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1. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 

2022 
Nuorisotutkimusseuran toiminta vastaa yhteiskunnallisiin tiedontarpeisiin laadukkaalla ja 

nuorisopoliittisesti relevantilla tutkimuksella. Vuonna 2022 nostamme esiin monia muuttuvan yhteiskunnan 

kannalta keskeisiä uusia tutkimusteemoja, kehitämme julkaisutoimintaamme ja jatkamme verkkosivu-

uudistusta sekä kehitämme organisaatiotamme ja työskentelytapojamme korona-ajan etätyöskentelyn 

jälkeen. Uuden tutkimusprofessorin rekrytointi viedään päätökseen keväällä 2022, jotta tutkimusprofessori 

voi aloittaa verkostossa syksyllä 2022. 

1.1. Tutkimukselliset painopisteet vuonna 2022 

Nuorisotutkimusseuran toiminnassa vuonna 2022 on keskeistä tuottaa monitieteistä tutkimustietoa 

nuorista, nuorten toiminnasta ja hyvinvoinnista sekä nuoriin vaikuttavista politiikkaratkaisuista ja 

palveluista. Pyrimme vastaamaan nopeasti ilmeneviin yhteiskunnallisiin tiedontarpeisiin ja toteutamme 

laadukasta tutkimustoimintaa. Edistämme näin tutkimustoiminnan keinoin nuorten osallisuutta sekä 

heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja kuulluksi tulemistaan yhteiskunnassa.  

Teemme monipuolista yhteistyötä nuorisokentän toimijoiden kanssa ja tuemme nuorisoalan toimijoiden 

tietoperustaista toimintaa muun muassa nuorisoalan osaamiskeskusten yhteydessä. Kehitämme jatkuvasti 

tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmiämme: vuonna 2022 tarkastellaan erityisesti puhelinkyselyiden rinnalle 

tarvittavia uusia tiedonkeruumenetelmiä, jotta tutkimuksemme tavoittaa laaja-alaisesti erilaisista taustoista 

tulevia nuoria.   

1.1.1. Keskeisiä tutkimusteemoja vuonna 2022 

Koronan vaikutus nuorten hyvinvointiin 
 

Vuonna 2022 yksi keskeinen, läpileikkaava tutkimusteemamme tulee olemaan nuorten selviytyminen 

korona-ajasta. Koronatilanteen jäljet näkyvät nuorten elämässä pitkään ja seurantaa nuorten tilanteen 

osalta tulee jatkaa vielä vuonna 2022 ja sen jälkeenkin.   

Nuorisotutkimusverkostossa käynnistyi tuoreeltaan, muutamia kuukausia koronapandemian puhkeamisen 

jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella rahoitettu tutkimus koronan vaikutuksista 

nuorten arkeen. Hankkeessa on toteutettu syksyyn 2021 mennessä kaksi tiedonkeruuta ja kolmas 

toteutetaan vielä loppuvuonna 2021. Hankkeen raportointi jatkuu vuonna 2022.  

Koronatilanne toimi pontimena myös Nuorten paikkataju -hankkeelle. Hankkeessa tarkastellaan paikallisella 

tasolla nuorten asemoitumista kaupunkitilaan ja heidän keskuudessaan vallitsevia huolenaiheita tiiviissä 

yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien nuorisotoimen kanssa sekä Tampereella. Tällaisella 

tutkimuksella voidaan tuottaa kuntatoimijoille nopeaa tietoa erilaisista paikallisista nuorisoilmiöistä sekä 

nuorten kaipaamien tukitoimien kohdentamisesta. Samalla saadaan myös tutkimuksellisesti erittäin 

kiinnostavaa aineistoa, jota voidaan tarkastella monista näkökulmista.  
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Korona-aikaan liittyviä kysymyksiä on suunnitteilla myös vuonna 2022 toteutettavaan Nuorisobarometriin.   

Nuoruus murroksen maailmassa – ilmastonmuutos ja muut yhteiskunnalliset 

murrokset 
 

Toinen keskeinen, tutkimustoimintaamme läpileikkaava teema vuonna 2022 on ilmastonmuutos: 

nuorten näkemykset siitä, sekä nuorten hyvinvointi ja selviytyminen muuttuvassa yhteiskunnassa.  

Myös ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien haasteiden herättämiä reaktioita nuorten keskuudessa on 

jo lähdetty tarkastelemaan tutkimushankkeissamme. Ilmastonmuutos ja ilmastoaktivistien toiminta oli 

keskiössä vuonna 2021 päättyneessä tutkimushankkeessa nuorten utopioista ilmastonmuutoksen 

aikakaudella (NUTOPIA) ja se on teemana myös keväällä 2022 ilmestyvässä Nuorisobarometrissa.   

Ilmastonmuutoksen ohella tutkimustoiminnassamme tarkastellaan myös laajemmin nuoriin ja nuoruuteen 

murroksen maailmassa kytkeytyviä ilmiöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi ikäluokkien pienenemiseen liittyvä 

yhteiskunnallinen kehitys, työelämän murros ja digitalisoituminen. 

Muita keskeisiä tutkimusteemoja vuonna 2022 

 

Muita keskeisiä tutkimusteemoja vuonna 2022 ovat mm. nuorten mielenterveyteen liittyvät palvelut, 

nuorisotyön kehittämistä tukeva tutkimus, saamelaisnuorten vapaa-aika, harrastamisen Suomen malli, 

työelämään liittyvä tutkimus sekä oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutukset.  

Toimenpiteet vuonna 2022 

• Raportoidaan vuonna 2021 toteutetuista nuorten koronatilannetta tarkastelevista tiedonkeruista ja 

rakennetaan kiinnostavia aikasarjoja; myös Nuorisobarometrissa tematiikkaa koskevia kysymyksiä.  

• Säännöllisten tiedonkeruiden toteuttaminen ja raportointi laadukkaasti vuonna 2022. 

