 käynnisty-
neessä kolmannessa syklissä on seurattu, kuinka hyvin mallinnus toimii muissa kunnissa.  Tutkimus-
kuntina mukana ovat Kokkolan lisäksi Hämeenlinna, Kouvola, Oulu ja Tornio. Tutkimus toteutetaan 
yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut seurata, miten 
käsitykset eri nuorisotyön työmuodoista muodostuvat sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Tämä 
mahdollistaa kunnallisen nuorisotyön kuntien yhdistävien perustoimintojen analyysin, paikallisten 
tekijöiden merkityksen sekä työntekijöiden ammatillisen identiteetin kehittymisen analyysia. Kenttä-
jakson päättyessä tutkimuksessa päästään analysoimaan laajoja kerättyjä aineistoja sekä kotimaisessa 
että kansainvälisessä kontekstissa. Tutkija: FT Tomi Kiilakoski. Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -po-
litiikan vastuualue.

The meaning of Jyväskylä. Youth work practices in the Central Finland (2016–)
The meaning of Jyväskylä? [MoJ] on Jyväskylän kaupungin, Nuorisotutkimusverkoston ja Humakin 
käytäntöperustainen yhteistyöhanke. Käytäntöperustaisuus tarkoittaa joustavia tapoja kerätä tietoa 
yhdessä nuorisotyön ja yhteisöpedagogian toimijoiden kanssa. Hanke on käynnistynyt vuonna 2016 
tutkivan työnohjauksen keinoin. Nuorisotutkimuksena kyseessä on kehittävästä etnografiasta (app-
lied ethnography): tutkijat seuraavat, havainnoivat ja kulkevat mukana sekä etsivät nuorisotyön am-
matillisia pisteitä ja käytäntöjä, joiden kautta nuorisopalvelujen kenttä hahmottuu. Myös Nuorten 
Taidetyöpaja figuroi hankkeessa vahvasti. Tavoite on löytää nuorisotyön omia pedagogisia otteita ja 
työtapoja, menetelmiä sekä hahmotuksia ja kuvituksia ydintehtävistä. Kehittäminen viittaa tässä yhte-
ydessä nuorisotyön työprosessin yhteiseen näkyväksi tekemiseen, työntekijäryhmien työtään koske-
vaan tutkivaan otteeseen. Prosessin myötä ja siitä vähitellen esiin kuroutuvana tuloksena, nuorisotyön 
ammattilaiset ottavat uudella tavalla oman työnsä haltuun: he tulevat siitä tietoiseksi sekä henkilökoh-
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taisesti että kollektiivisesti työyhteisönä sekä työyhteisön eri yksikköinä. Tutkijat pyrkivät tiivistämään 
nämä seikat ja löydökset työyhteisökohtaisiksi käyttöteorioksi (vrt. Chris Argyris: On organizational 
learning. Oxford Blackwell, 1993.) Fokus on kuitenkin työntekijöiden omassa prosessissa. Vastuutut-
kija Nuorisotutkimusverkostossa: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. 

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 eri-
tyisosaamista edellyttävien lasten ja perheiden palvelut. Koulukodit ovat osa tätä palvelukokonaisuut-
ta, joten LAPE yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa on pyytänyt Nuorisotutkimusver-
kostoa selvittämään, mikä koulukotien asema ja tehtävä voisi tulevaisuudessa olla.

Selvityksen tavoitteena on mm. tarkastella koulukoteihin sijoitettujen nuorten taustoja ja tuen tar-
vetta, 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. Selvityk-
sessä haastatellaan Suomessa toimivien seitsemän koulukodin johtajia, erityistyöntekijöitä ja rehto-
reita. Selvitys julkaistaan tammikuussa 2017. Tutkija: tutkijatohtori VTT Elina Pekkarinen. Tilaaja: 
LAPE-kärkihanke, rahoittaja: THL & NTV.

3.4 Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto jaetaan kuudennentoista kerran ansioituneille nuorisotut-
kimuksellisten opinnäytteiden tekijöille. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: 
pro gradut ja amk-opinnäytteet. Ammattikorkeakoulusarjaan voivat osallistua vuorovuosina perus-
tutkinnon opinnäytteet ja ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteet. Palkintojen lisäksi annetaan kun-
niamainintoja. Arviot tekee hallituksen nimittämä opinnäyteraati, johon valittavilta edellytetään toh-
torin tutkintoa. Opinnäytepalkinnosta tiedotetaan laajasti, jotta kilpailun saataisiin mahdollisimman 
edustava ja laaja otos osallistujia ja korkeatasoisia opinnäytetöitä.

