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1. YLEISTÄ
Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää
monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Seura edistää tutkijoiden, nuorisoasioiden
parissa työskentelevien, sekä nuorista ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä
vuoropuhelua ja kehittää tutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Nuorisotutkimusseuralla on noin
400 jäsentä.
Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on vuodesta 1999 toiminut Nuorisotutkimusverkosto, joka harjoittaa
alaansa liittyvää tutkimus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa, järjestää seminaareja ja muita tilaisuuksia sekä
toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttamista nuoriin liittyvissä kysymyksissä. Nuorisotutkimusverkoston
toiminta rahoitetaan osin opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella, osin muilla julkisilla avustuksilla
sekä erilaisten säätiöiden ja järjestöjen rahoituksella.
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston organisaatiomalli tieteellisenä yhdistyksenä on monin tavoin
ainutlaatuinen suomalaisen tutkimuksen kentillä.
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2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2021
2.1. Tieteelliset avaukset ja tutkimustoiminta
Vuonna 2021 Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta jatkuu vilkkaana sekä Opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) rahoituksen puitteissa toteutettavan tutkimuksen osalta, että ulkopuolisen
rahoituksen hankkeissa. Lisäksi verkosto seuraa jatkuvasti keskeisiä rahoitushakuja ja
yhteistyökumppanuuksia, joiden puitteissa voidaan toteuttaa relevanttia tutkimusta.

Nuoruus murroksen maailmassa - uudet tutkimusteemat
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnassa halutaan vakiintuneiden nuorisoon kytkeytyvien teemojen
lisäksi nostaa esiin uusia tutkimusteemoja, jotka liittyvät mm. nuoruuteen murroksen maailmassa. Nämä
kysymykset ovat esillä mm. Nuorisotutkimusverkoston koordinoimassa huippututkimusyksikköhakusuunnitelmassa, jossa tarkastellaan sitä, miten ilmastonmuutos, pandemia ja muut globaalit haasteet
sekä kotimaiset yhteiskunnalliset muutokset kuten pienenevät ikäluokat ja toisaalta digitalisoituminen
tuottavat jokainen haasteita ja toisaalta myös mahdollisuuksia, ja vaikuttavat merkittävästi nuoriin ja
nuoruuteen. Tutkimusteemoja ovat myös nuorten kokemukset palveluista, muuttuvat työmarkkinat ja
uudenlaiset osaamispolut, työmarkkinoiden sukupuolisegregaation haastaminen sekä nuoruus globaalisti ja
erityisesti globaalissa etelässä. Hallitusohjelmasta nousevia tutkimusteemoja ovat ainakin Islannin mallin
soveltaminen Suomeen, harrastustakuun toteutuminen sekä oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutukset.
Korona-tilanne on synnyttänyt tarpeen ajankohtaiselle tutkimukselle pandemian vaikutuksista lapsiin ja
nuoriin. Nuorisotutkimusverkostossa käynnistyi jo elokuussa 2020 Nuorille suunnattujen palveluiden
toteutuminen koronatilanteessa -tutkimushanke, joka raportoidaan verkkojulkaisuin vuoden 2020 lopulta
lähtien. Ilmiöstä riittää ammennettavaa myös uusille tutkimusavauksille.
Toimenpiteet vuonna 2021
•
•
•

Haetaan aktiivisesti rahoitusta uusille tutkimusteemoille.
Tartutaan nopeasti ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin.
Kytketään mahdollisuuksien mukaan läpileikkaavia, nuoriin ja nuoruuteen liittyviä
tutkimusnäkökulmia osaksi muuta tutkimustoimintaa.

Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö-haku kaudelle 2022–
2029
Vuonna 2020 käynnistyi Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö-aiehaku kaudelle 2022–2029.
Nuorisotutkimusverkoston johdolla koottu konsortio laati syksyllä 2020 aiesuunnitelman, jonka teemat
kytkeytyivät ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ongelmatiikkaan, yhdistäen kunnianhimoiset tieteelliset
avaukset relevanttiin teoriakehykseen ja metodologiaan. Hakemuksen yhteistyökumppaneiksi valikoitui
strategisesti relevantteja kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimuslaitoksia ja muita toimijoita eli Tampereen
yliopisto, Helsingin yliopisto, XAMK ja HUMAK. Aiesuunnitelman pääsy jatkoon varmistuu keväällä 2021, ja
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mikäli jatkoon päästään, valmistellaan varsinainen tutkimussuunnitelma huippututkimus-yksikköhakuun.
Oman hakemuksen lisäksi Nuorisotutkimusverkosto on yhteistyökumppanina Helsingin yliopiston
koordinoimassa, koulun muutoksia koskevassa huippuyksikköhakemuksessa.
Toimenpiteet vuonna 2021
•
•

Mikäli aiehakemus etenee jatkovaiheeseen, valmistellaan huippututkimusyksikkö-rahoitushakuun
suunnitelma yhteistyössä konsortion muiden osapuolten kanssa.
Jatkon varmistuessa kytketään haettu huippuyksikkö tiiviisti tutkijankoulutukseen.

Turvataan tutkimusprofessuurin jatkuvuus
Nuorisotutkimusverkostossa
Nuorisotutkimusverkostoon perustettiin vuonna 2009 tutkimusprofessuuri, jonka haltijana on alusta alkaen
ollut dosentti Tommi Hoikkala. Hänen kautensa lähenee loppuaan (eläköityminen keväällä 2021).
Tutkimusprofessori on keskeinen tutkimustoiminnan keulahahmo, joka vastaa tutkimuksen akateemisesta
laadusta ja jolla on keskeinen merkitys Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden osaamisen kehittämisessä.
Tutkimusprofessori on ensiarvoisen tärkeä myös strategisten kumppanuuksien löytämiselle
hankerahoituksen hauissa sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden takaamisessa.
Toimenpiteet vuonna 2021
•
•

Käydään osallistavaa ja strategista keskustelua tutkimusprofessorin tehtävän roolista ja tavoitteista
Nuorisotutkimusverkostossa.
Rahoituksen varmistuttua käynnistetään hakuprosessi uuden tutkimusprofessorin rekrytoimiseksi.