• Haetaan aktiivisesti lisä- ja jatkorahoitusta jo käynnissä olevien tutkimusteemojen tarkastelulle sekä 

uusille avauksille, osin yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten kanssa.  

• Tartutaan nopeasti ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin. 

1.2. Julkaisutoiminnan ja viestinnän kehittäminen 

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 

Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisujen pysyväissäilytys) ja toisaalta tarpeeseen uudistaa 

organisaation verkkosivut.  

Korona-aika näkyi seuran julkaisusarjaan tarjottujen käsikirjoitusten määrän vähentymisenä sekä 

painettujen julkaisujen myynnin laskuna konkreettisten myyntitilaisuuksien siirryttyä virtuaalisiksi. Tämä on 
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jatkoa jo pitempään jatkuneelle kehitykselle. Vuonna 2022 onkin tärkeää tehdä arviointia siitä, miten 

verkoston julkaisutoimintaa tulisi jatkossa suunnata, ja millaisia julkaisuja verkostossa tulevaisuudessa 

tehdään.   

Toimenpiteet vuonna 2022 

• Tehdään kokonaisarviointi Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnan kehittämistarpeista ja 

julkaisumuodoista tulevaisuudessa. 

• Kytketään julkaisutoiminnan kehittämistarpeet (etenkin verkkojulkaisemisen osalta) loppuvuonna 

2021 käynnistettyyn verkkosivuston uudistukseen.  

• Ratkaistaan Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisujen pitkäaikaissäilytys. 

1.3. Organisaatioon, hallintoon ja henkilöstöön 
liittyvät painopisteet 

Organisaatiota pyritään kehittämään kilpailtujen tutkimusrahoitusten hakemista paremmin tukevaksi. 

Tarkastellaan vuonna 2019 uudistetun johtosäännön toimivuutta organisaatiossa. Varaudutaan 

valtionavustuksen alenemiseen ja toteutetaan aktiivisesti talouden tasapainottamistoimia. 

1.3.1. Viedään tutkimusprofessorin rekrytointi päätökseen 

Nuorisotutkimusverkostoon perustettiin vuonna 2009 tutkimusprofessuuri, jonka haltijana alusta lähtien 

toiminut Tommi Hoikkala eläköityi keväällä 2021. Vuoden 2022 keväällä valitaan uusi tutkimusprofessori, 

joka aloittaa työnsä Nuorisotutkimusseurassa kesän jälkeen. Tutkimusprofessorin tehtävä on ensiarvoisen 

tärkeä strategisten kumppanuuksien löytämiselle hankerahoituksen hauissa sekä tutkimustoiminnan 

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden takaamisessa.  Tehtävään etsitään kansainvälisen tason huippututkijaa, 

joka voi johtaa laajoja yhteistyöhankkeita ja hakea myös kansainvälistä tutkimusrahoitusta.  

1.3.2. Paluu toimistolle koronan jälkeen 

Vuoden 2020 keväällä puhjennut globaali pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet pakottivat myös 

Nuorisotutkimusverkoston ohjaamaan henkilöstönsä pääsääntöisesti etätyöskentelyyn. Paluu toimistoille 

on alkanut näyttää mahdolliselle syksystä 2021 alkaen väestön rokotekattavuuden olennaisesti 

parannuttua.  

Nuorisotutkimusseuran henkilöstön osalta paluu toimistolle merkitsee uutta vaihetta myös sikäli, että seura 

muutti uusiin toimitiloihin lähelle entisiä toimitiloja Itä-Pasilassa elo-syyskuussa 2021. Uusien toimitilojen 

valinnassa otettiin huomioon pandemian synnyttämät muutokset työskentelytavoissa ja -kulttuurissa. Myös 

Nuorisotutkimusseurassa otaksutaan globaalin trendin tavoin etätyön yleistyvän, jolloin toimitiloissa 

työskentelyssä korostuvat erityisesti kokoustamiseen ja muuhun yhteisölliseen työskentelyyn ja 

sosiaaliseen kohtaamiseen liittyvät tarpeet. Vuosi 2022 merkitsee yhtä aikaa uusiin toimitiloihin 

asettumista sekä uusien työskentelytapojen ja niihin liittyvien yhteisten pelisääntöjen luomista.  
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1.3.3. 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. Vuoden 2021 aikana on ollut käynnissä uudistusprosessi, jonka tuloksena Veikkauksen 

voittovaroista rahoitettujen tahojen rahoitus tulisi osaksi valtion budjettia, ja suora kytkös Veikkauksen 

voittojen ja järjestöjen rahoituksen väliltä katkaistaisiin. Silti alenevat tuotto-odotukset aiheuttavat huolta 

rahoitusleikkauksista vuodelle 2022 ja sen jälkeen. Talouden tasapainottamistoimia suunnittelee 

hallituksen nimittämä työryhmä.   

Tutkimustoiminnan rahoituspohjaa on kaventanut kiristynyt kilpailu kotimaisista tutkimusrahoituksista sekä 

kansainvälisen toimintaympäristön muutokset. 

1.3.4. Organisaatiotyöryhmän työskentely jatkuu  

Hallituksen jäsenistä ja verkoston työntekijöistä koostuva organisaatiotyöryhmä jatkaa toimintaansa 

vuonna 2022. 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, ja johtosäännön toimivuutta on tarkoitus 

tarkastella keväällä 2022 koronatilanteen helpotettua.  

Toimenpiteet vuonna 2022  

• Viedään tutkimusprofessorin rekrytointiprosessi loppuun kevään 2022 aikana, jotta uusi 

tutkimusprofessori voisi aloittaa työskentelynsä verkostossa syksyn 2022 alussa. 

• Tuetaan yhteisöllisyyttä pitkän etätyöskentelykauden jälkeen.   

• Selkeytetään työskentelyn pelisääntöjä joustavan hybridityöskentelyn mahdollistamiseksi uusissa 

toimitiloissa koronan jälkeen. 

