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Nuorisotutkimusseura &
Nuorisotutkimusverkosto
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. Tieteellisten seurain
valtuuskuntaan kuuluvalla Nuorisotutkimusseuralla oli vuoden päättyessä 374 jäsentä.
Nuorisotutkimusseura harjoittaa tutkimustoimintaa vuonna 1999 perustetun Nuorisotutkimusverkoston
kautta. Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen
keskusteluun tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat mm. ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat,
Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja kuntasektori. Yhteistyötä tehdään yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, järjestöjen, tieteellisten seurojen sekä lukuisten muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston organisaatiomalli tieteellisenä yhdistyksenä on monin tavoin
ainutlaatuinen suomalaisen tutkimuksen kentillä.
Vuonna 2020 Nuorisotutkimusseurassa tai sen yhteydessä työskenteli yhteensä 31 työntekijää erilaisissa
tutkimukseen ja tutkimushallintoon liittyvissä tehtävissä. Tutkimustoimintaa tehtiin 27 hankkeessa ja
tutkimuskokonaisuudessa.

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

4 / 41

1. TUTKIMUSJOHTAJAN KATSAUS
Pandemiavuosi 2020 jää Nuorisotutkimusseuran toiminnan historiassa mieleen poikkeuksellisen
haasteellisena, muutosten täyteisenä vuotena. Maaliskuussa myös Nuorisotutkimusverkoston työntekijät
määrättiin valtioneuvoston suosituksen mukaisesti siirtymään etätyöskentelyyn, joka lopulta jatkui koko
loppuvuoden. Kokoontumiset siirtyivät virtuaalisille alustoille ja toimistolla työskentely oli sallittua voi
erityisluvalla. Suurin osa vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista – myös vuoden päätapahtuma
Nuorisotutkimuspäivät – järjestettiin joko täysin virtuaalisina tai hybridimuotoisina seminaareina.
Lisähaasteita toimintavuoteen toivat seuran talousvaikeudet, joiden vuoksi organisaatiossa jouduttiin
käymään yhteistoimintaneuvottelut uhkaavan tappion ratkaisemiseksi.
Molemmista haasteista kuitenkin selvittiin. Poikkeusvuodesta toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet
saatiin toteutetuksi lähes suunnitellulla tavalla, ja toimintaa pystyttiin myös kehittämään. Tärkeä tekijä
onnistumisessa oli vuotta aiemmin käyttöön otetut uudet verkkotyöskentelyalustat. Vaikka
Nuorisotutkimusverkoston työntekijöille oman työn johtaminen ja osittainen etätyö olivat myös
entuudestaan tuttuja, vaati uuteen tilanteeseen sopeutuminen paljon myös uudenlaisten työskentely- ja
kommunikointitapojen opettelua.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta ja yhteiskunnallinen aktiivisuus jatkui vilkkaana.
Asiantuntemustamme hyödynnettiin eri medioissa usein. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta toi etenkin
opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettu tiedonkeruu nuorten hyvinvoinnista korona.
Hankkeen aineisto kerättiin jo alkusyksyllä ja tuloksista päästiin raportoimaan nopeasti Näkökulma-sarjan
verkkojulkaisuilla, jotka ovat saaneet paljon huomiota osakseen niin uutismedioissa, kuin nuorten parissa
työskentelevien asiantuntijoiden keskuudessa. Muun tutkimustoiminnan ohessa toteutettu hanke oli
henkilökunnalle iso puristus, mutta osoitti Nuorisotutkimusverkoston ketteräksi asiantuntijatiedon
toteuttajaksi myös poikkeusolosuhteissa.
Taloustilanteeseenkin löytyi ratkaisuja säästötoimista yhteistyössä henkilöstön kanssa sopien ilman
lomautuksia tai irtisanomisia. Talousvaje saatiin vuoden mittaan kurotuksi umpeen osin säästöjen, osin
uusien hankkeiden yleishallintokulujen turvin. Taloustilanne näyttäytyy kuitenkin epävarmana myös
tulevaisuudessa veikkausvoittovaroilla rahoitettavien nuorisoalan järjestöjen osalta.
Pitkittyneen etätyöskentelyn vuoksi työyhteisöllisyys on ollut koetuksella. Etäkokouksissa on saatu
hoidettua asialistan kannalta oleelliset keskustelut ja päätökset, mutta epävirallisempi vuorovaikutus on
usein ollut haasteellista. Työyhteisöllisyyttä on pyritty tukemaan eri keinoin. Aika näyttää, millaisen jäljen
koronapandemia jättää Nuorisotutkimusverkoston toimintatapoihin myös pitemmällä aikavälillä.

Sinikka Aapola-Kari
Tutkimusjohtaja
Nuorisotutkimusverkosto
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2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2020
2.1. Tieteelliset avaukset ja tutkimustoiminta
Vuonna 2020 Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta jatkui vilkkaana sekä Opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) rahoituksen puitteissa toteutettavan tutkimuksen osalta, että ulkopuolisen
rahoituksen hankkeissa. Erilaisia rahoituksia haettiin ahkerasti. Erityinen panostus tehtiin Suomen
Akatemian huippututkimusyksikköhakuun, jonka aiehaku aukesi loppukeväästä 2020. Hakuun
valmistautuminen käynnistettiin Nuorisotutkimusseuran hallituksen toimesta jo alkuvuodesta ja lopulta
Nuorisotutkimusseurasta tuli huippututkimusyksikköhakemuksen vetäjä. Mukana Nuorisotutkimuksen
huippututkimusyksikkö-otsikolla jätetyssä aiehakemuksessa oli neljä strategista kumppania ja
nuorisotutkimuksen kannalta merkittävää toimijaa: Tampereen yliopiston nuorisotyön ja -tutkimuksen
yksikkö, Helsingin yliopiston sosiaalitieteellinen tiedekunta, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun
(XAMK) Juvenia-tutkimuslaitos sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak). Aiehaun tulokset
ratkeavat keväällä 2021.
Vuoden 2020 aikana on keskusteltu myös Nuorisotutkimusseuran tutkimusprofessuurin jatkosta tehtävää
pitkään hoitaneen Tommi Hoikkalan eläköityessä keväällä 2021. Tutkimusprofessuurin tulevaisuudesta
järjestettiin hallituksen ja henkilöstön yhteinen seminaari syksyllä 2020, ja loppuvuonna hallitus perusti
erityisen työryhmän valmistelemaan professuurin jatkoa.

Nuoruus murroksen maailmassa - uudet tutkimusteemat
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnassa halutaan vakiintuneiden nuorisoon kytkeytyvien teemojen
lisäksi nostaa esiin uusia tutkimusteemoja, jotka liittyvät mm. nuoruuteen murroksen maailmassa.
Esimerkiksi ilmastonmuutos, hyvinvointivaltion muutokset, pienenevät ikäluokat, Euroopan kriisit ja
toisaalta digitalisoituminen tuottavat jokainen haasteita ja toisaalta myös mahdollisuuksia, jotka
vaikuttavat merkittävästi nuoriin ja nuoruuteen. Tutkimusteemoja ovat myös muuttuvat työmarkkinat ja
uudenlaiset osaamispolut, työmarkkinoiden sukupuolisegregaation haastaminen sekä nuoruus globaalisti ja
erityisesti globaalissa etelässä. Hallitusohjelmasta nousevia tutkimusteemoja ovat olleet myös Suomen
mallin muotoilu eli harrastustoiminnan tarjonnan yhdistäminen koulupäivien yhteyteen sekä
oppivelvollisuuden pidentäminen ja sen vaikutukset.
Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

Haetaan aktiivisesti rahoitusta uusille ja ajankohtaisille
tutkimusteemoille.