Ylläpidetään ja vahvistetaan kansainvälisiä tieteellisiä kontakteja
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoilla on runsaasti kansainvälisiä kontakteja ja yhteistyösuhteita. Niiden
vahvistaminen ja uusien yhteistyökumppaneiden kartoittaminen rahoitushakujen ja muiden
yhteistyömuotojen kehittämiseksi on tärkeää verkoston korkeatasoisen tieteellisen toiminnan
varmistamiseksi ja rahoitusmahdollisuuksien kasvattamiseksi.
Toimenpiteet vuonna 2021
•
•
•
•
•

Jatketaan verkostoitumista muiden pitkittäisotteella nuorisotutkimusta toteuttavien
pohjoismaisten, eurooppalaisten ja eri maanosissa toimivien tahojen kanssa.
Osallistutaan aktiivisesti vuonna 2019 perustetun Nord-Lys:in eli pohjoismaisten
pitkittäistutkimusotteella tehtävää nuorisotutkimusta toteuttavien tahojen yhteistyöhön.
Jatketaan eurooppalaisen yhteistyön laajentamista erityisesti yhteistyössä Milanon yliopiston
professorin Carmen Leccardin kanssa.
Kannustetaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita osallistumaan aktiivisesti Nordic Youth Research
Symposiumiin (NYRIS) Oslossa kesäkuussa 2021
Kannustetaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita osallistumaan aktiivisesti European Sociological
Associationin järjestämään maailmankonferenssiin Barcelonassa elokuussa 2021.
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•

Syvennetään viime vuosina käynnistynyttä tutkijavaihtoa, mikäli pandemiatilanne sen sallii.
Kutsutaan kansainvälisiä vierailevia tutkijoita työskentelemään verkostossa ja tuetaan
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden vierailumahdollisuuksia kansainvälisten yhteistyötahojen
luona.

2.2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä
Vuoden 2021 viestinnän ja vaikuttamisen tavoitteiden keskiössä ovat varautuminen rahoituspohjan
kaventumiseen, verkkopohjaisen julkaisutoiminnan kehittämiseen sekä oman toiminnan tulosten
raportointiin.

Varaudutaan rahoituspohjan kaventumiseen
Nuorisotutkimusverkoston rahoituspohja on kaventunut viime vuosina useista eri syistä. Organisaation
yleistä rahoituspohjaa uhkaavat etenkin pelaamiseen liittyvän toimintaympäristön muutoksen aiheuttama
Veikkaus-voittovarojen hupeneminen sekä toisaalta koronapandemian tätä kehitystä kiihdyttänyt vaikutus.
Koko nuorisoalan rahoitus on näiden kehitysten vuoksi uhattuna, eikä Nuorisotutkimusseura tee tässä
poikkeusta. Tutkimustoiminnan rahoituspohjaa on kaventanut kiristynyt kilpailu kotimaisista
tutkimusrahoituksista sekä kansainvälisen toimintaympäristön muutos, erityisesti Britannian EU-ero.
Monien Ison-Britannian yliopistojen rooli oli keskeinen monien EU:n rahoittamien kansainvälisten
tutkimushankkeiden koordinoinnissa ja johtamisessa.
Toimenpiteet vuonna 2021
•
•
•
•
•

Tehdään aktiivista yhteistyötä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa toimialan rahoituspohjan
turvaamiseksi.
Varaudutaan muutosten mahdollisesti aiheuttamiin rahoitusleikkauksiin organisaation
kulurakennetta sopeuttamalla.
Haetaan aktiivisesti rahoitusta myös uusista tarjolla olevista rahoitusinstrumenteista.
Pohditaan strategisia keinoja menestymiselle yhä kiivaammin kilpailluissa tutkimusrahoitushauissa.
Etsitään aktiivisesti korvaavia kumppanuuksia muista maista paikkaamaan Brexitin aiheuttamaa
kumppanuusvajetta.

Kehitetään verkkojulkaisemisen uusia muotoja ja käynnistetään
verkkosivujen kokonaisuudistus
Tieteellinen julkaiseminen on ollut viime vuodet suuressa murroksessa. Verkossa tapahtuvalla
julkaisemisella on tiettyjä selkeitä etuja verrattuna painetun tiedon julkaisemiseen. Molemmille on
paikkansa, mutta Nuorisotutkimusverkostossa on tunnistettu tarve kehittää monipuolisempia,
verkkopohjaisia tutkimusraportoinnin muotoja nuoria koskevan ajankohtaisen tiedon tuottamiseksi
nopeammin saataville. Laadukkaan tutkimustiedon tuottaminen on luonteeltaan hidasta:
vertaisarviointiprosessit ottavat aikansa, mutta takaavat tutkimustiedon laadun. Perinteisen
tiedejulkaisemisen rinnalle pyritään kuitenkin kehittämään nopeampia ja kevyempiä tiedon tuottamisen
tapoja. Tavoite kytkeytyy toisaalta yleiseen verkkojulkaisemisen kehittämiseen (selvityksen alla on etenkin
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Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisujen pysyväissäilytys) ja toisaalta tarpeeseen uudistaa
organisaation verkkosivut. Uudistus toteutetaan huomioimalla laajasti Nuorisotutkimusverkoston
toiminnan moninaiset kentät ja niiden kautta syntyvät tarpeet erilaisille verkkoalustoille. Uudistustyössä
tarkastellaan kriittisesti, millaiset tekniset alustat palvelevat parhaiten tutkimusviestinnän,
verkkojulkaisemisen, julkaisujen myynnin (verkkokauppa) sekä järjestötoiminnan tarpeita.
Toimenpiteet vuonna 2021
•
•

•

Käynnistetään organisaation käytössä olevien verkkoalustojen uudistus.
Osana uudistustyötä pyritään löytämään ratkaisu Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisujen
pitkäaikaissäilytykselle. Muita uudistuksen tavoitteita ovat tutkimusviestinnän kehittäminen,
seuran järjestötoiminnan ja verkoston tutkimustoiminnan selkeämpi esiin tuominen verkossa sekä
kirjamyynnin kasvattaminen verkkokaupan kehittämisen osalta.
Osana uudistustyötä ratkaistaan ne saavutettavuuteen liittyvät tekniset ongelmat, joita vanhalla
sivustopohjalla ei ole ollut mahdollista toteuttaa.

Jatketaan Nuorisotutkimusverkoston toiminnan raportoinnin
kehittämistä
Nuorisotutkimusverkoston oman toiminnan raportointia on kehitetty viime vuosina systemaattisesti.
Kehitystyön tavoitteena on ollut toisaalta tuottaa seurantamittaristoa toiminnan sisäiseen arviointiin,
kehittämiseen ja seurantaan, mutta toisaalta myös organisaation toiminnan tuloksista raportoimiseen
ulkoisille yleisöille. Toimintaa seurataan ja raportoidaan useilla mittareilla. Tutkimustyön raportointia on
kehitetty systemaattisemmaksi ja monipuolisemmaksi ja talouden, henkilöstön, julkaisutoiminnan sekä
viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen raportointiin on luotu uusia mittareita ja työkaluja.
Toimenpiteet vuonna 2021
•
•
•

Jatketaan määrällisen raportoinnin kehittämistä.
Määrällisten raportointi-instrumenttien ohella panostetaan toiminnan laadullisen raportoinnin
mittareiden luomiseen.
Kehitetään toimintaraportoinnin viestintää, erityisenä tavoitteena raportoinnin luominen
verkkoalustalle.