4 JULKAISUT 
Julkaisutoiminnan tavoite noudattelee vuonna 2017 Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottaa 
tieteellisesti korkeatasoisia, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia 
julkaisuja monille yhteiskunnan kentille. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston 
julkaisusarjaa (painetut ja verkkojulkaisut), Nuorisotutkimus-lehteä, Näkökulma-kirjoitussarjaa ja Lu-
kukokemuksia. 

Julkaisutoimintaa kehitetään aiempaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan julkaisujen aiempaa pa-
remmaksi profiloimiseksi ja laadun sekä vuoropuhelun takaamiseksi. Sarjoja on kolme: Tiede, Kenttä 
ja Liike. Niiden rinnalle suunnitellaan myös uuden Työpapereita-sarjan perustamista, jossa julkaista-
vien tekstien valmisteluprosesi olisi kevyempi kuin muiden julkaisujen.
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Julkaisusarjaan etsitään aktiivisesti käännöskirjallisuutta myös kansainvälisestä näkökulmasta 
kiinnostavien nuorisokysymysten esille tuomiseksi. Tutkijoita tuetaan kansainvälisessä julkaisemises-
sa mm. tarjoamalla kielentarkistusresursseja ja neuvomalla julkaisukäytännöissä.

Nuorisotutkimusverkosto noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta 
sääteleviä julkaisueettisiä periaatteita. Vuonna 2017 valmistellaan linjaus siitä, miten ko. periaatteita 
sovelletaan Nuorisotutkimusverkoston julkaisuissa.

Julkaisuja koskevaa tiedotusta ja markkinointia kehitetään edelleen, ja vuoden 2017 aikana pa-
nostetaan erityisesti tieteellisten seurojen väliseen yhteistyöhön julkaisutoiminnassa, mukaan luki-
en julkaisuja koskeva tiedeviestintä sekä sähköisen julkaisemisen kehittäminen yhteistyössä muiden 
kustantajien kanssa. Nuorisotutkimusverkosto esittelee julkaisujaan konferensseissa, messuilla ja pro-
fiililtaan sopivissa lehdissä. Julkaisuja myydään suoraan toimistolta, verkkokaupan kautta, Turun ja 
Helsingin kirjamessuilla sekä tieteellisissä tapahtumissa. Merkittävimmät Nuorisotutkimusverkoston 
julkaisuja myyvät kirjakaupat ovat BTJ Finland Oy, Booky.fi Oy ja Kirjavälitys. Lisäksi kirjojen myyn-
nistä on sovittu Helsingissä sijaitsevien erikoiskirjakauppojen kanssa (Kolmen Sepän Kirjakauppa, 
Kurvin Kirja, Kirja & Kahvi, Tiedekirja). 

4.1 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja

Julkaisutoiminta jatkuu vuonna 2017 vilkkaana. Yhä useammat tutkijat tarjoavat verkostolle nuo-
risotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyö eri kustantajien kanssa mo-
ninaistuu. Vuonna 2017 julkaistavissa teoksissa näkyvät mm. nuorten palvelukokemukset, historia, 
tutkimusetiikka, metodikirjallisuus, liikunta myös liikkumattomuuden näkökulmasta sekä maanpuo-
lustus. Vuonna 2017 julkaisutoiminnan rakenteita kehitetään edelleen. Erityisenä huomion kohteena 
on kirjojen sähköisten versioiden julkaiseminen sovitun määräajan jälkeen (embargo) painettujen 
versioiden ohella, joita julkaistaan vuonna 2017 säännöllisesti kaksi vuotta aiemmin julkaistuista pai-
netuista kirjoista. 

Vuoropuhelua tiivistetään yliopistojen ja tieteellisten seurojen kanssa myös julkaisuyhteistyön ta-
solla. Julkaisuyhteistyötä tehdään aktiivisesti myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseksi 
mm. OKM:n, valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan, eri kustantamoiden sekä järjestöjen kanssa. 