• Tehdään aktiivista yhteistyötä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa toimialan rahoituspohjan 

turvaamiseksi rahoitusuudistuksen yhteydessä rahoituksen siirtyessä valtion budjettiin.  

• Varaudutaan muutosten mahdollisesti aiheuttamiin rahoitusleikkauksiin organisaation 

kulurakennetta sopeuttamalla ja muilla talouden tasapainottamistoimilla sekä haetaan aktiivisesti 

rahoitusta myös uusista tarjolla olevista rahoitusinstrumenteista. 

• Pohditaan strategisia keinoja menestymiselle yhä kiivaammin kilpailluissa tutkimusrahoitushauissa.    

• Seurataan ja arvioidaan vuonna 2019 käyttöönotetun uuden johtosäännön ja johtamisjärjestelmän 

toimivuutta.  

• Työryhmä etsii ratkaisuja määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien tutkijoiden aseman 

parantamiseksi sekä jatkaa selvitystyötä Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston 

tulevaisuuden mahdollisten organisoitumismuotojen eduista ja haitoista.  
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2. 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. Vertaisarvioitu tutkimus luo perustan, 

jonka pohjalta on mahdollista osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja viestiä erilaisille kohdejoukoille.  

2.1. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan 
lähtökohdat 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnalle ominaisia piirteitä ovat monitieteisyys, eettisyys sekä 

akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliittisesti relevantin tutkimusotteen vuoropuhelu.  

Nuorisotutkimusverkostossa pyritään erilaisten tutkimusmenetelmien monipuoliseen käyttöön, kuten 

laadullisten ja määrällisten lähestymistapojen rinnakkaiseen käyttämiseen sekä katseen suuntaamiseen 

moniammatillisesti ja laajasti totuttujen tutkimuskysymysten ja -ympäristöjen ulkopuolelle. Tutkimme niin 

yhteiskunnassa tuttuja ja tunnustettuja, kuin vaiettuja ja marginaaleja aihepiirejä.  

 

Kuva 1. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan ominaispiirteet. 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan yhtenä ansiona voidaan pitää nopean ja pitkäjänteisen 

tutkimustiedon tuottamisen yhdistämisen edelleen kehittämistä. 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 
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muutoksia tunnistaen ja ennakoiden. Nuoria ja nuoruutta lähestytään yksilöiden, ryhmien ja kulttuurien, 

ikä-, sukupolvi- ja institutionaalisten suhteiden sekä julkisten mielikuvien näkökulmista. 

Tiedonkeruumenetelmiä kehitetään jatkuvasti, sillä on tärkeää tavoittaa nuoria mahdollisimman laajasti. 

Nuorisotutkimusverkoston rooli suomalaisen nuorisotutkimuksen tukijana ja tulevaisuuden 

nuorisotutkijoiden kasvattajana 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.  

2.2. Keskeisiä tutkimusteemoja vuonna 2022  

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan keskeisenä tavoitteena on tuottaa korkealaatuista 

tutkimusta nuorten elämän kannalta ajankohtaisista teemoista siten että vastaamme yhteiskunnan 

merkittäviin tiedontarpeisiin. Esimerkiksi ilmastonmuutos, hyvinvointivaltion muutokset, pienenevät 

ikäluokat sekä Euroopan kriisit ja toisaalta digitalisoituminen tuottavat omia haasteitaan ja toisaalta myös 

mahdollisuuksiaan. Tutkimustoiminnassamme ovat pysyvästi esillä erilaiset nuorten elämän keskeiset 

tematiikat sekä heidän elinolojensa kannalta tärkeät kysymykset. Tarkastelemme tutkimuksissamme niin 

nuorten osallisuutta, vapaa-aikaa, ihmissuhteita, elämänkulkua, nuorisokulttuureja kuin toisaalta 

nuorisotyötä ja nuorille suunnattuja palveluja sekä laajempia yhteiskunnallisia ongelmatiikkoja kuten 

yhdenvertaisuuteen, eriarvoisuuteen, demokratiaan ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä (kts. kuva 2).  

 

 

 

Kuva 2. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan keskeisiä teemoja. 

 

Vuonna 2022 tutkimustoiminnassa korostuvat edellä mainittujen pysyvien teemojen ohella sopeutuminen 

koronapandemian jälkeiseen aikaan ja siihen liittyvä jälkityö, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos, nuorten 

hyvinvointi muuttuvassa maailmassa ja mielenterveyteen liittyvät palvelut sekä nuorten omien näkemysten 

tutkiminen. Muita keskeisiä tutkimusteemoja vuonna 2022 ovat nuorisotyön kehittämistä tukeva tutkimus, 
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saamelaisnuorten vapaa-aika, digitalisaation merkitys nuorille, harrastamisen Suomen malli, työelämään 

liittyvä tutkimus sekä oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutukset.  

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta on aiempina vuosina kuvattu painopistealueiden kautta. Vuonna 

2022 tutkimustoiminnan visioita ja tavoitteita sekä painopisteitä työstetään henkilöstön kesken. Oman 

toiminnan reflektointi vahvistaa Nuorisotutkimusverkoston sisäisen tutkimustoiminnan organisoimisen 

tapaa, jonka tavoitteena on vahvistaa tutkijayhteisöllisyyttä ja vuoropuhelua sirpaleisen hankerakenteen 

ohi sekä tarjota mahdollisuus vertaispalautteen antamiseen ja saamiseen.  

2.3. Käynnissä oleva tutkimustoiminta vuonna 2022 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta on monitahoista ja vaihtelevaa. Se rakentuu kolmesta hieman 

erityyppisestä tutkimuskokonaisuudesta, joiden rahoitukset ja kumppanuudet poikkeavat toisistaan. 