2.3. Organisaation kehittäminen
Nuorisotutkimusverkostossa jatketaan sisäisiä hallinnollisia uudistuksia, joiden taustalla on organisaation
pitkään kasvanut volyymi ja sen aiheuttamat haasteet toimintatavoille ja hallinnolle.
Nuorisotutkimusseurassa on ollut käynnissä jo vuodesta 2018 lähtien tutkimustoiminnan ja sisäisten
prosessien kokonaistarkastelu, jonka myötä on uudistettu organisaatiomallia ja johtamisjärjestelmää
keväällä 2019. Vuonna 2018 nimetty organisaatiotyöryhmä jatkaa työskentelyään vuonna 2021 muiden
saamiensa toimeksiantojen parissa. Työryhmän kokoonpanoa muokataan tarvittaessa alkuvuonna
hallituksen jäsenistössä ja henkilöstössä tapahtuneiden muutosten pohjalta.
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Tuetaan yhteisöllisyyttä ja työntekijöiden hyvinvointia koronan
aiheuttamassa etätyötilanteessa
Vuoden 2020 keväällä puhjennut globaali pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet pakottivat myös
Nuorisotutkimusverkoston ohjaamaan henkilöstönsä pääsääntöisesti etätyöskentelyyn, joka on jatkunut
myös syksyllä ja oletettavasti vielä keväällä 2021, kunnes viruksen ehkäisyyn pystytään kehittämään rokote
ja se saadaan laajamittaisesti käyttöön. Pääsääntöinen pitkittynyt etätyöskentely on merkinnyt haasteita
työyhteisön yhteisöllisyydelle ja työntekijöiden hyvinvoinnille.
Toimintavuonna panostetaan erityisesti uudenlaisten kohtaamis- ja yhteistyöfoorumien luomiseen
Nuorisotutkimusverkostossa työskenteleville tutkijoille ja muulle henkilökunnalle. Tavoitteena on lisätä
yhteisöllisyyttä, jakaa osaamista sekä mahdollistaa vertaistuen saaminen myös etätyötilanteessa.
Toimenpiteet vuonna 2021
•
•

Panostetaan uudenlaisten yhteistyöfoorumien luomiseen ja yhteisöllisyyden vaalimiseen.
Hyödynnetään uusia tiedonhallinnan käytäntöjä ja välineitä myös osana henkilöstöjohtamista ja
sisäistä viestintää.

Organisaatiotyöryhmän työskentely jatkuu
Hallituksen jäsenistä ja verkoston työntekijöistä koostuva organisaatiotyöryhmä jatkaa toimintaansa
vuonna 2020. Työryhmä on nimetty alun perin jo keväällä 2018, jolloin sen toimeksiannoksi määriteltiin
organisaation erilaisten järjestäytymismuotojen etujen ja haittojen selvittäminen, säännöstön päivitystyö
sekä määräaikaisten työsuhteiden problematiikan käsittely. Työryhmän työstämä päivitetty johtosääntö
hyväksyttiin hallituksen kokouksessa toukokuussa 2019.
Toimenpiteet vuonna 2021
•
•
•

Työryhmä seuraa ja arvioi vuonna 2019 käyttöönotetun uuden johtamisjärjestelmän toimivuutta.
Työryhmä etsii ratkaisuja määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien tutkijoiden aseman
parantamiseksi.
Työryhmä jatkaa selvitystyötä Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston tulevaisuuden
mahdollisten organisoitumismuotojen eduista ja haitoista.
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3. TUTKIMUSTOIMINTA
Nuorisotutkimusseuran yhteydessä vuodesta 1999 toiminut Nuorisotutkimusverkosto on merkittävä
nuoria, nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevan tiedon tuottaja ja julkaisija niin kansallisella kuin
kansainvälisellä tasolla. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta perustuu tieteidenvälisyyteen ja
monikenttäisyyteen. Tämän toiminta-ajatuksen mukaisesti perustutkimus, soveltava tutkimus ja
yhteiskunnallinen vaikuttamistyö asettuvat elävään vuoropuheluun.

3.1. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan
lähtökohdat
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnalle ominaisia piirteitä ovat monitieteisyys, eettisyys sekä
akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliittisesti relevantin tutkimusotteen yhdistäminen.
Asetelma laventaa totuttua ymmärrystä asiantuntijuuden rajoista ja tutkijarooleista.
Nuorisotutkimusverkostossa pyritään erilaisten tutkimusmenetelmien monipuoliseen käyttöön, kuten
laadullisten ja määrällisten lähestymistapojen yhdistämiseen sekä katsomaan totuttujen
tutkimuskysymysten ja -ympäristöjen ulkopuolelle. Tutkimme niin yhteiskunnassa tuttuja ja tunnustettuja,
kuin vaiettuja ja marginaaleja aihepiirejä.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnassa halutaan vakiintuneiden nuorisotutkimuksellisten
teemojen lisäksi nostaa uusina esiin tutkimusteemoja, jotka liittyvät nuoruuden murrokseen maailmassa.
Esimerkiksi ilmastonmuutos, hyvinvointivaltion muutokset, pienenevät ikäluokat sekä Euroopan kriisit ja
toisaalta digitalisoituminen tuottavat omia haasteitaan ja toisaalta myös mahdollisuuksiaan.
Tutkimusteemoja ovat myös muuttuvat työmarkkinat ja uudenlaiset osaamispolut, nuorten hyvinvoinnin
haasteet, nuorten näkemysten huomiointi palvelutuotannossa, nuorisotyön kehittämistä tukeva tutkimus
sekä työmarkkinoiden sukupuolisegregaation haastaminen. Hallitusohjelmasta nousevia tutkimusteemoja
ovat ainakin Islannin mallin soveltaminen Suomeen, harrastustakuun toteutuminen sekä oppivelvollisuuden
pidentämisen vaikutukset. (Kts. myös kohta 2.1.)
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan yhtenä ansiona voidaan pitää nopean ja pitkäjänteisen
tutkimustiedon tuottamisen onnistunutta yhdistämistä. Suunnitelmallista työotetta sekä monipuolisia,
eettisesti kestäviä tiedon tuottamisen tapoja tarvitaan, jotta myös nopeisiin tiedon tarpeisiin voidaan
vastata laadukkaasti. Nuorisotutkimusverkoston tavoitteena on tuottaa tietoa tavalla, joka mahdollistaa
sen kumuloitumisen eri hankkeiden välillä, nuorten kannalta keskeisiä yhteiskunnallisia muutoksia
tunnistaen ja ennakoiden. Nuoria ja nuoruutta lähestytään yksilöiden, ryhmien ja kulttuurien, ikä-,
sukupolvi- ja institutionaalisten suhteiden sekä julkisten mielikuvien näkökulmista.
Nuorisotutkimusverkoston rooli suomalaisen nuorisotutkimuksen tukijana on merkittävä. Valtakunnallisia
nuorisotutkimusta tukevia rakenteita ovat mm. korkeakoulujen oppikirjamateriaalia tuottava
Nuorisotutkimusverkoston julkaisu- ja kustannustoiminta sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden työskentelyä
tukeva seminaaritoiminta: avoimet tutkijaseminaarit ja gradupäivät sekä Nuorisotutkimuspäivät.