Julkaisutoimintaa tukevan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan kaksivuotiskausi alkaa 
vuoden 2017 alusta. 

4.2 Nuorisotutkimus-lehti

Monitieteinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Vuonna 2017 ilmestyy kaksi teemanumeroa, joihin on ollut avoin haku vuonna 2016. Tee-
malehtien kirjoitukset käsittelevät taidetta ja vammaisuutta. 

Nuorisotutkimus-lehden artikkelit esittelevät 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  julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, ajankohtaisia pu-
heenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta, haastatteluja, kirja-arvioita ja lektioita. Nuorisotut-
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kimus on poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja eri teorioiden, 
ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin. 

Lehti on solminut sopimuksen julkaisupalvelu Elektran kanssa tavoitteenaan edistää elektronista 
julkaisemista ja laajentaa aineiston verkkovälitystä. Elektran kautta julkaistaan vertaisarvioidut ar-
tikkelit. Lehdelle avataan omat verkkosivut, joilla lehden kaikki tekstit julkaistaan vuoden viiveellä. 
Nuorisotutkimus-lehti on saanut Suomen tiedekustantajien liiton apurahan vanhojen lehtien digitoi-
miseen. 

Nuorisotutkimus-lehti palkitsee vuosittain parhaan nuorisotutkimusartikkelin. 
Uuden toimituskunnan ja päätoimittajan kaksivuotiskaudet alkavat vuonna 2017.
 

4.3 Näkökulma

Vuonna 2015 käynnistetty verkossa julkaistava Näkökulma-sarja on vakiinnuttanut asemansa seuran 
viestinnässä. Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskun-
nallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tut-
kimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Sarjassa julkaistaan vuonna 2017 myös englan-
ninkielisiä kirjoituksia. 

Lukukokemus-palsta jatkaa seuran verkkosivuilla omana palstanaan. Näiden julkaisukanavien 
ohella arvioidaan tarvetta erillisen Nuorisotutkimus-blogin perustamiseksi.

5 KOULUTUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ

5.1 Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen kanssa 
 

Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu 
yliopistollinen verkosto, joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta, sekä 
kehittää yhteistyömuotoja. YUNETiin kuuluu kuusi jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suo-
men, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot) sekä Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusverkos-
to tukee YUNETin toimintaa mm. osallistumalla suunnittelu- ja opetustyöhön. YUNETin toimintaa 
koordinoi Tampereen yliopisto. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu vuoden 2017 aikana YUNETin 
uudistustyöhön.

Vuoden 2017 aikana vahvistetaan koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen sekä nuo-
risoalan ammattikorkeakoulujen kanssa. Tampereen yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakou-
lun kanssa on viime vuosien aikana laadittu yhteistyösopimukset, jollaisia pyritään tekemään myös 
muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa tieteellisen vuoropuhelun ja tutkijakoulutuksen vah-
vistamiseksi. Nuorisotutkimusverkoston avoin tutkijaseminaari on tukenut vuodesta 2016 lähtien 
aiempaa selkeämmin nuorisoalan tutkijakoulutusta ja sen toteuttamisessa tehdään yhteistyötä nuo-
risotutkimuksen opetusta ja tutkimusta toteuttavien korkeakoulujen kanssa. Vuonna 2017 avoimen 
tutkijaseminaarin tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä Tampereen ja Helsingin yliopistojen kanssa. 
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Tampereen yliopistossa Nuorisotutkimus on vuoden 2017 alusta lähtien yksi yhteiskuntatutkimuksen 
tohtoriohjelman valittavissa olevista väittelyaloista. Nuorisotutkimusverkosto tukee käynnistyviä toh-
toriopintoja mm. opetus- ja seminaariyhteistyöllä. 

Yliopistojen kanssa toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan koulutus- ja opetusyhteis-
työtä ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen opetustehtäviin. Korkea-
kouluopiskelijoita kiinnitetään aktiivisesti mukaan Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeisiin 
tekemään opinnäytteitä, olipa kyseessä pro gradu -työn tai väitöskirjan valmistelu.

5.2 Muu koulutus- ja opetusyhteistyö
 
Nuorisotutkimusseuran työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä on nuorisotutkimuksellista opetustoi-
mintaa yliopistojen lisäksi ammattikorkeakouluissa sekä muissa oppilaitoksissa. 