Vuonna 2020 haettiin ja myös saatiin rahoitusta uusille
tutkimusteemoille eri lähteistä. Erittäin kilpaillun
akatemiatutkijan viisivuotisen rahoituksen sai Lotta Haikkola
logistiikka-alan nuorten työntekijöiden tutkimukselleen. Muita
rahoituksia on saatu mm. nuorten ympäristönäkemysten
tarkastelemiseksi (Nutopia-hanke, Sitra), koronapandemian
vaikutuksia nuoriin tarkastelevalle tiedonkeruulle (OKM:n
erityisavustus) sekä kahdelle erilliselle VN TEAS -hankkeelle.
Osa vuonna 2020 laadituista hakemuksista on yhä arvioitavina.
Monipuolinen tutkimustoiminta lähestyi yhteiskunnallisia
ilmiöitä monipuolisesti nuoriin ja nuoruuteen liittyvillä
teemoilla. Esimerkiksi nuorten hyvinvointia koronapandemian
keskellä päästiin tarkastelemaan tuoreeltaan hankkeessa,

Kytketään mahdollisuuksien mukaan läpileikkaavia, nuoriin ja
nuoruuteen liittyviä tutkimusnäkökulmia osaksi muuta
tutkimustoimintaa.
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jonka aineistonkeruu tehtiin elokuussa, muutamia kuukausia
pandemian puhkeamisen ja rajoitustoimien voimaantulon
jälkeen.

Osaamiskeskuskauden päätös ja uuden haku
Nuorisotutkimusseuran osaamiskeskuksen ensimmäinen kaksivuotiskausi päättyi vuoden 2019 lopussa.
Vuoden 2020 alussa avautui uusi osaamiskeskushaku vuosille 2020–2023, kuitenkin hyvin erilaiselta
pohjalta kuin aiempi osaamiskeskuskausi. Opetus- ja kulttuuriministeriön taholta ohjattiin muodostamaan
kuusi uutta osaamiskeskusta, jotka kaikki muodostuvat konsortioista.
Nuorisotutkimusseuran tavoitteena oli osaamiskeskusaseman säilyttäminen, samalla kun pyrittiin
vaikuttamaan siihen, että yhden osaamiskeskuksen tehtäväksi olisi tullut nuorisoalan tiedontuotannon
koordinointi ja keskitetty toteuttaminen. Tähän liittyen Nuorisotutkimusseura laati yhdessä XAMK:in
Juvenian kanssa muistion, joka lähetettiin ministeriön edustajille. Tiedontuotantoon keskittyvää
osaamiskeskusta ei kuitenkaan perustettu, vaan tiedontuotanto hajautettiin eri osaamiskeskuksille.
Nuorisotutkimusseura kävi neuvotteluja useiden tahojen kanssa liittymiseksi osaksi osaamiskeskuskonsortioita. Osallistuminen rajattiin lopulta kahteen konsortioon, joita olivat kunnallisen nuorisotyön
osaamiskeskus Kanuuna ja kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön osaamiskeskus Nuoska, joissa
on osittain samat toimijat ja paljon yhteistä rajapintaa toteutettavien tehtävien osalta.
Nuorisotutkimusverkostossa toteutettavaan tutkimustyöhön rekrytoitiin vuonna 2020 kaksi uutta tutkijaa.
Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

Haetaan Nuorisotutkimusverkostolle osaamiskeskusasemaa ja
-rahoitusta kaudelle 2020–2023.

Osallistuttiin osaamiskeskusrahoituksen hakemiseen osana
kahta laajaa osaamiskeskus-konsortiota. Molemmat konsortiot
saivat rahoituksen.
Vuoden 2020 aikana saatiin päätökseen viimeinen OKM:n
nuorisoyksikön kanssa sovittu osaamiskeskustehtäviin liittynyt,
Valtion nuorisopoliittisesta ohjelmasta (VANUPO) noussut
tutkimustehtävä, eli kustannusvaikuttavuusselvitys
kohdennetun nuorisotyön osalta. Uusia tiedontuotannon
tavoitteita on asetettu uusille osaamiskeskuksille annettujen
tehtävien pohjalta yhteistyössä muiden tiedontuotantoa
toteuttavien tahojen kanssa.
Yhteistyötä on ollut jonkin verran, mutta kauden aloituksessa
yhteistyön kehittäminen uusien konsortioiden sisällä ollut
keskeisintä. Konsortioissa on mukana useita nuorisoalan
toimijoita. Yhteistyö on tiedontuotannon osalta ollut tiivistä
erityisesti Juvenian ja Åbo Akademin kanssa.

Vastataan Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan
ohjelmasta nouseviin tutkimuksellisiin haasteisiin ja tehdään
tiivistä yhteistyötä OKM:n nuorisoyksikön kanssa.

Tiivistetään yhteistyötä muiden osaamiskeskusten kanssa.

Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö-aiehaku kaudelle
2022–2029
Vuoden 2020 keväällä käynnistyi Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö-aiehaku kaudelle 2022–2029.
Nuorisotutkimusverkoston aiesuunnitelman teemat on kytketty ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen
ongelmatiikkaan, ja tavoitteena on ollut yhdistää kunnianhimoiset tieteelliset avaukset relevanttiin
teoriakehykseen ja metodologiaan.
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Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

Valmistellaan Suomen Akatemian huippututkimusyksikköaiehakuun aiesuunnitelma.
Kytketään aiesuunnitelmassa haettu huippuyksikkö tiiviisti
tutkijankoulutukseen.

Nuorisotutkimusseura veti viiden tahon konsortiota, joka
valmisteli aiehakuun suunnitelman.
Suunnitelmassa oli monia ulottuvuuksia, joista keskeisenä oli
tutkijankoulutus.

Varautuminen kiristyvään tutkimusrahoitukseen
Jatkuvasti kiihtyvä kilpailu kotimaisista tutkimusrahoituksista ja kansainvälisen toimintaympäristön muutos
luovat epävarmuutta tutkimustoiminnalle. Erityisesti Britannian EU-ero tuottaa vaikeuksia EU:n
rahoittamien tutkimushankkeiden yhteistyökumppanuuksille. Nuorisotutkimusverkostokin on ollut usein
mukana juuri Iso-Britannian yliopistojen johtamissa tutkimushankkeissa.
Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

Pohditaan strategisia keinoja menestymiselle yhä kiivaammin
kilpailluissa tutkimusrahoitushauissa.

Asiasta on käyty keskustelua ja seurattu tilanteen kehittymistä
Brexit-neuvottelujen aikana. Vuoden 2020 aikana asia ei
ratkennut selkeästi, joten työskentely jatkuu.
Yhteistyösuhteita vahvistettiin mm. Italian Milanon
yliopistoon, Tanskan ViVE-tutkimuslaitokseen ja Norjan Novatutkimuskeskukseen. Muita yhteistyösuhteita ja kumppanuuksia etsitään jatkuvasti.

Etsitään aktiivisesti korvaavia kumppanuuksia muista maista
paikkaamaan Brexitin mahdollisesti mukanaan tuomaa
kumppanuusvajetta.

Tutkimusprofessuurin jatkuvuuden turvaaminen
Nuorisotutkimusverkostossa
Nuorisotutkimusverkostoon perustettiin vuonna 2009 tutkimusprofessuuri, jonka haltijana on alusta alkaen
ollut dosentti Tommi Hoikkala. Hänen kautensa lähenee loppuaan (eläköityminen keväällä 2021), joten
vuoden 2020 aikana on pyritty varmistamaan, että tutkimusprofessuuri voi säilyä osana
Nuorisotutkimusverkoston toimintaa myös tulevaisuudessa. 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.
Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

Pyritään turvaamaan tutkimusprofessuurin rahoitus myös
jatkossa.