Säännölliset tiedonkeruut ovat Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan kivijalka, jota toteutetaan 

suurella kunnianhimolla ja ajankohtaisuudella myös vuonna 2022; niitä luonnehtii toistuvuus ja pitkät 

aikasarjat. Osaamiskeskustutkimusta on toteutettu Nuorisotutkimusverkostossa vuoden 2018 alusta, mutta 

vuonna 2020 käynnistyi uusi nelivuotinen nuorisoalan osaamiskeskuskausi, jonka aikana organisaatiomme 

tutkijat ovat toteuttamassa tiedontuotantoa kahdessa osaamiskeskuksessa, Kanuunassa ja Nuoskassa.  

Taulukoihin on koottu meneillään oleva tutkimustoiminta, joka jatkuu vuodelle 2022 edelliseltä tai 

edellisiltä vuosilta. Yhteistyötä tehdään laajasti useiden organisaatioiden ja tutkijoiden kanssa. Vuonna 

2022 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 aikana.  

2.3.1. 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, joita toteutetaan kiinteässä 
yhteistyössä Valtion nuorisoneuvoston kanssa ja jälkimmäisen osalta yhteistyökumppanina myös 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.  Määrällisten tiedonkeruuinstrumenttien rinnalla jatkuu laadullisen 
seurantatutkimuksen mallintaminen Nuoret ajassa -tutkimushankkeessa (2014–2025). 
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Säännölliset tiedonkeruut 
 

Nimi Kuvaus Rahoitus Muuta Tutkijat (v.2022) * 
Nuoret ajassa 
(2014–2025)  

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. 

OKM/yleisavust
us ja lisäksi 
vaihdellen 
ulkopuolista 
rahoitusta mm. 
väitöskirjoihin 

Hankkeelta ilmestyy 
loppuvuodesta 2021 
antologia Sata 
nuorta, sata polkua 
aikuisuuteen ja sen 
avulla pyritään 
herättämään 
yhteiskunnallista 
keskustelua 
nuoruuden erilaisista 
ehdoista Suomessa 
vuonna 2022. 
Yhteistyötahot: 
Helsingin yliopisto, 
Itä-Suomen yliopisto 
ja Jyväskylän 
yliopisto. 

Tutkimusjohtaja, VTT, 
dos. Sinikka Aapola-Kari, 
erikoistutkija, YTT Antti 
Kivijärvi, tutkija, VTM 
Jenni Lahtinen.  
 

Nuorisobarometri 
(jatkuva) 

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

OKM/yleisavust
us. 

Yhteistyötaho: 
Valtion 
nuorisoneuvosto.  
Vuoden 2021 
barometri ilmestyy 
maaliskuussa 
kestävän kehityksen 
ja ympäristön 
teemalla. Vuoden 
2022 kyselyteemana 
on sopeutuminen 
epävarmuuden 
aikaan. Vuonna 2022 
aloitetaan myös 
seuraavan 
barometrin 
valmistelu. 

Tutkimuspäällikkö, FT, 
dos. Tuuli Pitkänen ja 
erikoistutkija, VTT, Antti 
Kivijärvi 
(Nuorisobarometri 2022) 
sekä 
vastaava tutkija, FT, dos. 
Tomi Kiilakoski ja VTM, 
tutkija Riku Laine 
(Nuorisobarometri 2021).  

Nuorten elinolot 
(jatkuva) 

Joka toinen vuosi 
ilmestyvä Nuorten 
elinolot -vuosikirja kokoaa 
nuoria koskevan 
tutkimustiedon ja 
tilastollisen aineiston 
yksiin kansiin. 

OKM/yleisavust
us. 

Yhteistyötahot: 
Valtion 
nuorisoneuvosto ja 
Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. 
Julkaisuvastuu 
vuorottelee 
Nuorisotutkimusverk
ostolla ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin 
laitoksella. Vuonna 
2022 julkaisuvuoro 
on THL:llä. 
Nuorisotutkimusverk
oston tutkijoita 
osallistuu Elinolot-
kirjan toteutukseen.  

Toimituskunnan 
yhteyshenkilönä 
tutkimuspäällikkö, FT, 
dos. Tuuli Pitkänen ja 
useita artikkeleiden 
kirjoittajia. 
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Nimi Kuvaus Rahoitus Muuta Tutkijat (v.2022) * 

Youth Wiki (2015–
2022) 

Youth Wiki on kattava 
online-tietokanta koskien 
27 EU:n jäsenmaan 
nuorisopolitiikan 
institutionaalisia 
rakenteita, 
toimintaympäristöä ja 
käytäntöjä.  

Erasmus+ ja 
OKM. 

Nuorisotutkimusverk
osto vastaa Youth 
Wikin Suomea 
koskevan sisällön 
tuottamisesta ja 
päivittämisestä.  

Erikoistutkija, FT Anu 
Gretschel. 

Lasten ja nuorten 
vapaa-aikatutkimus 

Lasten ja nuorten vapaa-
aikatutkimus käsittelee 6–
29-vuotiaiden vapaa-aikaa 
painottuen mediaan, 
harrastamiseen ja 
liikuntaan.  

OKM/yleisavust
us. 

Vuoden 2022 vapaa-
aikatutkimuksessa 
selvitetään 
mieluisinta, eniten 
aikaa vievää ja 
lopetettua 
harrastamista. 
Näkökulma aukeaa 
nuorten 
sanoittamasta 
harrastamisesta sen 
sijaan, että liikunta, 
media tai kulttuuri 
oli ennalta 
määritetty aiheeksi. 
Yhteistyötahot: 
Ympäristöministeriö 
sekä akatemiatutkija 
Riikka Puhakka. 
 
Vuonna 2022 
kerätään myös 
erillisotos 
saamelaisnuorista. 
Aiheesta ei ole 
olemassa aiempaa 
määrällistä 
tutkimusta.  
 
Yhteistyötahot: 
Valtion 
liikuntaneuvosto, 
opetus- ja 
kulttuuriministeriön 
kulttuuri- ja 
taidepolitiikan 
osasto sekä 
Lapsiasiavaltuutetun 
toimisto.  