Nuorisotutkimusverkosto osallistuu nuorisotutkijoiden koulutukseen säännöllisesti järjestettävien 
teemapohjaisten tutkijaseminaarien ja erillisten tutkimushankkeiden tapaamisten muodossa. Nuori-
sotutkimusverkoston tutkijoiden tieteellistä vuoropuhelua vahvistetaan kuukausittaisten tutkimusta-
paamisten muodossa.

Nuorisotutkimusverkosto, nuorisotutkimusta koordinoivat yliopistot, kunnat (Kanuuna-verkosto, 
Kuntaliitto) sekä nuorisotyön koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset 
tapaavat säännöllisesti Nuorisotyön kehittämisverkoston puitteissa. Kehittämisverkoston tavoitteena 
on edistää nuorisoalan eri tahojen toiminnallista, systemaattista ja koordinoitua yhteistyötä (yhteisiä 
hankkeita, koulutustoimintaa, julkaisuja, tapahtumia ym.). Verkosto perustuu työelämän, tutkimuk-
sen ja koulutuksen kolmikantayhteistyölle. 

6 SEMINAARIT 
Seuran keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita ovat erityyppiset seminaa-
rit ja keskustelutilaisuudet, jotka kokoavat tutkijoita, virkamiehiä, opettajia, opiskelijoita ja nuoriso-
alan ammattilaisia yhteen keskustelemaan nuorten elämään liittyvistä asioista.

Vuonna 2017 pyritään edelleen syventämään jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia sekä ak-
tiivisesti löytämään uusia yhteistyötahoja ja -muotoja. Seminaareja ja keskustelutilaisuuksia järjeste-
tään eri puolilla maata. Toiminnan avoimuutta ja valtakunnallisuutta vahvistetaan myös keskeisten 
tapahtuminen suoratoistolla You Tuben kautta.  

6.1 Nuorisotutkimuspäivät
 
16. Nuorisotutkimuspäivät järjestetään marraskuussa 2017. Päivien teemana ovat Unohdetut ja mar-
ginaalit ilmiöt nuorisotutkimuksessa. Teema jatkaa vuoden 2016 teemavuoden keskustelua nuorisotut-
kimuksen vastuusta haastaen nuorisotutkimuksen kenttää pohtimaan, mitkä ovat nuorisotutkimuk-
sen näkökulmasta unohdettuja ja marginaaleja ilmiöitä. Teema kannustaa sekä kriittiseen metodiseen 
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pohdintaan että tutkimuseettiseen arviointiin. Tutkimuspäivien yhteydessä julkistetaan Nuorisotutki-
muksen opinnäytetyöpalkintojen saajat. Nuorisotutkimuspäiviä on järjestetty vuodesta 2014 lähtien 
myös Helsingin ulkopuolella. Vuonna 2017 Nuorisotutkimuspäivät järjestetään ensimmäistä kertaa 
Pohjois-Suomessa, Oulussa. 

6.2 Avoimet tutkijaseminaarit
 
Nuorisotutkimusverkoston perustamisesta lähtien järjestetyt avoimet tutkijaseminaarit ovat olleet 
keskeinen väline nuorisotutkijoiden vuoropuhelun edistämisessä valtakunnallisesti ja monitieteisesti. 
Vuosien aikana tutkijaseminaarilla on ollut tärkeä tehtävä tutkijakoulutuksen tarjoamisessa eri ura-
vaiheessa oleville tutkijoille, mutta ennen kaikkea väitöskirjavaiheessa olevien nuorten tutkijasuku-
polvien integroimisessa monitieteiseen nuorisotutkimuksen kenttään. Vuonna 2017 tutkijaseminaa-
reja tullaan järjestämään sekä teemallisina että teemattomina siten että ohjelma antaa joustavasti tilaa 
erilaisille nuorisotutkimuksellisille näkökulmille ja aihepiireille. Seminaarien ohella kiinnitetään eri-
tyistä huomiota uusien tutkijasukupolvien kiinnittymiseen osaksi nuorisotutkijayhteisöä tarjoamalla 
ohjausta tai muunlaista tutkimuksellista tukea opinnäytetöissä. Tutkijaseminaaria kehitetään yhdessä 
yliopistojen kanssa. Vuoden 2017 ohjelmaan kuuluvat mm. yhteistyössä Nuoriso- ja lapsuudentutki-
muksen tutkimuseettisen toimikunnan kanssa järjestettävä etiikkaseminaari keväällä 2017, ja yhteis-
työssä Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan kanssa järjestettävä 
metodiseminaari syksyllä 2017.