Tutkimusprofessuurin rahoituksen turvaamisesta on käyty
useita neuvotteluja OKM:n kanssa. Erillisrahoitusta
professuurille ei ole luvattu, vaan Nuorisotutkimusseuraa on
kehotettu itsenäisesti muodostamaan kantansa
yleisavustuksen hyödyntämiselle.
Tutkimusprofessuurin jatkoa käsiteltiin kannalta useissa
sisäisissä tilaisuuksissa, ml. hallituksen ja henkilöstön
yhteisseminaarissa alkusyksyllä 2020. Hallitus perusti
loppuvuonna erityisen työryhmän pohtimaan
tutkimusprofessuurin jatkoa ja tulevaa rekrytointia.

Rahoituksen varmistuttua käynnistetään hakuprosessi uuden
tutkimusprofessorin rekrytoimiseksi, todennäköisesti laajana
kansainvälisenä hakuna.
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2.2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä
Yhteiskunnallista tutkimustietoa tuottavana organisaationa Nuorisotutkimusseuran toiminnalla on myös
yhteiskunta- ja tiedepoliittisia ulottuvuuksia. Nuorisotutkimusseuralla on selkeä intressi pyrkiä
vaikuttamaan mm. tutkimusrahoituksen riittävyyteen sekä nuorten elämään ja nuorisoalaan vaikuttaviin
yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Toimintavuotta leimasivat useat Nuorisotutkimusverkoston
toimintaympäristöön vaikuttavat lainsäädännölliset uudistukset.

Vaikuttaminen Veikkaus-voittovaroista rahoitettavien tahojen
rahoituksen turvaamiseen
Arpajaislakia uudistettiin vuonna 2019. Keskustelu Veikkauksen tuotoilla rahoitettavien toimijoiden
tulevaisuuden rahoituksesta jatkui kuitenkin myös vuonna 2020. Arpajaislain muutokset ja Veikkauksen
aseman arvioitu muuttuminen saattavat toteutuessaan aiheuttaa heikennyksiä nuorisoalan rahoitukselle jo
vuodesta 2021 alkaen. Tämä vaikuttaisi myös Nuorisotutkimusverkoston rahoitukseen ja sen toimintaan.
Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

Toimitaan yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa
toimialan rahoituspohjan turvaamiseksi.

Nuorisotutkimusseura vaikutti yhteistyössä muiden
veikkausvoittovaroista rahoitettavien tahojen kanssa
järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi muista lähteistä
tulevan rahoituksen avulla.
Osallistuttiin aktiivisesti rahoitushakuihin toiminnan
rahoituspohjan laajentamiseksi sekä etsittiin aktiivisesti
säästökohteita omasta toiminnasta. Vuonna 2020
organisaatiossa käytiin myös yhteistoimintaneuvottelut
henkilöstökulujen supistamiseksi.

Varaudutaan muutosten mahdollisesti aiheuttamiin
rahoitusleikkauksiin ja selvitetään muita
rahoitusmahdollisuuksia.

Varautuminen saavutettavuuslainsäädäntöön
Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seurannut kansallinen lainsäädäntö velvoittavat viranomaisia ja erinäisiä
muita tahoja tekemään digitaaliset palvelunsa saavutettaviksi. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta
astui voimaan 1.4.2019 ja sen soveltaminen käynnistyi portaittain syyskuussa 2019. Saavutettavuus kuuluu
jatkossa myös opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen saamisen ehtoihin silloin, kun
avustuksensaaja on pääosin viranomaisen rahoittama organisaatio. Siirtymäaika päättyi
Nuorisotutkimusseuran verkkosivuston osalta 23.9.2020.
Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

Uudistetaan Nuorisotutkimusseuran verkkosivusto
vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia.

Nuorisotutkimusseuran verkkosivustolle toteutettiin
saavutettavuusauditointi ja se saatettiin joitain teknisiä
yksityiskohtia lukuun ottamatta saavutettavuusvaatimusten
mukaiseksi syksyllä 2020. Organisaation esitykset ja
asiakirjapohjat päivitettiin myös saavutettaviksi ja
henkilöstölle järjestettiin koulutusta saavutettavuudesta.
Siirtymäajan 23.9.2018 jälkeen ilmestyneet
Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisut päivitettiin
saavutettaviksi. Kaikki jatkossa ilmestyvät verkkojulkaisut ovat
saavutettavia.

Kehitetään Nuorisotutkimusverkoston sähköisiä julkaisuja ja
aloitetaan saavutettavuusvaatimukset täyttävien
verkkojulkaisujen tuotanto.
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Organisaation tiedonhallinnan tehostaminen
Uusi tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja tuo vaatimuksia julkisille toimijoille. Laki koskee
toimijoita, joiden rahoituksesta yli 50 % tulee julkisista kanavista, eli se velvoittaa myös
Nuorisotutkimusseuraa. Uusi tiedonhallintalaki määrittelee tiedon elinkaaren hallintaa ja sen tavoitteena
on varmistaa organisaatioissa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen. Hyvä
tiedonhallinta on myös keino parantaa organisaation johtamista, sisäisiä prosesseja ja ulkoisia palveluita,
joten lain edellytysten täyttäminen tarjoaa myös mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.
Nuorisotutkimusseurassa on aloitettu tiedonhallinta- ja arkistointikäytäntöjen kehittäminen keväällä 2019
toteutetun it-uudistuksen tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Tämä sisäinen kehittämistyö nivoutuu
luontevaksi osaksi jo aiemmin voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja nyt myös uuden
tiedonhallintalain asettamien vaatimusten täyttämistä.
Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

Laaditaan organisaation tiedonohjaussuunnitelma ja
päivitetään Nuorisotutkimusseuran
arkistonmuodostussuunnitelma.
Hyödynnetään uuden it-järjestelmän mahdollistamien
arkistointi- ja tiedonjakokäytänteiden leviämistä organisaation
eri toimintoihin.

Suunnitelmia ei ehditty päivittää vuonna 2020.

Huolehditaan suunnitelmien mukaisten käytänteiden
vakiintumisesta läpi organisaation henkilöstöä kouluttamalla.

Arkistointi- ja tiedonhallintakäytänteitä uudistettiin luomalla
uudet arkistointikansiot ja -käytänteet, järjestämällä
organisaation yhteiset tiedostot (kaikille yhteiset dokumentit,
tietosuojamateriaalit ja arkistoitava materiaali) sekä luomalla
uudet tiedonhallintakäytänteet organisaation keskeisille
prosesseille. Koronapandemian aiheuttama etätyöhön
siirtyminen tarjosi osaltaan tehokkaan motivaattorin
tiedonjako- ja tallennuskäytäntöjen käyttöönotolle.
Uudet tiedonjakokäytänteet juurrutettiin osaksi keskeisimpiä
hallinnollisen toiminnan osa-alueita. Tutkimustoiminnan
aineistojen ja dokumenttien osalta työtä on tarpeen jatkaa.

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 uudistettiin organisaatiomallia ja johtamisjärjestelmää keväällä
2019. Vuonna 2018 nimetty organisaatiotyöryhmä jatkoi työskentelyään vuonna 2020 muiden saamiensa
toimeksiantojen parissa.

Johtamisjärjestelmän kehittäminen
Johtamisjärjestelmän kehittämistä jatkettiin vuonna 2020 erityisesti tutkimustoiminnan ja hankejohtamisen
osalta. Keskeisinä tavoitteina on johtajuuden jakaminen ja hankejohtamisen tukeminen, vastuualueiden
kirkastaminen ja sen varmistaminen, että organisaation resurssit hyödynnetään mahdollisimman hyvin.
Uudistustyössä on pyritty huomioimaan henkilöstön hyvinvointi, tutkijaurien tukeminen, tiedonvaihdon
sujuvuus sekä toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus.
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Toimintavuonna panostettiin erityisesti uudenlaisten kohtaamis- ja yhteistyöfoorumien luomiseen
Nuorisotutkimusverkostossa työskenteleville tutkijoille ja muulle henkilökunnalle. Tavoitteena oli
yhteisöllisyyden lisääminen, osaamisen jakaminen sekä vertaistuen saamisen mahdollistaminen.
Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

Saatetaan päätökseen johtamisjärjestelmän pidempään
jatkunut kehittämistyö.