Nuorisotutkimusseura ry.
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toimisto@nuorisotutkimus.fi
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3.2. Tutkimustoiminnan painopistealueet
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa
tutkimushankkeissa, joissa työskentelee vuosittain noin 20–25 tutkijaa. Tutkimushankkeiden volyymit
vaihtelevat, mutta kullekin hankkeelle taataan organisaation hallinnollinen ja tieteellinen tuki.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta on organisoitu tutkimushankkeiden aiheista ja tavoitteista
rakentuvien painopistealueiden varaan:
Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät
Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
Säännölliset tiedonkeruut
Painopistealueet ilmentävät Nuorisotutkimusverkoston sisäistä tutkimustoiminnan organisoimisen tapaa,
jonka tavoitteena on vahvistaa tutkijayhteisöllisyyttä ja vuoropuhelua sirpaleisen hankerakenteen ohi sekä
tarjota mahdollisuus vertaispalautteen antamiseen ja saamiseen. Painopistealueet toimivat myös keinona
koota Nuorisotutkimusverkoston eri hankkeissa tehtävän moninaisen tutkimustyön keskeisimpiä teemoja ja
aihealueita yhteen.
Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin painopistealueet ja niihin kuuluva tutkimustoiminta. Vuonna
2021 haetaan rahoitusta uusille tutkimustoiminnan muodoille ja käydään useiden tahojen kanssa
keskusteluja tutkimussopimusten solmimisesta. Toimintasuunnitelman listaus ei siis ole kattava, vaan uusia
tutkimushankkeita käynnistyy todennäköisesti useita vuoden 2021 aikana.

3.2.1. Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät
Tämän painopistealueen 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 pitkittäistutkimusasetelmien tuomista
keskeiseksi osaksi Nuorisotutkimusverkoston tiedontuotantoa, jotta voidaan identifioida nuorten
elämänkulun suuntia ja arjen katkoksia aiempaa monipuolisesti.
Painopistealueen tutkimukset
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat (v.2020) *

Kymmenen
nuoruuden
sukupolvea,
kolme
vuosisataa:
Suomalaisen
nuoruuden
historia
sukupolvina

2015–
2022

Hankkeessa tutkitaan
nuorten sukupolvien
asemaa, merkitystä,
roolia ja toimintaa
vuosina 1700–2030.
Aineisto koostuu tällä
hetkellä yli 65 000
henkilöstä.

OKM/yleisavustus.

Hanke toteutetaan
yhteistyössä prof.
Antti Häkkisen
(Helsingin yliopisto)
kanssa.

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.

Nuorisotutkimusseura ry.
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Lasten
musiikkifanius ja
muuttuva lapsuus

2021–
2022

Youth Cultures
and Well being

2017–
2021

Henkilökohtaisessa
apurahahankkeessa
tarkastellaan alle 10vuotiaiden lasten
musiikkifaniutta ja sen
yleistymisen
heijastelemia
lapsuuden murroksia.
Hankkeessa tutkitaan
nuorisokulttuuria
hyvinvointia
parantavana ja
edistävänä
nuorisoareenana.

Koneen Säätiö

OKM/yleisavustus.

VTT Janne Poikolainen

Hankkeesta
toteutetaan kirja
yhteistyössä prof.
Andy Bennettin
(Griffith University)
kanssa.

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.

* Taulukoihin on listattu hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa vuoden 2021 aikana. Hankkeissa
saattaa työskennellä tutkijoita myös muissa organisaatioissa ja niissä on saattanut työskennellä aiempina
vuosina myös Nuorisotutkimusverkostossa muitakin tutkijoita, kuin tässä mainitut.

3.2.2. Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
Tämän painopistealueen kautta tarkastellaan demokratian, yhdenvertaisuuden, tasa- ja eriarvoisuuden
kysymyksiä. Tutkimusaiheet koskevat nuorten elämän sosiaalisia rakenteita, kuten etnisyyden,
seksuaalisuuden, perheen ja politiikan alueita, sekä sosiaalista toimintaa, kuten kansalaistoimintaa,
yhteiskunnallista vaikuttamista sekä elämää perheissä ja muissa lähisuhteissa. Tutkimushankkeita 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 painopistealueen
kehyksessä toimivia tutkimushankkeita. Tätä painopistealuetta leimaavat monitahoiset arkaluontoisiin
tutkimusaiheisiin liittyvät tutkimuseettiset erityiskysymykset.
Painopistealueen tutkimukset
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

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

2015–
2021

Suomen
Kulttuurirahasto &
Rikosseuraamuslaitos.

Tohtorikoulutettava,
VTM Helena Huhta.

Logistiikka työssä.
Etnografinen
tutkimus nuorista
miehistä työssä
logistiikkasektorilla

2020–
2025

Väitöskirjatutkimukses
sa tarkastellaan
suljettujen
miesvankiloiden
kulttuuria ja
käytäntöjä aikana,
jolloin
ulkomaalaistaustaiste
n vankien osuus on
lyhyessä ajassa
kasvanut
merkittävästi.
Hankkeessa tutkitaan
nuorten miesten
työhön liittyviä
identiteettejä,
logistiikkaa työnä ja
postfordistista
arvontuotantoa.

Suomen Akatemia &
Suomen
kulttuurirahasto.

Akatemiatutkija, VTT
Lotta Haikkola.
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Tutkijat (v.2020)
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Potentiaali –
Stereotypioita
purkavan ohjauksen
kehittämishanke

2019–
2021

Työtä, koulutus- tai
harjoittelupaikkaa
ilman olevien
nuorten käsityksiä
tulevaisuudesta,
demokratiasta ja
julkisista palveluista –
Nuorisobarometrin
erillisnäyte

2017–
2021

Young parents,
parental leave and
gender equality

2021

Hankkeessa
kehitetään sukupuolija
kulttuurisensitiivisen
ohjauksen
toimintamallia ja
työvälineitä opetus- ja
ohjaushenkilöstölle ja
kytketään ne osaksi
uraohjausta.
Hankkeessa tuotetaan
laadullista ja
määrällistä aineistoa
peilaava
Nuorisobarometrin
erillisnäyte, jossa
tarkastellaan
kyselytutkimuksilla
vaikeasti
tavoitettavien nuorten
elämää haastatteluja
ja rekisteriaineistoja
yhdistämällä.
The aim of this project
is to produce a Nordic
overview of research
and statistics on the
socio-economic
patterns and cultural
aspects of parental
leave take-up by
young parents under
30 years of age, as
well as the
consequences of these
patterns for gender
equality in the labour
market and in family
life.

Sosiaali- ja
terveysministeriö /
ESR.

Tutkija, VTM Jenni
Lahtinen ja
Tutkimusprofessori,
VTT, dos. Tommi
Hoikkala.

Kunnallisalan
kehittämissäätiö,
Lounais-Suomen
Aluehallintovirasto ja
Valtioneuvoston
kanslia.

Erikoistutkija, FT Anu
Gretschel ja
tilastotutkija, VTM
Sami Myllyniemi.