Avoimen tutkijaseminaarin rinnalla asemansa ovat vakiinnuttaneet avoimet gradupäivät, joista on 
muodostunut yksi Nuorisotutkimusverkoston suosituimmista seminaarimuodoista. Gradupäivissä 
eri oppiaineista tulevat graduntekijät voivat esitellä eri vaiheessa olevia ideoita ja työpapereita ja saada 
kommentteja aihepiirin asiantuntijoilta. Vuonna 2017 gradupäivä järjestetään yhteistyössä Tampereen 
yliopiston kanssa.  

6.3 Yhteistyöseminaarit ja tapahtumat
 
Nuorisotutkimusverkosto järjestää ympäri maata seminaareja, tapahtumia, asiantuntijatapaamisia ja 
tutkijoiden opintopiirejä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestetään tuoreisiin julkaisuihin 
liittyviä keskustelu- ja julkistustilaisuuksia, joiden avulla levitetään tutkimustietoa ja tuodaan yhteis-
kunnalliseen keskusteluun nuorisotutkimuksellisia näkökulmia. Keskustelu- ja julkistustilaisuuksissa 
pyritään dialogiin yhteiskunnan eri kenttien ja vaikuttajien kanssa. Vuonna 2017 Nuorisotutkimus-
seura osallistuu yhtenä järjestelijätahona NUORI 2017 -suurtapahtumaan. Nuorisotutkimusverkosto 
järjestää omaa ohjelmaa myös Turun ja Helsingin vuosittain pidettäville kirjamessuille. 

6.4 Kansainvälinen yhteistyö ja seminaarit 
 
Tutkimus- ja yhteiskunnallisen toiminnan keskeisenä arvona ja läpileikkaavana teemana on vuosina 
2016–2017 globaali vastuu. Tutkimushankkeisiin nivotaan mukaan globaali näkökulma, tarkoittipa se 
käsitteiden ja tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista vertailevaa hankeyhteistyötä. 
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Nuorisotutkimusverkoston kansainvälisiä yhteistyösuhteita vahvistetaan edelleen vuonna 2017. 
Nuorisotutkimusverkosto jatkaa systemaattisten yhteistyösuhteiden rakentamisesta ulkomaisten yli-
opistojen tai tutkimuslaitosten kanssa, joissa toteutetaan merkittävää monitieteistä nuorisotutkimus-
ta. Vuonna 2017 Nuorisotutkimusverkosto tukee aktiivisesti pohjoismaisen nuorisotutkimuksen yh-
teistyöverkoston vahvistamista. Muutaman vuoden katkoksen jälkeen  pohjoismainen yhteistyö virisi 
vuonna 2016 Ruotsissa järjestetyn NYRIS konferenssin yhteydessä. Lisäksi Nuorisotutkimusverkosto 
on aktiivinen laadullisen seurantatutkimuksen pohjoismaisen tutkijaverkoston perustamisessa, ja jat-
kaa vuonna 2017 yhteistyötä Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen kanssa.. 

Verkosto kutsuu vuoden 2017 aikana ulkomaisia nuorisotutkijoita Suomeen vierailuluennoitsijoik-
si sekä tutkimusvierailulle mm. verkoston tutkimushankkeiden yhteistyökumppanin roolissa. Vierai-
luista mainittakoon mm. Professori Andy Bennett (Professor of Cultural Sociology and Director of 
the Griffith Centre for Cultural Research, Griffith University in Queensland, Australia), joka tulee tut-
kijavierailulle syksyllä 2017. Vierailu pohjautuu aiempaan yhteistyöhön. Lisäksi yhteistyötä tehdään 
professori Ann Phoenixin kanssa (University College London), joka työskentelee Helsingin yliopiston 
tutkijakollegiumissa Jane ja Aatos Erkon säätiön vierailevana professorina vuonna 2017. 