 

 

* Taulukkoon on listattu hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa vuonna 2022. Hankkeissa saattaa 

työskennellä vuonna 2022 myös muita tutkijoita.  
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2.3.2. Osaamiskeskustutkimus 

Nuorisotutkimusseura on kaudella 2020–2023 mukana kahdessa osaamiskeskuskonsortiossa: kunnallisen 

nuorisotyön osaamiskeskuksessa Kanuunassa ja nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa tukevassa 

Nuoskassa. Molemmissa on useita yhteistyökumppaneita, osin samoja tahoja kuten Lahden kaupunki ja 

XAMK.  

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 pitkäjänteiseen 

tiedontuotantoon, ja lisäksi heillä on muita tutkimustehtäviä.  

Vuonna 2022 kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa keskitytään nuorilta kerättävän 

palauteinstrumentin kehittämiseen yhdessä kuntien ja Kanuuna-verkoston kanssa. Lisäksi tehdään 

yhteistyötä Kuntaliiton, aluehallintovirastojen, Kanuuna-verkoston, Allianssin sekä Opetus- ja 

kulttuuriministeriön kanssa nuorisotyötä koskevan tiedontuotannon kehittämiseksi. Kehittämistyön ohella 

raportoidaan vuoden 2021 Kunnallisesta nuorisotyöstä -kyselyn tuloksista erityisesti pandemia-ajan 

vaikutusten näkökulmasta. Uusien aineistojen analysoinnin lisäksi tehdään tutkimusta, joka perustuu 

aiemmissa hankkeissa kerättyihin ja nuorisotyön tavoitteita kuvaaviin laadullisiin aineistoihin. 

Vuonna 2022 koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä koskevassa osaamiskeskuksessa keskitytään yhtäältä 

määrällisten aineistojen analysoimiseen ja toisaalta laadullisten aineistojen tuottamiseen. Määrälliset 

aineistot koostuvat vuoden 2021 Kunnallisesta nuorisotyöstä -kyselystä ja Kouluterveyskyselystä. 

Laadulliset aineistot tuotetaan kahdessa kunnassa havainnoimalla ja haastattelemalla nuoria, 

nuorisotyöntekijöitä sekä muita koulu- ja oppilaitosnuorisotyön parissa toimivia ammattilaisia. 

Tutkimustyön tarkoituksena on selvittää koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vaikutuksia sekä niiden taustalla 

olevia prosesseja.  

2.3.3. Muu tutkimustoiminta 

Valtaosa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnasta toteutuu laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa 

tutkimushankkeissa, joissa työskentelee vuosittain noin 15–25 tutkijaa. Tutkimustoiminnan ja -hankkeiden 

volyymit vaihtelevat, mutta kaikille niistä taataan organisaation hallinnollinen ja tieteellinen tuki.   

Muu tutkimustoiminta 

Nimi Kuvaus Rahoitus Muuta Tutkijat (v.2022) * 
Evaluation and 
monitoring of the 
activies of youth 
organisations in the 
Nordics – what 
could be learnerd 
among the Nordic 
countries? (2021–
2022) 

Hankkeessa selvitetään, 
miten nuorisojärjestöjen 
toiminnan arviointia on 
Pohjoismaissa aiemmin 
tutkittu ja millaisia hyviä 
käytäntöjä näistä on 
tunnistettavissa. 

Pohjoismaiden 
ministerineuvos-
to 

Hanketta koordinoi 
Allianssi ry.  

Erikoistutkija, FT Anu 
Gretschel. 
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Nimi Kuvaus Rahoitus Muuta Tutkijat (v.2022) * 

Helsingin kaupungin 
nuorten positiivisen 
erityiskohtelun 
mallin käyttöönotto 
koronapalautumise
n kannalta 
keskeisille alueille ja 
ryhmille (2021–
2022) 

Hankkeessa kehitetään 
uusia tiedontuotannon 
tapoja ja 
analyysimenetelmiä, 
joiden avulla voidaan 
arvioida koronatilanteen 
jälkeistä palautumista ja 
toimenpiteiden 
vaikutuksia erilaisten 
nuorten ryhmien ja 
alueiden näkökulmista. 

Helsingin 
kaupunki 

Helsingin kaupunki 
vastaa hankkeen 
toteuttamisesta ja 
Nuorisotutkimusseur
an tutkijoiden 
tehtävänä on 
tarjoata 
asiantuntijatukea. 

Erikoistutkija, YTT Antti 
Kivijärvi, lisäksi 
asiantuntijoina Vastaava 
tutkija, FT, dos. Tomi 
Kiilakoski, 
tutkimuspäällikkö, FT, 
dos. Tuuli Pitkänen ja 
tutkijatohtori, FT Eila 
Kauppinen. 

Häiriö - 
yhteiskunnallisia 
näkökulmia 
työrauhan säröihin 
koulussa (2019–
2022) 

Koulukiusaamisen ja sen 
torjunnan tulkinta 
yhteiskuntatieteellisessä 
kehyksessä. 

OKM / 
yleisavustus. 

Artikkelikokoelma 
vuoden 2020 aikana. 

Vastaava tutkija, FT, dos. 
Tomi Kiilakoski 
Yhteistyössä Oulun 
yliopiston (dos. Maija 
Lanas kanssa). 

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/yleisavust
us. 

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

Vastaava tutkija, VTT, 
dos. Mikko Salasuo.  

Liikkuva nuorisotyö 
(2021–2022) 

Tutkitaan liikkuvan 
nuorisotyön toimintaa ja 
kehitetään käsitteistöä 
liikkuvasta nuorisotyöstä 

OKM:n 
erityisavustus 

HUMAK, Aseman 
Lapset ry 

Tutkijatohtori, FT Eila 
Kauppinen 

Logistiikka työssä. 
Etnografinen 
tutkimus nuorista 
miehistä työssä 
logistiikkasektorilla 
(2020–2025) 

Hankkeessa tutkitaan 
nuorten miesten työhön 
liittyviä identiteettejä, 
logistiikkaa työnä ja 
postfordistista 
arvontuotantoa. 