Johtamisjärjestelmän kehittäminen on saatettu valmiiksi ja sitä
sovelletaan jatkuvasti johtamisessa. Uudistetun
johtamisjärjestelmän toimivuuden arviointia jatketaan.
Luotiin jatkuvasti päivitettävä Hyvät hankekäytännöt ohjeistus.
Esihenkilöille ja senioritutkijoille luotiin uusia tiimejä ja
tutkijahenkilöstölle käynnistettiin sisäinen tutkijaseminaari.
Teams-ohjelmiston tiimit osoittautuivat koronavuonna
erityisen tärkeiksi niin työskentelyalustoina, kuin
yhteisöllisyyden ylläpitäjinä. Vuonna 2019 käyttöönotettu
intranet vakiinnutti paikkansa sisäisen tiedon jako- ja
säilytysfoorumina.

Tuetaan hankejohtajia luomalla yhteinen ohjeistus.
Panostetaan uudenlaisten yhteistyöfoorumien luomiseen ja
yhteisöllisyyden vaalimiseen.
Hyödynnetään uusia tiedonhallinnan käytäntöjä ja välineitä
myös osana henkilöstöjohtamista ja sisäistä viestintää.

Organisaatiotyöryhmän työskentelyn jatkuminen
Hallituksen jäsenistä ja verkoston työntekijöistä koostuva organisaatiotyöryhmän oli tarkoitus 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. Organisaatiotyöryhmän työskentely
kuitenkin keskeytyi vuonna 2020 muun muassa taloustilanteen aiheuttamien yhteistoimintaneuvottelujen
ja koronatilanteen vuoksi. Työtä on tarkoitus jatkaa myöhemmin.
Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

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.

Siirtyy vuodelle 2021.
Siirtyy vuodelle 2021.
Siirtyy vuodelle 2021.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Nuorisotutkimusverkoston henkilöstöä on aina kannustettu osaamisen kehittämiseen ja lisäkoulutukseen
tukemalla tätä taloudellisesti sekä mahdollistamalla opintojen suorittaminen osittain työajalla. Keväällä
2019 henkilöstölle tehtiin koulutustarvekysely henkilöstön osaamisen ja sen kehittämistarpeiden
kartoittamiseksi. Kysely tarjoaa hyvät edellytykset henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja
koulutustoiminnan kohdentamiselle.
Asetettu tavoite vuodelle 2020

Toteutumisen arviointi

Hyödynnetään toteutetun koulutustarvekyselyn tuloksia
henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja päivitetään
organisaation henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Koronatilanteen ja muiden kuormittavien tekijöiden vuoksi
henkilöstö- ja koulutussuunnitelman päivittäminen on siirtynyt
myöhemmäksi.
Vuoden 2020 aikana useita henkilöstön jäseniä niin hallinnosta
kuin tutkijoiden joukosta osallistui ammatilliseen
koulutukseen.

Kannustetaan henkilöstöä aktiiviseen oman osaamisen
kehittämiseen ja työtä tukevaan kouluttautumiseen.
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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 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.

Kuva 1. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan ominaispiirteet.
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3.2. Keskeisiä tutkimusteemoja vuonna 2020
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. Vuonna 2020
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusteemoissa korostuivat myös esim. muuttuvat työmarkkinat ja
uudenlaiset osaamispolut sekä työmarkkinoiden sukupuolisegregaation haastaminen, nuorisotyön
kehittämistä koskeva tutkimus sekä harrastustakuun toteutuminen ja nk. Suomen mallin kehittäminen.
Viimeisetkin osaamiskeskuskauden 2018–2019 tutkimustoiminnan tulokset saatiin raportoitua.
Tutkimustoiminnassa näkyi myös maaliskuusta alkaen kaiken mullistanut koronapandemia. Koronan
vaikutuksia tarkasteltiin esim. Näkökulma-kirjoituksissa tuoreeltaan jo keväällä, minkä lisäksi siihen päästiin
syventymään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen turvin elokuussa käynnistyneessä
Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana-hankkeessa. Hankkeen tuloksia päästiin raportoimaan
tuoreeltaan jo loppuvuonna osana Näkökulma-verkkojulkaisujen sarjaa.

Kuva 2. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan keskeisiä teemoja.

3.3. Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeet
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:
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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.

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 7–29vuotiaiden vapaaaikaa painottuen
mediaan,
harrastamiseen ja
liikuntaan.

OKM/yleisavustus.

Lasten ja
nuorten
vapaaaikatutkimus

Jatkuva

Nuorisotutkimusseura ry.
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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.
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Nuorten
elinolot

Jatkuva

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

OKM/yleisavustus.

Nuoret ajassa

2014–
2025

OKM/yleisavustus

Youth Wiki

2015–
2022

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.

Erasmus+ ja OKM.

Yhteistyötahot: Valtion
nuorisoneuvosto ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos.
Julkaisuvastuu vuorottelee
Nuorisotutkimusverkostolla ja
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksella. Vuonna 2020
julkaisuvuoro on Nuorisotutkimusverkostolla.
Yhteistyötahot: Helsingin
yliopisto ja Itä-Suomen
yliopisto.

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, YT
Antti Kivijärvi.

Erikoistutkija, FT
Anu Gretschel.

* Taulukoihin on listattu hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa vuoden 2020 aikana. Hankkeissa
saattaa työskennellä tutkijoita myös muissa organisaatioissa ja niissä on saattanut työskennellä aiempina
vuosina myös Nuorisotutkimusverkostossa muitakin tutkijoita, kuin tässä mainitut.

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–
2020

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
Höntsäilläänmuistitietokeräys

2019–
2020

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.

2019–
2020

Muistitietokeräyksessä
kerätään suomalaisten
muistoja ja kokemuksia
omaehtoisista
liikunnallisista leikeistä
ja peleistä.

OKM/yleisavust
us.

Kohti nuorten
kestävää
hyvinvointia ItäHelsingissä –
Break the Fight!
Mahdollisuus
kuulua
#BTFItaHelsinki hankkeen
seuranta- ja
arviointitutkimus

2018–
2021

Helsingin
kaupunki /
Intomieliset ry.

Koulutukseen
hakuvelvoite
nuorten
työmarkkinatuen
ehtona.
Tarkoituksenmuk
aisuuden
tarkastelua
rekisterien,
oppilaitosten,
työvoimahallinno
n ja nuorten
näkökulmista

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.
Tutkimushankkeessa
tarkastellaan
koulutukseen
hakeutumisvelvoitteen
tarkoituksenmukaisuutt
a rekisteriaineistojen,
oppilaitosten ja nuorten
näkökulmista. Hanke
liittyy sisältönsä
puolesta laajasti ottaen
nuorten syrjäytymistä
ja ulkopuolisuutta
(NEET-status)
kartoittavaan
tutkimukseen ja
sosiaalipolitiikan
kehittämiseen.

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

Valtioneuvoston
kanslia (VN
TEAS)

Keruun järjestää
Suomalaisen
Kirjallisuuden seura
yhteistyössä Timo
Kopomaan (HY) ja Mikko
Salasuon
(Nuorisotutkimusverkost
o) kanssa.

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

Erikoistutkija, VTT, dos.
Sofia Laine, HuK, tutkija
Susanna Jurvanen ja
HuK,
korkeakouluharjoittelij
a Riikka Hynninen.

Hankkeen
yhteistyökumppanit:
Kelan tutkimusosasto ja
Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos THL.