Nuorisotutkimusverkosto on mukana useissa vertailevissa tutkimushankkeissa, joissa tutkimus-
ympäristöt sijoittuvat joko Eurooppaan tai sen ulkopuolelle. Hankkeissa kysymykset demokratiasta, 
nuorten asemasta, muuttoliikkeestä, sukupolvista ja sukupuolesta asettuvat monipuolisen analyysin 
kohteeksi. Myös nuorisotyön tutkimuksen kysymyksissä vahvistetaan globaalia dialogia. Nuorisotut-
kimusverkoston monien tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä huippututki-
joista. 

Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat aktiivi-
sesti kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä ovat jäseniä kansainvälisissä asiantuntija-
verkostoissa. Näistä mainittakoon YOUNG-lehti, EU:n ja EN:n nuorisoalan partnership-verkostot, 
kuten European Knowledge Centre for Youth Policy, the Pool of European Youth Researchers ja Per-
spectives on Youth – European Youth Partnership Series -toimituskunta. Nuorisotutkimusverkosto 
osallistuu myös Barentsin alueen ja Pohjoismaiden nuorisotyön ja -politiikan yhteistyöverkostojen 
toimintaan tuoden niihin tutkimuksellista asiantuntemusta. 

7 VIESTINTÄ
 
Nuorisotutkimusseuran viestinnän tarkoituksena on tukea Nuorisotutkimusseuran ja verkoston tie-
de- ja yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä sekä tutkimustoiminnan monipuolista asemaa ja roo-
lia niin tieteellisillä kuin yhteiskunnan eri kentillä. Viestintää on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
kehitetty viime vuosina suunnitelmallisesti. 

Nuorisotutkimusverkoston viestintätiimi kartoittaa viestintätarpeita sekä suunnittelee ja toteuttaa 
viestinnän sisällöllisiä ja teknisiä uudistuksia. Uudistusten yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää 
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toimijoiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä toimia aloitteellisi-
na yhteiskunnallisina keskustelijoina nuoria koskevissa asioissa. 

Vuonna 2017 viestinnässä painotetaan erityisesti monipuolisuutta ja -kenttäisyyttä; tämä pitää si-
sällään mm. monikielisyyden ja kansainvälisyyden vahvistamisen. Edellisvuonna lanseeratut nettisi-
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vut (www.nuorisotutkimusseura.fi ja www.youthresearch.fi) jalkautetaan sisäisen ja ulkoisen viestin-
nän resurssiksi. Lisäksi sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntämistä arvioidaan ja kehitetään 
erityisesti tiedeviestinnän näkökulmasta. Organisaation sisällä viestintävastuita selkeytetään ja työyh-
teisölle järjestetään viestintäkoulutusta. Verkostolle laaditaan toimintalinjauksia ja -ohjeistuksia vies-
tintään pitäen sisällään hanke-, julkaisu- ja yksityisviestinnän. 

Yhteistyötä nuorisokentän eri toimijoiden kanssa lisätään paitsi tiedottamisen osalta myös yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen liittyen.

7.1 Työyhteisön sisäinen viestintä
 
Vuonna 2017 tavoitteena on vahvistaa työyhteisön sisäistä kommunikaatiota. Keskeisiä kanavia sisäi-
sessä viestinnässä ovat toimiston hallintohenkilöstön viikkopalaverit sekä kuukausittain järjestettä-
vät koko työyhteisön tapaamiset (ns. matala-seminaarit). Seuran hallituksen kokousten esityslistat ja 
pöytäkirjat jaetaan tiedoksi Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnalle; tällä taataan toiminnan lä-
pinäkyvyys sekä mahdollistetaan vaikuttaminen yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Työyhteisö on 
valinnut keskuudestaan kaksi tutkijaa ja kaksi hallintohenkilöstön edustajaa osallistumaan hallituksen 
kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. 