Suomen 
Akatemia & 
Suomen 
kulttuurirahasto. 

 Akatemiatutkija, VTT 
Lotta Haikkola. 

Nuorten 
mielenterveys- ja 
päihdetyö: 
Tutkittua tietoa 
kehittämistyön 
tueksi (NUMPA, 
2021–2022) 

Kartoitetaan nuorille 
suunnattujen 
mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden 
kokonaisuutta erityisesti 
sosiaalityön kannalta.  
Olennaista on saada esille 
myös nuorten näkökulmia 

VN-TEAS Hankekumppanit: 
Nuorisotutkimusseur
a, A-klinikkasäätiö, 
MIELI Suomen 
Mielenterveys ry ja 
Suomen Punaisen 
Ristin Nuorten 
turvatalotoiminta 

Tutkimuspäällikkö, FT, 
dos. Tuuli Pitkänen ja 
tutkijat VTM Helena 
Huhta ja FM Susanna 
Jurvanen sekä 
tilastotutkija VTM Riku 
Laine 

Nuorten paikkataju 
ja huolet (2020–
2023) 

Tarkastellaan nuorten 
liikkumista 
kaupunkiseudulla ja 
heidän huolenaiheitaan 
koronatilanteessa ja sen 
jälkeen 

OKM:n 
erityisavustus, 
pääkaupunkiseu
dun kaupungit ja 
Tampere 

Helsingin, Espoon, 
Vantaan kaupunkien 
nuorisotoimet, 
Kauniaisten 
kaupunki, 
Tampereen 
kaupungin 
nuorisotoimi. 

Tutkimusprof. emeritus 
Tommi Hoikkala, 
erikoistutkija, VTT, dos. 
Sofia Laine, 
tutkijatohtori, FT Eila 
Kauppinen, tutkija, VTM 
Karla Malm ja tutkija, 
VTM Susanna Jurvanen 

Polkuja 
päihdehoitoon 
(2021–2022) 

Selvityksessä tarkastellaan 
nuorten aikuisten 
ensimmäistä 
hakeutumista 
päihdepalvelujen piiriin ja 
palvelujen saamiseen 
liittyviä tekijöitä nuorten 
näkökulmasta. 

Päihdeasiamies-
toiminta 

Täydentää NUMPA –
tutkimushanketta. 

Tutkimuspäällikkö, FT, 
dos. Tuuli Pitkänen ja 
tutkijat VTM Helena 
Huhta, FM Susanna 
Jurvanen, YTM Alix 
Helfer, FM Annastiina 
Mäkilä 
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Nimi Kuvaus Rahoitus Muuta Tutkijat (v.2022) * 

TETTI – Työelämään 
tutustumisjaksojen 
(TET-jaksot) 
toteutus, 
yhdenvertaisuus, 
tasa-arvo ja 
saavutettavuus 
perusopetuksen 
aikana (2021–2022) 

Hankkeessa tuotetaan 
tietoa peruskoulun 
työelämään 
tutustumisjaksojen 
potentiaalin paremmaksi 
hyödyntämiseksi osana 
perusopetuksen 
kehittämistä. Huomion 
kohteena ovat oppilaiden 
jatko-opintovalmius, 
työelämään 
kiinnittyminen, 
syrjäytymisen ehkäisy, 
taustaerojen 
tasoittaminen ja 
yhdenvertaisuus. 

VN TEAS Hankekumppanit: 
MDI Public ja 
Opiskelun ja 
koulutuksen 
tutkimussäätiö OTUS 

Tutkimusjohtaja, VTT , 
dos. Sinikka Aapola-Kari 
ja tutkija, VTM Jenni 
Lahtinen 

Tutkimus nuorten 
kokemuksista 
korona-aikana 
(2020–2022) 

Korona-ajan 
poikkeusolojen vaikutusta 
nuorten arkeen, 
hyvinvointiin ja palvelujen 
käyttöön on selvitetty 
kolmessa vaiheessa. 
Tutkimus tuo esille 
nuorten näkökulmaa 
poikkeusaikaan sekä siinä 
tapahtuneita muutoksia 
korona-aikana. 

OKM / 
erillisavustus. 

Hankekumppanit: 
OKM:n 
nuorisoyksikkö  

Tutkimusjohtaja, VTT , 
dos. Sinikka Aapola-Kari, 
tutkijatohtori, 
tutkimuspäällikkö FT 
Tuuli Pitkänen, 
akatemiatutkija VTT 
Lotta Haikkola, KTM, FT 
Eila Kauppinen, vastaava 
tutkija, dos. Tomi 
Kiilakoski, tutkija, VTM 
Jenni Lahtinen, 
tilastotutkija, VTM Sami 
Myllyniemi, tilastotutkija 
VTM Riku Laine ja 
vastaava tutkija, dos. 
Mikko Salasuo.  

Youth Cultures and 
Well being (2017–
2022) 

Hankkeessa tutkitaan 
nuorisokulttuuria 
hyvinvointia parantavana 
ja edistävänä 
nuorisoareenana.  

OKM/yleisavust
us. 

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

Vastaava tutkija, VTT, 
dos. Mikko Salasuo. 

 

* Taulukkoon on listattu hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa vuonna 2022. Hankkeissa saattaa 

työskennellä vuonna 2022 myös muita tutkijoita.  
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3. JULKAISUTOIMINTA 
Julkaisutoiminnan tavoite noudattelee 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. 

Julkaisutoiminnan kehittäminen on yksi vuoden 2022 painopistealueista (ks. tarkemmin luku 1). 

3.1. 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. Korona-aika toi Nuorisotutkimusverkoston julkaistavaksi 

tarjottujen käsikirjoitusten määriin toivottavasti väliaikaiseksi jäävän notkahduksen, jota paikataan 

tekemällä vuonna 2022 aktiivista markkinointityötä julkaisumahdollisuuden esiin tuomiseksi myös seuran 

ulkopuolisille tutkijoille sekä tarkastelemalla julkaisutoiminnan tulevaisuutta ylipäätään.  