Pohjoismaiden tasaarvorahasto

Tutkija, VTM Jenni
Lahtinen

3.2.3. Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
Tämän painopistealueen tutkimushankkeissa 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 ilmenemistavoista
nuorten elämässä. Tavoitteena on tuoda näkyviin nuorten kokemusmaailma sekä tarve muokata
nuorisotyön ja -politiikan lähtökohtia nuorten kannalta mielekkäiksi. Tämän painopistealueen menetelmät
vaihtelevat perinteisistä tiedonkeruun lähtökohdista kehittävään ja kokeilevaan tutkimukseen sekä
toimintatutkimukseen. Osa-alueen tutkimukset toteutetaan usein dialogissa nuorisotyön ja -politiikan
moninaisten kenttien kanssa.
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Painopistealueen tutkimukset
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat (v.2020)

Avoimen
nuorisotyön
arviointivälineen
käyttöönotto

2018–
2021

Avoimelle nuorisotyölle
kehitettyä
monitahoarvioinnille
pohjautuvaa välinettä
otetaan käyttöön
Lounais-Suomessa,
pilotoimassa kuntia ja
valtakunnallisia
verkkopalveluja.

LounaisSuomen
Aluehallintovirasto.

Erikoistutkija, FT Anu
Gretschel.

Häiriö yhteiskunnallisia
näkökulmia
työrauhan
säröihin koulussa
Kohti nuorten
kestävää
hyvinvointia ItäHelsingissä –
Break the Fight!
Mahdollisuus
kuulua
#BTFItaHelsinki hankkeen
seuranta- ja
arviointitutkimus

2019–
2021

Koulukiusaamisen ja
sen torjunnan tulkinta
yhteiskuntatieteellisess
ä kehyksessä.

OKM /
yleisavustus.

Arviointidatan
keräämisessä
hyödynnetään soveltuvin
osin Kunnallisen
nuorisotyön
osaamiskeskus Kanuunan
sähköisen
dokumentoinnin työkalua
Logbookia. Yhteistyötä
tehdään myös EteläKarjalan AVI-rahoitteisen
nuorisotyön arvioinnin
kehittämishankkeen
kanssa (Lappeenranta).
Artikkelikokoelma vuoden
2020 aikana.

2018–
2021

Helsingin
kaupunki /
Intomieliset ry.

Koulutukseen
hakuvelvoite
nuorten
työmarkkinatuen
ehtona.
Tarkoituksenmukaisuuden
tarkastelua
rekisterien,
oppilaitosten,
työvoimahallinnon ja nuorten
näkökulmista
Nuorille
suunnattujen
palveluiden
toteutuminen
koronatilanteessa

2020–
2021

Tutkimushankkeessa
seurataan ja arvioidaan
kehittävän
arviointitutkimuksen
menetelmin Helsingin
kaupungin rahoittamaa
hanketta Break the
Fight! Mahdollisuus
kuulua #BTFItaHelsinki,
jossa
katutaidetyöpajaproses
seja viedään kouluihin
ja nuorisotaloille.
Selvityksessä
tarkastellaan
koulutukseenhakuvelvoitteen tarkoituksenmukaisuutta ja sen
vaikutusta
myöhemmille kouluurille rekisterien,
ammattilaisten ja
nuorten itsensä
näkökulmista.

Hankekumppanit: KELA ja
THL.

Akatemiatutkija Lotta
Haikkola ja VTM Silja
Uusikangas

Tässä
tutkimushankkeessa
korona-ajan
poikkeusoloja
lähestytään lasten ja
nuorten palveluiden
käytön ja
käyttökokemusten
näkökulmasta
tilastollisin menetelmin.
Tutkimushankkeen
tarkoituksena on luoda

OKM /
erillisavustus.

2020–
2021
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VNK-TEAS

Erikoistutkija, FT, dos.
Tomi Kiilakoski
Yhteistyössä Oulun
yliopiston (dos. Maija
Lanas kanssa).
Erikoistutkija, VTT, dos.
Sofia Laine, HuK, tutkija
Susanna Jurvanen ja
HuK,
korkeakouluharjoittelij
a Riikka Hynninen.

Tutkimusjohtaja, VTT
Sinikka Aapola-Kari,
tutkijatohtori, KTM, FT
Eila Kauppinen,
vastaava tutkija, dos.
Tomi Kiilakoski, tutkija,
VTM Jenni Lahtinen,
tilastotutkija, VTM
Sami Myllyniemi ja
vastaava tutkija, dos.
Mikko Salasuo.
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mahdollisimman tarkka
kuva siitä, miten lapsille
ja nuorille suunnatut
palvelut tavoittivat
kohderyhmän koronaaikana.

3.2.4. Osaamiskeskustutkimus
Nuorisotutkimusseura on kaudella 2020–2023 mukana kahdessa osaamiskeskuskonsortiossa: kunnallisen
nuorisotyön osaamiskeskuksessa Kanuunassa ja nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa tukevassa
Nuoskassa. Molemmissa on useita yhteistyökumppaneita. Nuorisotutkimusseuran roolina on yhteistyössä
muiden osapuolten kanssa toteuttaa osaamiskeskuksissa relevanttia tiedontuotantoa ja tutkimusta, joka
palvelee mm. osaamiskeskusten toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja nuorten näkökulman esiintuomista.
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoista osaamiskeskus-tiimissä on mukana kolme tutkijaa, joiden työpanosta
suunnataan osaksi osaamiskeskuksen tiedontuotantoon, ja lisäksi heillä on muita tutkimustehtäviä.

3.2.5. Säännölliset tiedonkeruut
Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu koostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka vastaavat
sekä määrällisen että laadullisen nuoria koskevan ajankohtaistiedon tarpeisiin. Määrällisiä
tiedonkeruuinstrumentteja ovat vuosittain toteutettava Nuorisobarometri, sekä vuorovuosin julkaistavat
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus ja Nuorten elinolot -vuosikirja. Määrällisten
tiedonkeruuinstrumenttien rinnalla jatkuu laadullisen seurantatutkimuksen mallintaminen Nuoret ajassa tutkimushankkeessa (2014–2025).
Painopistealueen tutkimukset
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat
(v.2020)

Nuorisobarometri

Jatkuva

Vuosittain julkaistava
Nuorisobarometri
mittaa suomalaisten
nuorten arvoja ja
asenteita.
Nuorisobarometri on
ilmestynyt vuodesta
1994 lähtien.

OKM/yleisavustus.

Yhteistyötaho: Valtion
nuorisoneuvosto.

Tutkimuspäällikkö,
VTT Lotta Haikkola,
tilastotutkija, VTM
Sami Myllyniemi ja
tutkija, VTT Päivi
Berg.

Lasten ja nuorten
vapaa-aikatutkimus
käsittelee 6–29vuotiaiden vapaaaikaa painottuen
mediaan,
harrastamiseen ja
liikuntaan.
Joka toinen vuosi
ilmestyvä Nuorten
elinolot -vuosikirja
kokoaa nuoria

OKM/yleisavustus.