Nuorisotutkimusseuran kaltaisen verkostomaisen yhteisön luonne ja tiedonkulku edellyttävät toi-
mivia sähköisiä kommunikaatiokanavia ja -käytänteitä. Seuran hallitukselle sekä Nuorisotutkimus-
verkoston tutkijoille ja toimihenkilöille on omat sähköpostilistansa. Hallituksella on käytössään oma 
seuran verkkosivujen yhteydessä toimiva salasanalla suojattu tiedostopankki, jonne muun muassa 
hallituksen kokousten asiakirjat kootaan. Lisäksi koko henkilöstöllä on pääsy Nuorisotutkimusseuran 
verkkolevyille salattujen VPN-yhteyksien avulla, mikä mahdollistaa avoimen dokumenttien jakami-
sen henkilöstön keskuudessa. Tämän lisäksi selvitetään muita mahdollisuuksia Nuorisotutkimusver-
koston tutkimus- ja muiden aineistojen sisällölliselle jakamiselle ja kollektiiviselle työstämiselle. Säh-
köisiä etäkokousyhteyksiä kehitetään työyhteisön avoimen työskentelyn tukemiseksi.  

7.2 Jäsenviestintä ja jäsenedut

Nuorisotutkimusseuran jäsenille tiedotetaan nuorisotutkimuksen kentän tapahtumista ja seuran jär-
jestämistä tilaisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter) sekä 
sähköpostitiedotuksena kahdella sähköpostilistalla.

Vuonna 2017 jäsentiedotusta kehitetään. Nuorisotutkimusseuran kaikille avoin uutiskirje vakiin-
nuttaa asemansa seuran viestinnässä ilmestyen 3–4 kertaa vuodessa. Lisäksi seuran jäsenyydestä pyri-
tään tekemään aiempaa kannattavampaa ja houkuttelevampaa jäsenetuja kehittämällä.

7.3 Ulkoinen viestintä

Nuorisotutkimusseuran tieteellinen ja yhteiskunnallinen asiantuntijarooli edellyttää ammattitaitoista 
ja monikenttäistä tiedotustoimintaa. Tiedotuksessa käytetään monipuolisesti ja systemaattisesti hyö-
dyksi sähköisen viestinnän tarjoamia mahdollisuuksia. Verkkosivujen ja sähköpostilistojen lisäksi 

http://www.nuorisotutkimusseura.fi
http://www.youthresearch.fi
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seura hyödyntää aktiivisesti sosiaalisen median kanavia: Facebookia ja Twitteriä sekä keväällä 2016  
käyttöön otettuja YouTubea ja Instagramia. Uudet kanavat vakiinnutetaan osaksi seuran ja verkoston 
viestintää. YouTubessa julkaistaan mm. seminaarien puheenvuoroja ja Instagramissa valokuvia tilai-
suuksista ja julkaisuista.  

Tutkimuksista ja julkaisuista tiedotetaan verkkosivujen ja sosiaalisen median lisäksi muun muassa 
messuilla, seminaareissa sekä alan ammattilehdissä. Mediatiedotuksessa hyödynnetään ePressi-tiedo-
tejakelupalvelua. 

Sähköisten viestintävälineiden kehittämiseen panostetaan seurassa jatkuvasti: sosiaalisen median 
mahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti tutkimustiedon levittäjänä ja Nuoriso-
tutkimusseuran toiminnan tiedotuskanavana. Vuonna 2017 tiedotuksessa tullaan lisäämään audiovi-
suaalisen materiaalin määrää esimerkiksi korvaamalla osa tutkimuksiin liittyvistä tiedotteista lyhyillä 
haastatteluilla. Lisäksi keskeisimmät seminaari- ja muut tapahtumat näytetään suoratoistona verkossa. 

Verkkosivuilla jokaisella Nuorisotutkimusverkoston tutkijalla on oma profiilisivunsa ja hankkeilla 
omat sivunsa, joita tutkijat itse päivittävät. Sivuilla tiedotetaan tutkijoiden julkaisutoiminnasta paitsi 
Nuorisotutkimusverkoston omissa julkaisuissa, myös kansainvälisissä tiedelehdissä ja muissa julkai-
suissa. Sivuilta löytyy lisäksi viestintävälineiden edustajille suunnattu mediapankki. 

Vuonna 2015 käynnistetty verkossa julkaistava Näkökulma-sarja on vakiinnuttanut asemansa ver-
koston viestinnässä ja jatkuu myös vuonna 2017. Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa teh-
tävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset 
tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä.

https://www.facebook.com/nuorisotutkimusseura
https://twitter.com/nuorisotutkimus
https://www.youtube.com/channel/UCrhvXyZH1uOHG5vor9VD_QQ
https://www.instagram.com/nuorisotutkimus
https://www.instagram.com/nuorisotutkimus
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma
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