Julkaisuja koskevaa tiedotusta ja markkinointia niin median kuin kirjastojen suuntaan kehitetään edelleen, 

ja vuoden 2022 aikana panostetaan erityisesti tiedekustantamoiden ja tieteellisten seurojen väliseen 

yhteistyöhön julkaisutoiminnassa, mukaan lukien julkaisuja koskeva tiedeviestintä sekä sähköisen 

julkaisemisen kehittäminen yhteistyössä muiden kustantajien kanssa. Tieteellisten seurain valtuuskunnan 

seuroille tarjoamaa varastopalvelua hyödynnetään aiempaa aktiivisemmin omien varastotilojen supistuttua 

toimiston muutettua pienempiin tiloihin. Myös verkkokaupan uudistaminen on vuoden 2022 aikana 

ajankohtaista.  

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. Julkaisuyhteistyö eri kustantajien 

kanssa moninaistuu jatkuvasti.  

Vuonna 2022 julkaistavissa teoksissa tarkastellaan mm. kulttuuriharrastuksia, Tyttöjen talon entisiä 

kävijöitä, päihteiden käyttöä ja päihdepalveluita, nuorten vapaa-aikaa, saamelaisnuoria sekä 

nuorisotutkimuksen perusteita. Pitkän linjan nuorisotutkija julkaisee sarjassamme kirjan työttömistä 

nuorista, ja julkaisusuunnitelmassa on väitöskirja nuorten yhteiskuntaa uudistavista käytänteistä ja arvoista 

sekä posthumanistisesti orientoitunut tieteellinen artikkelikokoelma Nuorten luonto eläimineen. 

Julkaisutoimintaa tukevan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan kaksivuotiskausi jatkuu vuoden 

2022 loppuun.  
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3.2. Nuorisotutkimus-lehti 

Vuodesta 1983 ilmestynyt monitieteinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka 

ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Osa lehdistä on teemanumeroita. Vuonna 2022 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 

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. 

Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan kaksivuotiskausi jatkuu vuoden 2022 loppuun.   
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4. 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.  

4.1. Tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset 

Vuonna 2022 palataan tilaisuuksien ja tapahtumien osalta normaaliin koronapandemian aiheuttaman 

poikkeusajan jälkeen, jolloin monet tilaisuudet oli siirretty internetiin tai peruttu kokonaan. 

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 sekä Tieteiden yöhön.   

4.1.1. Nuorisotutkimuspäivät 

Nuorisotutkimusseuran vuosittainen päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät järjestetään vuosittain 

marraskuussa. Järjestyksessään 21. päivien teema ja järjestämispaikka päätetään alkuvuonna 2022. 

Nuorisotutkimuspäiviä on viime vuosina järjestetty eri puolilla Suomea.  Päiville osallistuu vuosittain 

keskimäärin 120–150 henkilöä.  

4.1.2. Avoimet tutkijaseminaarit 

Nuorisotutkimusverkoston perustamisesta lähtien järjestetyt avoimet tutkijaseminaarit ovat tärkeä väline 

nuorisotutkijoiden vuoropuhelun valtakunnallisessa ja monitieteisessä edistämisessä, myös vuonna 2022. 

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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4.2. 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. 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 2022 viestinnän resursseja kohdennetaan verkkosivu-uudistukseen, nuorten arkea koronan 

keskellä raportoivan hankkeen verkkojulkaisujen tuottamiseen sekä toiminnan raportoinnin kehittämiseen.  

4.3. 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. Toimikunta kokoontuu päättämään eettisistä ennakkoarvioinneista 

neljä kertaa vuodessa, joiden lisäksi se on järjestänyt esim. tutkimusetiikkaa käsitteleviä seminaareja ja 

julkistustilaisuuksia.  

4.4. 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. 
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Nuorisotutkimusseura tukee YUNETin toimintaa jäsenmaksun ohella mm. osallistumalla sen suunnittelu- ja 

opetustyöhön. Vuonna 2022 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. Myös XAMK:in 

Juvenia-instituutti sekä Åbo Akademin Vaasan yksikön nuorisotutkimuksen oppiaine ovat tärkeitä 

yhteistyötahoja.  

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 4.1.2.) järjestetään yhteistyössä nuorisotutkimuksen opetusta ja 

tutkimusta toteuttavien korkeakoulujen kanssa. 

4.5. 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 Valtion nuorisoneuvosto 

sekä nuorisoalan osaamiskeskukset, joista kahteen (NUOSKA ja KANUUNA) osallistutaan myös osana 

konsortiota. Myös erilaiset muut nuorisoalan toimijat kuten järjestöt, eri ministeriöt, kunnat, järjestöt, 

säätiöt ja nuoriin ja ikään liittyvien teemojen parissa työskentelevät Lapsiasiavaltuutetun ja 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.  

Toiset tutkimusorganisaatiot kuten yliopistot ja niiden alaiset laitokset sekä ammattikorkeakoulut ja niiden 

tutkimusyksiköt sekä THL, ITLA, KELA ja muut tutkimusta toteuttavat instituutiot ovat tärkeitä tahoja, joiden 

kanssa yhteistyötä toteutetaan monipuolisesti mm. tutkimusrahoitusten hakemisessa. Tampereen 

yliopiston yhteydessä toimiva FSD eli Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on jo pitkään ollut keskeinen 

kumppani aineistojen arkistoinnin osalta.   

Nuorisotutkimusseura on vaikuttava tiedepoliittinen toimija ja toimii aktiivisesti Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan (TSV) ja tieteellisten seurojen tiedeyhteisössä. Vuonna 2022 Nuorisotutkimusseuran 

hallituksen ehdottamia edustajia on useissa TSV:n elimissä sekä Suomen Akatemian hallituksessa ja 

Strategisen tutkimuksen neuvostossa.  Nuorisotutkimusseura ylläpitää myös jatkuvaa vuoropuhelua 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa oman tutkimuseettisen toimikuntansa kautta.  

Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti alaisuudessaan toimivia, nuorisotutkimusta edistäviä 

tutkimusverkostoja. Aktiivisesti toimivia alaverkostoja on neljä: tyttötutkimusverkosto, hip hop -

tutkimuksen verkosto, Laadullisen nuoriin kohdistuvan seurantatutkimuksen pohjoismainen 

yhteistyöverkosto Nord-Lys ja Nuorisotyön Senioriklubi.  
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4.6. 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.  

Vuoden 2022 keväällä valittavan uuden tutkimusprofessorin rekrytointi on toteutettu kansainvälisenä 

Valinnassa keskeisinä kriteereinä tulevat olemaan valittavan henkilön hyvät kansainväliset verkostot ja 

kokemus kansainvälisistä rahoitushauista.  

4.7. Opinnäytetyökilpailu  

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto jaetaan vuosittain ansioituneille nuorisotutkimuksellisten 

opinnäytteiden tekijöille. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradut ja amk-

opinnäytteet. 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. 

4.8. 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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4.8.1. 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. 

4.8.2. Lukukokemus 

Lukukokemus-palstalla julkaistaan nuoruuteen, nuorisoon tai sukupolviin liittyviä kirjoituksia, jotka 

pohjautuvat kirjoihin, elokuviin, tv-sarjoihin, näytelmiin tai näyttelyihin. Kirjoittajat analysoivat näitä omista 

näkökulmistaan.  

4.8.3. 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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5. ORGANISAATIO 
Organisaation kehittäminen on ollut viime vuosina keskeistä toiminnassa. Vuonna 2022 erityisen huomion 

kohteena tulee olemaan paluu toimistolle koronapandemian jälkeen. Pandemian otaksutaan muuttavan 

pysyvästi työnteon tapoja myös Nuorisotutkimusseurassa, mikä näkyy esim. etätyön tekemisen 

lisääntymisenä, mutta toisaalta myös toimistotiloilta edellytettävien uusien toimintafunktioiden muodossa. 

Paluu toimistolle puolentoista vuoden tauon jälkeen kytkeytyy myös uusiin, aiempaa tiiviimpiin 

toimitiloihin, joiden osalta ryhdytään luomaan uudenlaisia työskentelytapoja ja niihin liittyviä pelisääntöjä.  

5.1. 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 uudet toimitilat sijaitsevat Itä-Pasilassa osoitteessa Kumpulantie 3 A. Tilaan 

muutettiin elo-syyskuun vaihteessa 2021. Nuorisotutkimusseuran tutkijoita työskentelee lisäksi 

verkostomaisesti ympäri Suomea. Henkilöstö on tavannut toisiaan vain etänä vuoden 2020 keväästä alkaen, 

joten vuonna 2022 pyritään erityisesti tarjoamaan lähitapaamismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä tukevia 

tilaisuuksia.  

Nuorisotutkimusseura huolehtii henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista monin eri keinoin, mm. 

säännöllisillä henkilöstötapaamisilla ja virkistystoiminnalla. Työajat joustavat työntekijöiden yksilöllisen 

tilanteen mukaan ja työaikapankin avulla, työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tuetaan noudattamalla 

kokousaikatauluja, jotka eivät ulotu ilta-aikaan. Työterveyspalvelujen lisäksi tarjotaan henkilöstölle 

mahdollisuutta yksilölliseen tai yhteisölliseen työnohjaukseen sekä kannustamalla aktiivisesti 

lisäkouluttautumista. Myös kulttuuri- ja liikuntaseteleitä tarjotaan henkilöstön virkistykseksi. Korona-aikana 

henkilöstön hyvinvointia on seurattu erityisen tarkoin ja sitä on pyritty vaalimaan tarjoamalla ylimääräisiä, 

omaehtoisia virkistysmahdollisuuksia.  

5.2. 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. Vuonna 2022 hallituksen johdossa aloittaa uusi puheenjohtaja, joka valitaan 

vuoden 2021 lopulla.  

Hallitustyöskentely painottuu toiminnan strategiseen suunnitteluun ja tiedepoliittiseen vaikuttamistyöhön. 

Nuorisotutkimusverkoston operationaalisesta johtamisesta vastaa työsuhteinen tutkimusjohtaja.  
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5.3. 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. Yleisavustus on laskenut jo 

vuodesta 2018 alkaen, ja vuoden 2022 osalta on käynnissä muutos, kun Veikkauksen tuotto on laskenut 

koronan ja pelien rajoittamistoimien vuoksi, ja järjestöjen avustuksia viedään osaksi valtion budjettia.  

Nuorisotutkimusseura on yhdessä muiden nuorisoalan järjestöjen kanssa pyrkinyt vaikuttamaan järjestöjen 

rahoituksen säilymiseen, ja on mukana keskusteluissa myös jatkossa. Vuonna 2022 työskentelyään jatkaa 

Nuorisotutkimusseuran hallituksen vuoden 2021 lopulla nimittämä taloustyöryhmä, jonka tehtävänä on 

suunnitella talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja seurata muutosten toteuttamista 

Nuorisotutkimusverkoston toiminnassa. Taloustilanteen kehitystä seurataan tarkoin ja pyritään 

ennakoimaan tilannetta.  

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat mm. muut ministeriöt, kansainväliset 

tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja kuntasektori. Entistä tärkeämmässä roolissa 

rahoituksen kannalta ovat juuri suuret tutkimusrahoitukset, jotka ovat erittäin kilpailtuja. Sen vuoksi on 

tärkeää, että organisaatio pystyy parhaalla tavalla tukemaan näiden rahoitusten hakemista, ja juuri tästä 

syystä on perusteltua mm. jatkaa tutkimusprofessuuria Nuorisotutkimusverkostossa. Strategiset 

kumppanuudet ovat myös oleellisia rahoitusten saamisen kannalta.  

 

 

 

 

 