Lasten ja
nuorten
vapaaaikatutkimus

Jatkuva

Nuorten
elinolot

Jatkuva
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OKM/yleisavustus.

Vuoden 2019 barometri
ilmestyy keväällä 2020 työn ja
yrittäjyyden teemalla. Vuonna
2020 aloitetaan vuonna 2021
julkaistavan barometrin
valmistelu.
Yhteistyötahot: Valtion
liikuntaneuvosto, opetus- ja
kulttuuriministeriön kulttuurija taidepolitiikan osasto sekä
Lapsiasiavaltuutetun toimisto.

Vastaava tutkija,
VTT, dos. Mikko
Salasuo.

Yhteistyötahot: Valtion
nuorisoneuvosto ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos.
Julkaisuvastuu vuorottelee
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koskevan
tutkimustiedon ja
tilastollisen aineiston
yksiin kansiin.
Nuoret ajassa

2014–
2025

Youth Wiki

2015–
2022
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Hankkeessa
seurataan noin sadan
vuonna 2000
syntyneen nuoren
elämänkulkua viidellä
eri puolella Suomea
sijaitsevalla
paikkakunnalla.
Samoja nuoria
pyritään seuraamaan
noin kymmenen
vuoden ajan
laadullisen
seurantiedon
tuottamiseksi.
Youth Wiki on
kattava onlinetietokanta koskien 27
EU:n jäsenmaan
nuorisopolitiikan
institutionaalisia
rakenteita,
toimintaympäristöä
ja käytäntöjä.

Nuorisotutkimusverkostolla ja
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksella. Vuonna 2020
julkaisuvuoro on Nuorisotutkimusverkostolla.
Yhteistyötahot: Helsingin
yliopisto ja Itä-Suomen
yliopisto.

Erasmus+ ja OKM.

Nuorisotutkimusverkosto
vastaa Youth Wikin Suomea
koskevan sisällön tuottamisesta
ja päivittämisestä.

Tutkimusjohtaja,
VTT, dos. Sinikka
Aapola-Kari,
erikoistutkija, FT
Tomi Kiilakoski,
tutkija, VTM Jenni
Lahtinen.

Erikoistutkija, FT
Anu Gretschel.
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4. JULKAISUTOIMINTA
Julkaisutoiminnan tavoite noudattelee vuonna 2021 Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottaa
tieteellisesti korkeatasoisia, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia
julkaisuja monille yhteiskunnan kentille. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston
julkaisusarjaa (painetut ja verkkojulkaisut) sekä Nuorisotutkimus-lehteä.
Nuorisotutkimusverkosto noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta sääteleviä
julkaisueettisiä periaatteita. Sekä Nuorisotutkimusverkoston julkaisut että Nuorisotutkimus-lehti on
luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1.
Verkkojulkaisemisen kehittäminen on yksi vuoden 2021 painopistealueista (kts. tarkemmin luku 2).

4.1. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa ja julkaisutoiminnan rakenteita kehitetään kokonaisvaltaisesti
julkaisujen profiloimiseksi aiempaa paremmin ja laadun sekä vuoropuhelun takaamiseksi. Sarjoja on kolme:
Tiede, Kenttä ja Liike. Nuorisotutkimusverkostoa voidaan hyvin pitää Suomen merkittävimpänä
nuorisotutkimuksellisen tiedon kustantajana. Yhä useammat tutkijat tarjoavat verkostolle
nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi, ja julkaisuyhteistyö eri kustantajien kanssa
moninaistuu jatkuvasti. Vuonna 2021 julkaistavissa teoksissa tarkastellaan näkyvästi mm. nuorten vapaaaikaa ja palveluita, harrastuksia, kulttuuria, taidetta, mediaa, nuorten jääkiekkoharrastusta, pakolaisnuoria
Suomessa, nuorisotyötä Jyväskylässä ja nuorisotutkimuksen perusteita.
Julkaisuja koskevaa tiedotusta ja markkinointia niin median kuin kirjastojen suuntaan kehitetään edelleen,
ja vuoden 2021 aikana panostetaan erityisesti tiedekustantamoiden ja tieteellisten seurojen väliseen
yhteistyöhön julkaisutoiminnassa, mukaan lukien julkaisuja koskeva tiedeviestintä sekä sähköisen
julkaisemisen kehittäminen yhteistyössä muiden kustantajien kanssa.
Vuoropuhelua tiivistetään yliopistojen ja tieteellisten seurojen kanssa myös julkaisuyhteistyön tasolla.
Julkaisuyhteistyötä tehdään aktiivisesti myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseksi mm. OKM:n,
Valtion nuorisoneuvoston, eri kustantamoiden sekä järjestöjen kanssa.
Julkaisutoimintaa tukevan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan kaksivuotiskausi käynnistyy
vuoden 2021 alussa. Nuorten integroimiseksi päätöksentekoprosessiin julkaisutoimikunnassa on kahden
hengen nuorisokiintiö.

4.2. Nuorisotutkimus-lehti
Vuodesta 1983 ilmestynyt monitieteinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Osa lehdistä on teemanumeroita. Vuonna 2021 ilmestyy 1–2
teemanumeroa.
Lehti julkaisee artikkeleita, jotka käsittelevät lapsiin tai nuoriin, lapsuuteen tai nuoruuteen,
nuorisokulttuureihin, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloihin tai palveluihin kohdentuvia käytänteitä,
käsitteitä, instituutioita, puhetapoja ja politiikkaa. Artikkelit voivat olla empiiriä, teoreettisia tai
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metodologisia. Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi Nuorisotutkimuksessa julkaistaan katsauksia,
haastatteluja, ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta, kirja-arvioita ja lektioita.
Nuorisotutkimus on poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja eri
teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin.
Nuorisotutkimuksen on hyvä olla yksi tarjottavien tekstien läpileikkaava teema, mutta lehteen voi tarjota
artikkeleita eri tieteenaloilta. Lehti painottaa artikkeleita, joissa nuori tai nuoruus ei ole vain ilmiön,
esimerkiksi oppimisen, tapahtumapaikka. Lehteen tarjotut artikkelikäsikirjoitukset arvioi kaksi nimetöntä
arvioitsijaa.
Lehden vertaisarvioidut artikkelit ovat luettavissa julkaisupalvelu Elektrassa vuodesta 2006 eteenpäin.
Elektra on lopettanut vuoden 2000 lopussa, mutta materiaali jää sinne luettavaksi. Jatkossa lehden
materiaali julkaistaan tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitetussa journal.fi-palvelussa, jota
ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.
Uuden toimituskunnan kaksivuotiskausi alkaa toimintavuoden alussa.
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5. YHTEISKUNNALLINEN JA TIEDEPOLIITTINEN
VUOROVAIKUTUS
Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun
tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille.
Monikenttäinen yhteistyö korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten seurojen, sekä toisaalta
kansalaisjärjestökentän sekä nuorisopoliittisten toimijoiden kanssa tehtävä on luonteva osa
Nuorisotutkimusverkoston toimintaa.