Akatemiatutkija, VTT
Lotta Haikkola ja
tutkija, VTM Silja
Uusikangas.
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Nuorisotutkimusseuran
tutkimustoiminta
nuorisoalan
osaamiskeskuksissa

2020–
2023

Nuorten
paikkataju ja
huolet

2020–
2021

Tutkimus nuorten
kokemuksista
korona-aikana

2020–
2021

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

Nuorisoalan
osaamiskeskukset ovat
Opetus- ja
kulttuuriministeriön
nimittämiä, nuorisoalan
osaamista ja
asiantuntijuutta
valtakunnallisesti
kehittäviä
yhteenliittymiä.
Yhteensä
osaamiskeskuksia toimii
kaudella 2020–2023
kuusi, joista
Nuorisotutkimusseura
on mukana kahdessa.
Nuorisotutkimusseuran
tehtävänä
osaamiskeskuksissa on
tuottaa luotettavaa
tutkimustietoa, jota
voidaan hyödyntää
kehittämisessä.
Hankkeen taustalla on
loppuvuonna 2020
julkisuudessa koronan
myötä herännyt
keskustelu ”huolta
aiheuttavista nuorten
ilmiöistä”, erityisesti
liittyen nuorten
sosiaalisiin
kokoontumisiin
kaupunkitilassa.
Hankkeen tehtävä on
selvittää ja kuvata
nuorten paikkatajua ja
huolia kahdessa
kontekstissa: yhtäältä
korona-aikana, toisaalta
digitaalisen
yhteiskunnan
kaupunkimaisissa
sosiaalisissa
muodostelmissa ja
rakenteissa.
Toimet koronaviruksen
(Covid-19) leviämisen
ehkäisyssä alkoivat
näkyä ja tuntua
kaikkialla suomalaisessa
yhteiskunnassa
maaliskuusta 2020
alkaen. Elokuussa
käynnistyneessä
tutkimushankkeessa
korona-ajan
poikkeusoloja
lähestytään lasten ja

OKM /
osaamiskeskusrahoitus.

Osaamiskeskukset, joissa
Nuorisotutkimusseura on
mukana:
Osaamiskeskus Kanuuna nuorisotyö kunnissa

Vastaava tutkija, FT
Tomi Kiilakoski,
tutkijatohtori, FT, KTM,
KM, aineenopettaja
Eila Kauppinen ja
erikoistutkija, YTT Antti
Kivijärvi

Osaamiskeskus Nuoska Nuorisotyö kouluissa ja
oppilaitoksissa

Helsingin
kaupunki.

Opetus- ja
kulttuuriministe
riö /
erillisrahoitus.

Tutkimusprofessori,
VTT, dos. Tommi
Hoikkala, tutkijatohtori,
FT, KTM, KM,
aineenopettaja Eila
Kauppinen,
erikoistutkija, VTT, dos.
Sofia Laine, tutkija,
VTM Teemu
Vauhkonen, tutkija, FM
Susanna Jurvanen.

Hankkeessa toteutettiin
syyslokakuussa
tiedonkeruu
puhelinhaastatteluilla 12–
25-vuotiaille nuorille
Suomessa (n 1001).
Hankkeen tulosten
raportointi Näkökulmakirjoituksina käynnistyi
26.11.2020 ja jatkuu
vuoden 2021
alkupuolella.

Tutkimusjohtaja, dos.
Sinikka Aapola-Kari,
tutkijatohtori, VTT,
akatemiatutkija Lotta
Haikkola, FT, KTM, KM,
aineenopettaja Eila
Kauppinen, vastaava
tutkija, FT Tomi
Kiilakoski, VTM, tutkija
Jenni Lehtinen, VTM,
tutkija Sami
Myllyniemi, vastaava
tutkija, VTT, dos. Mikko
Salasuo.
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NUPS Helsinki

2019–
2020

nuorten näkökulmasta
tilastollisin menetelmin.
Tutkimus- ja
kehittämishankkeen
tavoitteena on luoda
Helsingin kaupungin
nuorisotyön
opetussuunnitelma,
johon työyhteisön eri
jäsenet ovat voineet
vaikuttaa. Kehittämisen
tavoitteena on
saavuttaa kuvaus
Helsingissä tehtävän
nuorisotyön
peruslinjauksista.

Helsingin
kaupunki.

Tutkijatohtori, FT, KTM,
KM, aineenopettaja
Eila Kauppinen ja
vastaava tutkija, FT
Tomi Kiilakoski.

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) *

Graffiti
Subculture –
Gender, control
and post-zero
tolerance in
Helsinki

2018–
2020

Tutkijan
henkilökohtainen
apuraha.

Väitöskirjatutkimus
Tampereen
yliopiston
sosiaalitieteiden
tohtoriohjelman
sosiologian
oppiaineeseen.

Tohtorikoulutettava,
VTM Malin Fransberg.

Helsinkiläisnuorten
ylisukupolvinen
syrjäytyminen ja
Mukanaohjelman
vaikuttavuus
Kilju-stoorit
muistitietokeräys

2020

Väitöskirja tutkii
helsinkiläistä
graffitialakulttuuria ja
graffiteihin kohdistuvaa
kontrollia, keskittyen
graffitisukupolvien
muuttuviin kokemuksiin
ja sukupuolisiin
merkityksiin.
Niin sanottu
lähtötilannekartoitus.
Tutkimus tarkasteli
rekisteriaineiston avulla
tietyn kaupunginosan
nuorten
koulumenestystä.
Muistitietokeräyksessä
taltioidaan kiljuun
liittyviä kokemuksia ja
kertomuksia sotien
jälkeisiltä
vuosikymmeniltä aina
nykypäivään saakka.

2019–
2020

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

Helsingin kaupunki

YTM Teemu Vauhkonen,
hankkeen johtajana toimi
vastaava tutkija Mikko
Salasuo.

OKM/yleisavustus

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo ja
tohtorikoulutettava, VTM
Malin Fransberg.
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Kymmenen
nuoruuden
sukupolvea,
kolme vuosisataa:
Suomalaisen
nuoruuden
historia
sukupolvina
Nuoret ja
muuttuva
mökkikulttuuri

2015–
2022

Seksuaalirikosten
tekijät,
tekotilanteet ja
tekojen ennalta
estämisen
mahdollisuudet

2020–
2021

Youth Cultures
and Well being

2017–
2020

2020

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

Keräyksen tuottamasta
aineistosta tuotetaan
tieteellinen julkaisu.
Hankkeessa tutkitaan
nuorten sukupolvien
asemaa, merkitystä,
roolia ja toimintaa
vuosina 1700–2030.
Aineisto koostuu tällä
hetkellä yli 65 000
henkilöstä.
Hankkeessa
tarkasteltiin mökkeilyn
merkityksiä osana
tämän päivän nuorten
vapaa-ajanviettoa.
Tarkastelun keskiössä
olivat alle 18-vuotiaat
mökkeilijät, jotka ovat
jääneet tyypillisesti
sivuun vapaaajanasumista
koskevasta
tutkimuksesta.
Hankkeen
kohdekuntana oli
Mäntyharju.
Hanke koostuu useilla
aineistoilla tehtävästä
empiirisestä
analyysista, jonka
tarkoituksena on
tuottaa aiempaa
parempi ymmärrys
sosiodemografisten
tekijöiden,
tekotilanteiden ja
yhteiskunnan
rakenteellisten
tekijöiden
merkityksestä
seksuaalirikoksissa sekä
tunnistaa eri
seksuaalirikoksiin
liittyvät toiminnan
logiikat.
Hankkeessa tutkitaan
nuorisokulttuuria
hyvinvointia
parantavana ja
edistävänä
nuorisoareenana.

OKM/yleisavustus.

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

Suomen
Kulttuurirahaston
Etelä-Savon
maakuntarahasto.

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.

Tutkija, VTT Janne
Poikolainen.

Valtioneuvoston
kanslia (VN TEAS)

Hankkeen
toteuttajina toimivat
ovat
Nuorisotutkimusverk
osto ja Kriminologian
ja oikeuspolitiikan
instituutti Krimo
(Helsingin yliopisto).
Krimon tutkijat
hankkeessa:
tutkijatohtori
Markus Kaakinen ja
apulaisprofessori
Antti Latvala.