5.1. Tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita
ovat Nuorisotutkimuspäivät, erilaiset seminaarit, julkaisutilaisuudet sekä muut tapahtumat, jotka kokoavat
tutkijoita, virkamiehiä, opettajia, opiskelijoita, nuorisoalan ammattilaisia ja nuoria yhteen keskustelemaan
nuorten elämään liittyvistä asioista. Keskustelu- ja julkaisutilaisuudet vahvistavat yhteistyötä eri tahojen ja
toimijoiden kanssa. Uusien yhteistyötahojen ja -muotojen etsintää tehdään jatkuvasti.
Tilaisuuksia pyritään järjestämään eri puolilla maata. Toiminnan avoimuutta ja valtakunnallisuutta
vahvistetaan myös keskeisten tapahtuminen verkkovideoinnilla.
Nuorisotutkimusverkosto järjestää ohjelmaa myös Turun ja Helsingin kirjamessuille.

5.1.1. Nuorisotutkimuspäivät
Nuorisotutkimusseuran vuosittainen päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät järjestetään vuosittain
marraskuussa. Järjestyksessään 20. päivien teema ja järjestämispaikka päätetään alkuvuonna 2021.
Nuorisotutkimuspäiviä on viime vuosina järjestetty eri puolilla Suomea. Päiville osallistuu vuosittain
keskimäärin 120–150 henkilöä.

5.1.2. Avoimet tutkijaseminaarit
Nuorisotutkimusverkoston perustamisesta lähtien järjestetyt avoimet tutkijaseminaarit ovat tärkeä väline
nuorisotutkijoiden vuoropuhelun valtakunnallisessa ja monitieteisessä edistämisessä. Samalla
seminaarimuoto on vakiinnuttanut asemansa nuorisotutkimuksellisen tuen tarjoamisessa eri uravaiheessa
oleville tutkijoille. Tutkijaseminaaria kehitetään yhdessä eri yliopistojen kanssa ja niitä järjestetään tiiviissä
yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston omien tutkimushankkeiden kanssa.
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.
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5.2. Viestintä
Nuorisotutkimusseuran viestinnän tarkoituksena on tukea Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tiede- ja
yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä sekä tutkimustoiminnan monipuolista roolia niin tieteellisillä, kuin
yhteiskunnan eri kentillä. Viestinnän resursseilla tuetaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden
mahdollisuuksia toimia aloitteellisina yhteiskunnallisina keskustelijoina nuoria koskevissa asioissa.
Viestinnälle on leimallista toimintaympäristön kiivas muutostahti: kilpailu yleisön ajasta huomiosta on
kaikilla foorumeilla kovaa, kanavien ja välineiden kehitys on nopeaa ja eri kanavat edellyttävät viestiltä
erilaista muotoa. Myös Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston viestittävien asioiden määrä ja kirjo ovat
toiminnan jatkuvasti laajentuessa kasvaneet. Nuorisotutkimusverkosto on halunnut toimia muutosten
edelläkävijänä ja rakentajana ja onkin tavoittanut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa merkittäviä
seuraajamääriä verrattuna moniin vastaavien toimialojen organisaatioihin. Nuorisotutkimusverkoston
keskeisiä viestintäkanavia ovat sosiaalisen median kanavat Facebook, Twitter ja Instagram, vuonna 2020
käyttöönotettu uutiskirje, omat verkkosivut sekä tiedotejakelupalvelu Epressi.
Vuonna 2021 viestinnän painopisteinä ovat verkkosivu-uudistus, verkkojulkaisemisen uusien muotojen
kehittäminen, toiminnan raportoinnin kehittäminen sekä henkilöstön jatkuva koulutus saavutettavuuden
huomioimisessa osana kaikkea toimintaa. Organisaation verkkosivustot on muutettu saavutettaviksi syksyn
2020 kuluessa, mutta uusien toimintatapojen ja sisällöntuotannon muotojen jalkauttaminen osaksi koko
henkilöstön toimintaa edellyttää koko henkilöstön kouluttamista ja sitouttamista myös vuonna 2021.

5.3. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen
tutkimuseettinen toimikunta
Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on toiminut vuodesta 2015 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen
tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusverkoston
omille tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei
omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Lisäksi toimikunta toimii
lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden
tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, eettisiin toimikuntiin. Kolmanneksi
toimikunta nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä
koulutustarpeita, edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistuu tiedepoliittiseen
vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.
Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sekä
muiden eettisten toimikuntien kanssa. Vuoden 2021 alussa käynnistyy toimikunnan uusi kolmivuotiskausi
(edellinen toimikausi 2018–2020).
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5.4. Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen
kanssa
Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET on yliopistollinen verkosto, joka koordinoi
nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta Suomessa. YUNETiin kuuluu viisi jäsenyliopistoa
(Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot) sekä Nuorisotutkimusseura.
Nuorisotutkimusseura tukee YUNETin toimintaa jäsenmaksun ohella mm. osallistumalla sen suunnittelu- ja
opetustyöhön. Vuonna 2021 YUNETin toiminnan koordinointivastuu on Oulun yliopistolla.
Opetus-, ohjaus- ja seminaariyhteistyö on erityisen tiivistä Tampereen yliopiston kanssa, jossa nuorisotyötä
ja -tutkimusta voi opiskella kandidaatti- tai maisteritason opintoina ja jossa se on nykyisin myös yksi
yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman väittelyaloista. Tampereen yliopiston ja Humanistisen
ammattikorkeakoulun kanssa on sovittu yhteistyöstä erillisillä yhteistyösopimuksilla.
Yliopistojen kanssa eri vuosina toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan koulutus- ja
opetusyhteistyötä ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opetustehtäviin. Korkeakouluopiskelijoita pyritään
kiinnittämään aktiivisesti mukaan Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeisiin tekemään opinnäytteitä,
olipa kyseessä pro gradu -työn tai väitöskirjan valmistelu.
Avoimia tutkijaseminaareja (kts. luku 5.1.2.) järjestetään yhteistyössä nuorisotutkimuksen opetusta ja
tutkimusta toteuttavien korkeakoulujen kanssa.