Tutkimusprofessori, VTT,
dos. Tommi Hoikkala &
tutkija, VTM Teemu
Vauhkonen.

OKM/yleisavustus.

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

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.
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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–
2020

Suomen
Kulttuurirahasto &
Rikosseuraamuslaitos.

Tohtorikoulutettava,
VTM Helena Huhta.

Logistiikka työssä.
Etnografinen
tutkimus nuorista
miehistä työssä
logistiikkasektorilla

2020–
2023

OKM/yleisavustus &
Suomen
kulttuurirahasto.

Akatemiatutkija, VTT
Lotta Haikkola.

NUTOPIA –
tutkimushanke
nuorten utopioista
ilmastonmuutoksen
aikakaudella

2020

Potentiaali –
Stereotypioita
purkavan ohjauksen
kehittämishanke

2019–
2021

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.
Hankkeessa
selvitettiin, millaisia
ovat nuorten utopiat
ja millainen on heidän
näkemyksensä
hyvästä
tulevaisuudesta
ilmastonmuutoksen
aikakaudella. Lisäksi
tutkittiin nuorten
kokemuksia ja
näkemyksiä
yhteiskunnallisesta
osallistumisesta ja
vaikuttamisesta
ilmastokysymyksessä.
Hankkeessa
kehitetään sukupuolija
kulttuurisensitiivisen
ohjauksen
toimintamallia ja

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

Suomen
itsenäisyyden
juhlarahasto Sitra.

Sosiaali- ja
terveysministeriö /
ESR.

Muuta

Hankkeen
raportti
Tulevaisuususko
hukassa?
Nuoret
ilmastoaktivistit
ja keskustelu
tulevaisuudesta
ilmestyi Sitran
julkaisemana
muistiona
17.11.2020.

Tutkijat (v.2020)

Vastaava tutkija, FT
Tomi Kiilakoski, VTM,
tutkija Mikko Piispa ja
tutkija, VTT Anni
Ojajärvi.

Tutkija, VTM Jenni
Lahtinen ja
Tutkimusprofessori,
VTT, dos. Tommi
Hoikkala.
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Työtä, koulutus- tai
harjoittelupaikkaa
ilman olevien
nuorten käsityksiä
tulevaisuudesta,
demokratiasta ja
julkisista palveluista –
Nuorisobarometrin
erillisnäyte

2017–
2020

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.

Kunnallisalan
kehittämissäätiö,
Lounais-Suomen
Aluehallintovirasto ja
Valtioneuvoston
kanslia.

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

3.4. Asiantuntijuus- ja tutkimustoiminta lukuina
Tutkimusjulkaisujen kautta kartutetaan yhteiskunnallista tutkitun tiedon pääomaa ja viestitään
tutkimustuloksista sekä tieteellisellä kentällä että suurelle yleisölle. Nuorisotutkimusseuran tutkijat
raportoivat 60 julkaisua vuodelta 2020, joissa he olivat olleet kirjoittajina. Julkaisuista kolmannes (20) oli
julkaistu Nuorisotutkimusseuran toimintana. Vertaisarvioituja kirjoituksia oli julkaistu 11, joista neljä
englanninkielisellä tieteellisellä foorumilla. Ammattiyleisölle suunnattuja kirjoituksia julkaistiin sekä lehdissä
että verkkofoorumeilla. Kaikkiaan kirjoituksista oli julkaistu verkossa 52 ja painettuina 38. Julkaisuja
kuvaavista avainsanoista yleisimpiä olivat nuoriso, koulutus, hyvinvointi, nuorisotyö, ohjaus, sukupuoli,
osallisuus, harrastukset ja nuorisopolitiikka. Tutkimusjulkaisuista 12 perustui yksilöhaastatteluihin ja 7
etnografiseen tutkimukseen.
Henkilöstö kirjasi vuodelta 2020 yhteensä 58 mediaesiintymistä, 69 esitystä tai luentoa erilaisissa
tapahtumissa, 38 osallistumista erilaisiin luottamustehtäviin, toimikuntiin tai verkostoihin. Esiintymisistä 21
on pidetty ammattiyhteisön tapahtumissa, 16 kutsuttua puheenvuoroa. Asiantuntijuus-merkintöjä kirjattiin
225.

Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden raportoimat julkaisut
vuonna 2020
Tekijät

Artikkelin/tekstin nimi

Lehden nimi/Julkaisun
tiedot

Tarkenteet

Aapola-Kari, Sinikka &
Vehkalahti, Kaisa
Berg, Päivi & Lehtonen,
Kati & Salasuo, Mikko
(toim.)

Jatkuvuutta, resursseja ja neuvottelua:
nuoret puhuvat perheestä
"Siitä on pikemminkin vaiettu" Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja
epäasiallisesta kohtelusta lasten ja
nuorten liikunnassa ja urheilussa.
Lisäävätkö nuorisolain mukaiset
monialaiset verkostot päätöksenteon

Nuorten perheet ja läheissuhteet.
Nuorten elinolot -vuosikirja 2020.
Helsinki:
Nuorisotutkimusverkosto,
verkkojulkaisuja 151.

67–86

Nuorisotutkimus

38 (3): 40–57

Gretschel, Anu

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi
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Gretschel, Anu

Haanpää, Leena &
Salasuo, Mikko &
Ylöstalo, Tiina
Haikkola, Lotta &
Kauppinen, Eila
Haikkola, Lotta &
Myllyniemi, Sami (toim.)
Haikkola, Lotta

Hakkarainen, Pekka &
Karjalainen, Karoliina &
Salasuo, Mikko
Hardy, Ian & Heikkinen,
Hannu L.T. & Pennanen,
Matti & Salo, Petri &
Kiilakoski, Tomi
Hellström, Veronica &
Jurvanen, Susanna &
Laine, Sofia
Jurvanen, Susanna

Kandolin, Reetta

Kauppinen, Eila &
Kiilakoski, Tomi
Kauppinen, Eila &
Kiilakoski, Tomi &
Lahtinen, Jenni
Kiilakoski, Tomi

moniäänisyyttä? – diskurssianalyyttinen
tarkastelu.
Youth Wiki/Finland/EACEA National Policy
Platform/Chapters 1-10, Glossary,
References

Kohti Suomen mallia - tutkimus
harrastustakuusta ja sen tilasta Suomen
kunnissa.
Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja
näkemykset koronan vaikutuksista
tulevaisuuteen.
Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019

Classed and gendered transitions in youth
activation: the case of Finnish youth
employment services
Nuoret, entiset nuoret ja huumeet. Miten
sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja
huumemielipiteissä?
The ‘spirit of the times’: Fast policy for
educational reform in Finland

European Commission/EACEA A6,
the Education and Youth Policy
Analysis Unit in the Education,
Audiovisual and Culture Executive
Agency (EACEA).
Nuorisotutkimusverkosto,
Näkökulma 52.

Nuorisotutkimusverkosto &
Opetus- ja kulttuuriminiteriö &
Valtion nuorisoneuvosto
Journal of Youth Studies

Yhteiskuntapolitiikka

85:5–6, 465–
479

Policy Futures in Education

Kiusaamisen vastustamisesta nuorten
osallisuuden tukemiseen. Sosiaalisen
osallisuuden vahvistamishankkeita
tutkimassa peruskouluissa
Hip hop -perinteen pedagogisia sovelluksia
nuorten taidetyöpajoissa kouluilla ja
nuorisotiloilla
Hip hop -taideohjaajien kokemuksia ja
tulkintoja nuorten kohtaamisista kouluilla
ja nuorisotaloilla
Nuorisotyötä tarvitaan eriarvoisuuden
purkamiseen. Blogikirjoitus.
Nuorisotyötä koronan aikaan

Näkökulma-sarja

Näkökulma
57

Näkökulma-sarja

58

Näkökulma-sarja

63

Näkökulma-sarja

67

Diversity of practice architectures:
education and career paths for youth
workers

149–167

42–43

Kiilakoski, Tomi

Diversity of practice architectures:
education and career paths for youth
workers

Kiilakoski, Tomi
Kiilakoski, Tomi
Kiilakoski, Tomi

Suomen vetovuoro Euroopassa
Ettemme näkisi pelkkää sormea
Puupäätelmiä osallisuudesta

Marti Taru, Ewa Krzakleska &
Tanya Basarab (toim.) Youth
Worker Education in Europe:
Policies, structures and practices.
Council of Europe and European
Commission, Youth Knowledege
#26
Marti Taru, Ewa Krzakleska &
Tanya Basarab (toim.) Youth
Worker Education in Europe:
Policies, structures and practices.
Council of Europe and European
Commission, Youth Knowledege
#26.
Nuorisotyö 1/2020
Nuorisotyö 1/2020
Nuorisotyö 3/2020

Kiilakoski, Tomi

Tauti

Nuorisotyö 2/2020

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

24 (2):250266

57–89

42–43
44–45.
42–43
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Kiilakoski, Tomi

Kiilakoski, Tomi &
Pekkarinen, Elina &
Salasuo, Mikko
Kiilakoski, Tomi, Kaukko,
Mervi, Heikkinen, Hannu
& Huttunen, Rauno

Kääriälä, Antti, Markus
Keski-Säntti, Mikko
Aaltonen, Lotta Haikkola,
Tiina Huotari, Ilari
Ilmakunnas, Aapo
Juutinen, Tomi Kiilakoski,
Marko Merikukka, Elina
Pekkarinen, Shadia Rask,
Tiina Ristikari, Jarmo Salo,
Mika Gissler
Lahtinen, Jenni

Lahtinen, Jenni

Lahtinen, Jenni

Lahtinen, Jenni

Lahtinen, Jenni

Lahtinen, Jenni

Lahtinen, Jenni

Lahtinen, Jenni & AapolaKari, Sinikka
Lahtinen, Jenni &
Pekkarinen, Elina
Lahtinen, Jenni &
Salasuo, Mikko
Laine, Sofia & Hartman,
Maaria

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

Siirtymäkoneiston kriittinen luenta. Kirjaarvio teoksesta Brunila & Lundahl (toim.)
2020. Youth on the move. Tendencies and
tensions in youth policies and practices.
Jääkaappimagneetteja tulen ja jään
maassa - Islannin mallia etsimässä

Aikuiskasvatus 40 (4)

Philosophical and Youth-Studies
Perspective on the Participation
Imperative

Torill Strand (toim.) Rethinking
Ethical-Political Education.
Contemporary Philosophies and
Theories in Education 16, Cham:
Springer

380–381.

Nuorisotutkimusverkosto,
Näkökulmia 53.
29–43.

Suomi seuraavan sukupolven
kasvuympäristönä: Seuranta Suomessa
vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla on
ulkomailla syntynyt vanhempi

”Et sitten istuttiin Teamsissa suunnilleen
koko päivä.” Ammattilaisten kokemuksia
etäohjauksesta ja -opetuksesta koronan
aikaan.
Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
edistetään ohjauksessa ja opetuksessa?
Ammattilaiset kertovat.
Koulu ei ole vapaa
sukupuoliroolistereotypioista, mutta
vuorovaikutustilanteet mahdollistavat
myös stereotypioiden purkamista.
Urapolkujen sukupuolittumista on purettu
lukuisissa kehittämishankkeissa – lähes
tuloksetta. Voisiko hankkeiden
systemaattisempi arviointi lisätä toimien
vaikuttavuutta?
Stereotypioita purkava ohjaus vaatii
ymmärrystä siitä, miten nuoret tekevät
koulutusvalintojaan.
Sukupuoleen ja kulttuuritaustaan
liitettyjen ennakkokäsitysten kriittinen
tarkastelu jakaa aiempia
kehittämishankkeita.
Ohjauksen tulee purkaa
koulutusvalintoihin vaikuttavia
stereotypioita.
Tasa-arvon mallimaan sitkeä
sukupuolierottelu
Yhteensointuvia ja epävireisiä
kohtaamisia. Tutkimus osallisuudesta ja
lastenkotien retkistä.
”Harrastusten keskeytyminen harmitti.”
Tutkimus nuorten kokemuksista koronaaikana: vapaa-aika ja harrastaminen.

Potentiaali-hankkeen verkkosivut.
(Ilmestynyt 27.11.2020.)

Potentiaali-hankkeen verkkosivut.
(Ilmestynyt 29.10.2020.)
Potentiaali-hankkeen verkkosivut.
(Ilmestynyt 28.5.2020.)

Potentiaali-hankkeen verkkosivut.
(Ilmestynyt 8.4.2020)

Potentiaali-hankkeen verkkosivut.
(Ilmestynyt 13.3.2020.)
Potentiaali-hankkeen verkkosivut.
(Ilmestynyt 13.3.2020.)

Potentiaali-hankkeen verkkosivut.
(Ilmestynyt 13.3.2020.)
Ilmiö - sosiologinen media kaikille.
Yhteiskuntapolitiikka

82 (2), 157–
167

Näkökulma-sarja

64

Nuorten taidevierailukokemukset
ja kulttuurinen osallisuus
Taidetestaajat-hankkeessa

154 sivua
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Lammi-Taskula, Johanna
& Klemetti, Reija &
Heino, Tarja & HietanenPeltola, Marke & Paju,
Petri & Sarkia, Aino &
Lahtinen, Jenni

2.5 Lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointi.

Meriläinen, Niina &
Piispa, Mikko

“Antaa isojen herrojen ja rouvien päättää”
– Ammattikoulunuorten osallisuus ja
vaikuttaminen ilmastonmuutoksen ajassa.

Myllyniemi, Sami &
Haikkola, Lotta

Tilasto-osuus

Pihkala, Panu & Piispa,
Mikko
Piispa, Mikko

Ilmastoahdistusta potevat kaikenikäiset

Piispa, Mikko

Piispa, Mikko & Ojajärvi,
Anni & Kiilakoski, Tomi
Piispa, Mikko & Pihkala,
Panu
Salasuo, Mikko

Ilmasto-oikeudenkäynneissä on kyse
ihmisoikeuksista
From Pihlajamäki to the boulevard of
knives—Spinning the Karuselli reel at
Sorbus
(Tulevaisuususko hukassa? Nuoret
ilmastoaktivistit ja keskustelu
tulevaisuudesta
Onko ilmastonmuutos sukupolvikysymys?
Isältä pojalle. Maanpuolustustahto
ylisukupolvisena arvona, asenteena ja
käytäntönä.

Salasuo, Mikko

Kokemuksia tutkimuksen, median ja
uskomusten törmäyksistä.

Salasuo, Mikko

Autonomiaa ilman vastuullisuutta –
kriittisiä huomiota ja ikäviä kysymyksiä

Salasuo, Mikko
Salasuo, Mikko

Toiveikkaita uutisia harrastamisen
hinnasta.
Pullopostia kurvista.

Salasuo, Mikko

Ei pitäisi puhua huumeista

Salasuo, Mikko

Lääke kulkutauteihin.

Salasuo, Mikko

Korona kurittaa Kalliossa

Salasuo, Mikko

Trashy realityä telkkarissa.

Salasuo, Mikko,
Lehtonen, Kati & Berg,
Päivi

Kiusaaminen, syrjintä ja epäasiallinen
kohtelu liikunnassa ja urheilussa. ”Tuliko
tämä oikeasti jollekin yllätyksenä?”.