5.5. Yhteistyökumppanuudet, verkostot ja
vaikuttaminen
Nuorisotutkimusverkoston yhteistyö on elävää eri valtionhallinnon tahojen ja kansalaisjärjestökentän
kanssa. Erityisen tiiviit suhteet Nuorisotutkimusverkostolla on opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja
liikuntapolitiikan (nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen) sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan osastojen
kanssa. Muita läheisiä yhteistyökumppaneita Nuorisotutkimusverkostolle ovat muut nuorisoalan
osaamiskeskukset ja nuorisoalan toimijat kuten järjestöt, eri ministeriöt, kunnat, järjestöt, säätiöt ja nuoriin
ja ikään liittyvien teemojen parissa työskentelevät Lapsiasiavaltuutetun ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun
toimisto. Nuorisoalan keskusjärjestön Allianssi ry:n kanssa tehdään yhteistyötä mm. tiedotuksen,
tapahtumien ja Nuorisoalan kirjaston osalta.
Nuorisotutkimusseura on vaikuttava tiedepoliittinen toimija ja toimii aktiivisesti Tieteellisten seurain
valtuuskunnan ja tieteellisten seurojen tiedeyhteisössä sekä ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa.
Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti alaisuudessaan toimivia, nuorisotutkimusta edistäviä
tutkimusverkostoja. Aktiivisesti toimivia alaverkostoja ovat tyttötutkimusverkosto, hip hop -tutkimuksen
verkosto ja Nuorisotyön Senioriklubi.
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5.6. Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisyys nivoutuu monin tavoin osaksi Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa.
Nuorisotutkimusverkosto on mukana useissa vertailevissa tutkimushankkeissa, joissa tutkimusympäristöt
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. Nuorisotutkimusverkoston monien
tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä huippututkijoista.
Nuorisotutkimusverkoston kansainvälisiä yhteistyösuhteita merkittävien ulkomaisten nuorisotutkimusta
tekevien yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa pyritään vahvistamaan jatkuvasti. Viime vuosina yksi
vakiintunut kansainvälisen toiminnan muoto on ulkomaisten nuorisotutkijoiden kutsuminen Suomeen
vierailuluennoitsijoiksi tai tutkimusvierailulle mm. verkoston tutkimushankkeiden yhteistyökumppanin
roolissa.
Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat aktiivisesti
kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin ja ovat jäseniä kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa.
Näistä mainittakoon tärkeimpinä YOUNG-lehti, EU:n ja EN:n nuorisoalan partnership-verkostot, kuten
European Knowledge Centre for Youth Policy, Youth Wiki -kirjeenvaihtajaverkosto, the Pool of European
Youth Researchers ja Perspectives on Youth – European Youth Partnership Series -toimituskunta.
Nuorisotutkimusverkosto toimii aktiivisesti pohjoismaisen nuorisotutkimuksen yhteistyöverkoston
vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Yhteistyö on tiivistä myös Barentsin alueen ja Pohjoismaiden nuorisotyön
ja -politiikan yhteistyöverkostojen kanssa.

5.7. Opinnäytetyökilpailu
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto jaetaan vuosittain ansioituneille nuorisotutkimuksellisten
opinnäytteiden tekijöille. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradut ja amkopinnäytteet. Ammattikorkeakoulusarjaan voivat osallistua vuorovuosina perustutkinnon opinnäytteet ja
ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteet. Seuran hallitus nimittää palkintoraadin ja sen puheenjohtajat
kevään aikana. Palkinnot ja kunniamaininnat jaetaan Nuorisotutkimuspäivillä.

5.8. Kirjoitussarjat
Nuorisotutkimusseuran kirjoitussarjat edistävät nuorisotutkimuksellisen tiedon leviämistä uudenlaisille
yleisöille. Ne täydentävät Nuorisotutkimusverkostossa tuotettavia tutkimusjulkaisuja tarjoamalla kanavia
esimerkiksi tieteen yleistajuistamiseen, nuoriin ja nuorisotutkimukseen liittyvien kaunokirjallisten teosten
esittelyyn sekä nuorisotutkimusta tekevien tahojen esiin tuomiseen.
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5.8.1. Näkökulma
Vuonna 2015 käynnistetty, policy brief -genreä edustava Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa
tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset
tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä.

5.8.2. Lukukokemus
Lukukokemus-palstalla julkaistaan nuoruuteen, nuorisoon tai sukupolviin liittyviä kirjoituksia, jotka
pohjautuvat kirjoihin, elokuviin, tv-sarjoihin, näytelmiin tai näyttelyihin. Kirjoittajat analysoivat näitä omista
näkökulmistaan.

5.8.3. Valokeilassa
Nuorisotutkimusseuran vuonna 2018 käynnistyneessä Valokeilassa-sarjassa nostetaan tutkimuksen tekijät
näkyviin. Sarjassa esitellään esimerkiksi yksittäisiä tutkijoita, tutkijaryhmiä, tutkimushankkeita ja
tutkimusmaailmaan liittyviä ilmiöitä.
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6. ORGANISAATIO
Nuorisotutkimusseuran henkilöstö on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, mikä on luonut selkeän
tarpeen erilaisten henkilöstöhallintoon ja -johtamiseen liittyvien prosessien selkeyttämiselle. Organisaation
kehittäminen on ollut viime vuosina yksi toiminnan painopistealueista. Vuonna 2021 erityisen huomion
kohteena on henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen koronatilanteen ja henkilöstön laajamittaisen
etätyökäytännön todennäköisesti edelleen jatkuessa.

6.1. Henkilöstö ja toimitilat
Nuorisotutkimusseurassa työskentelee vuosittain noin 25–35 työntekijää, joiden lisäksi
Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä voi työskennellä tutkijoita henkilökohtaisella apurahalla, vierailevina
tutkijoina tai työhuonevuokralaisina. Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee säännöllisesti myös
korkeakouluharjoittelijoita tutkimusavustajina sekä avustajina erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.
Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa ItäPasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Nuorisotutkimusseuran tutkijoita työskentelee lisäksi
verkostomaisesti ympäri Suomea. Itä-Pasilan kehittäminen ja vireillä olevat kaavamuutokset ovat tiettävästi
aiheuttamassa lähitulevaisuudessa Allianssi-talon purkamisen ja Allianssin siirtymisen uusiin toimitiloihin.
Myös Nuorisotutkimusseura varautuu uuden toimitilan etsintään eri vaihtoehtoja kartoittamalla.
Nuorisotutkimusseura huolehtii henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista monin eri keinoin, mm.
joustavan työajan ja työaikapankin avulla, tukemalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä
tarjoamalla mahdollisuutta yksilölliseen tai yhteisölliseen työnohjaukseen tai lisäkouluttautumiseen.

6.2. Jäsenistö ja hallitus
Nuorisotutkimusseuralla on noin 400 jäsentä, jotka edustavat tutkijoiden ja opiskelijoiden lisäksi laajasti
erilaisia nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisia.
Nuorisotutkimusseuran hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–10 varsinaista
jäsentä sekä 3 varajäsentä. Hallitustyöskentely painottuu toiminnan strategiseen suunnitteluun ja
tiedepoliittiseen vaikuttamistyöhön. Nuorisotutkimusverkoston operationaalisesta johtamisesta vastaa
työsuhteinen tutkimusjohtaja.

6.3. Talous
Nuorisotutkimusseura ry saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja
liikuntapolitiikan osaston Nuorisotyön- ja -politiikan vastuualueelta (n. 60 % kokonaisbudjetista).
Yleisavustus kattaa Nuorisotutkimusverkoston perustoiminnan sekä pääosan toistaiseksi voimassa olevissa
työsuhteissa työskentelevien henkilöstökuluista sekä infrastruktuurikuluista.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat mm. muut ministeriöt, kansainväliset
tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja kuntasektori.
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