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

Teoksessa Laura Kestilä & Vuokko
Härmä & Pekka Rissanen (toim.)
Covid-19-epidemian vaikutukset
hyvinvointiin, palvelujärjestelmään
ja kansantalouteen. Asiantuntijaarvio, syksy 2020. Helsinki:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Raportti 14/2020.
Maapallon tulevaisuus ja lapsen
oikeudet. Pekkarinen & Tuukkanen
(toim.). Lapsiasiavaltuutetun
julkaisuja 4/2020.
Haikkola, L. & Myllyniemi, Sami
(toim.) Hyvää työtä!
Nuorisobarometri 2019. Helsinki:
Nuorisotutkimusverkosto &
Opetus- ja kulttuuriminiteriö &
Valtion nuorisoneuvosto
Helsingin Sanomat, Vieraskynä
21.2.2020
Suomen Kuvalehti, Puheenvuoro
20.3.2020
Sorbus (ed.) WASTED YEARS – Sad,
sexy, and artist-run. Helsinki:
Khaos.
Muistio. Helsinki: Sitra.

46–55

124–137.

9–108

Tieteessä Tapahtuu 38 (4).
Teoksessa Teemu Häkkinen, Miina
Kaarkoski & Jouni Tilli (toim.)
Maanpuolustustahto Suomessa.
Helsinki. Gaudeamus.
Teoksessa Mari Heikkilä & Tuukka
Tammi (toim.) Viheliäinen tiede ja muita vaikeita uutisia. Tampere:
Vastapaino.
Teoksessa Päivi Berg, Kati
Lehtonen & Mikko Salasuo (toim.)
Siitä on pikemminkin vaiettu.
Kirjoituksia kiusaamisesta,
syrjinnästä ja epäasiallisesta
kohtelusta lasten ja nuorten
liikunnassa ja urheilussa.
Lastensuojelun keskusliiton blogi
29.4.2020.
Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti
1/2020. Helsinki: A-klinikkasäätiö.
Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti
2/2020. Helsinki: A-klinikkasäätiö.
Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti
3/2020. Helsinki: A-klinikkasäätiö.
Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti
4/2020. Helsinki: A-klinikkasäätiö.
Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti
5/2020. Helsinki: A-klinikkasäätiö.
Liikunta & Tiede

217–236

63–86.

99–102

21.
21
21
21
21
2:20, 34–37.
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Säily, Laura, Heikkinen,
Hannu L.T., Huttunen,
Rauno, Kiilakoski, Tomi &
Kujala, Tiina
Tarvainen, Kai &
Myllyniemi, Sami &
Gissler, Mika
Turjanmaa, Elina &
Haikkola, Lotta

Designing education democratically
through deliberative crowdsourcing: the
case of the Finnish curriculum for basic
education
Tilasto-osio: Lapset, nuoret ja perheet
tilastoissa

Journal of Curriculum Studies

Valkendorff, Tiina & Sihvonen, Ella

19–64

Sukupolvet

50–59

Vauhkonen, Teemu &
Salasuo, Mikko

Helsinkiläisnuorten ylisukupolvinen
syrjäytyminen ja Mukana-ohjelman
vaikuttavuus.

Välimäki, Vesa &
Aaltonen, Sanna &
Kivijärvi, Antti

Nuorten palvelut yksinäisyyden
lievittäjinä? Kohdennetun nuorisotyön
piirissä olevien nuorten aikuisten ja
ammattilaisten näkemysten tarkastelua.

Martikainen, T. & Pitkänen, P
(toim) Muuttoliikkeiden vuosisata.
Turku: Siirtolaisuusinstituutti
Helsingin kaupunki, 23 sivua. (Eijulkinen tutkimusraportti Helsingin
kaupungille ja Mukanaohjelmalle).
Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
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38 (2): 22–36
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4. JULKAISUTOIMINTA
Nuorisotutkimusverkostoa voidaan hyvin pitää Suomen merkittävimpänä nuorisotutkimuksellisen tiedon
kustantajana. Julkaisutoiminnan tavoitteena on tuottaa tieteellisesti korkeatasoisia, yhteiskunnallisesti
puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia julkaisuja monille yhteiskunnan kentille.
Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa sekä Nuorisotutkimus-lehteä.
Nuorisotutkimusverkosto noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta sääteleviä
julkaisueettisiä periaatteita. Sekä Nuorisotutkimus-lehti että Nuorisotutkimusverkoston julkaisut ovat
Julkaisufoorumin luokittelussa tasolla 1.
Nuorisotutkimusverkosto esittelee julkaisujaan konferensseissa, kirjamessuilla ja profiililtaan sopivissa
lehdissä. Olennainen osa julkaisujen tunnetuksi tekemisessä on myös erilaisten julkistustilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja myydään oman verkkokaupan kautta,
seminaareissa, tapahtumissa ja messuilla sekä erikoiskirjakauppojen (Rosebud Kaisatalo, Tiedekirja) ja
kirjavälittäjien (Kirjavälitys, Booky Oy) kautta.

4.1. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja
Vuonna 2020 Nuorisotutkimusverkosto toimi julkaisijana seitsemälle teokselle nuorisotutkimuksen
aihealueelta. Julkaisusarja jakautuu kolmeen alasarjaan: Tiede, Kenttä ja Liike. Näissä julkaistiin vuonna
2020 monipuolisesti niin osittain vertaisarvioituja artikkelikokoelmia, vertaisarvioitu monografia kuin
soveltavan tutkimuksen otteella tehtyjä julkaisuja ja hankeraportteja (Kenttä- ja Liike-sarjat). Vuoden 2020
julkaisuista yksi (14 %) ilmestyi sarjassa Liike, neljä (57 %) sarjassa Kenttä, yksi (14 %) sarjassa Tiede ja yksi
(14 %) sarjojen ulkopuolella.
Vuonna 2020 julkaistuissa teoksissa tarkasteltiin näkyvästi mm. kiusaamista liikuntaharrastuksissa, nuorten
taidevierailukokemuksia maanlaajuisessa suurhankkeessa, nuorten polkuja työelämään, työn ja yrittäjyyden
merkitystä nuorille, Ohjaamoja sekä nuorten perheitä ja läheissuhteita.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa ilmestyi vuonna 2020 viisi painettua ja seitsemän
verkkojulkaisua.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa on vuoden 2020 loppuun mennessä ilmestynyt 228 painettua ja
155 verkkojulkaisua.
Nuorisotutkimusverkosto pyrkii julkaisutoiminnallaan aktiivisesti edistämään nuorisotutkimuksellisen
tiedon saatavuutta ja vaikuttavuutta avaamalla tuottamansa julkaisut aina myös avoimesti saatavilla
oleviksi verkkoversioiksi. Vuonna 2020 julkaistuista seitsemästä teoksesta poikkeuksellisesti kaikki
seitsemän julkaistiin saman tien avoimina verkkojulkaisuina, mikä epäilemättä osaltaan johti
julkaisumyynnin ennätykselliseen laskuun koronapandemian vauhdittaessa samanaikaisesti ammatti- ja
tietokirjallisuuden myynnin laskua.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisuyhteistyö muiden toimijoiden kanssa on aktiivista ja sen yhtenä
tavoitteena on yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Vakiintunutta yhteistyö on OKM:n, valtion
nuorisoneuvoston, valtion liikuntaneuvoston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, minkä lisäksi
yhteistyötä tehdään eri kansalaisjärjestöjen, tieteellisten seurojen ja paikallistoimijoiden kanssa. Vuonna
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2020 julkaisuyhteistyötä tehtiin esim. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.
Vuonna 2020 Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnan rakenteet ja julkaisuprosessit olivat erityisen
huomion kohteena. Tarkoituksena oli Nuorisotutkimusverkostossa sovellettavien prosessien
päivitystarpeiden paikantaminen nopeasti muuttuvalla julkaisutoiminnan kentällä. Selvitystyö osoitti
kehitystarpeita erityisesti sähköisessä julkaisemisessa, jota olisi edelleen syytä vahvistaa julkaisujen
saavutettavuuden sekä pysyvän saatavuuden ja löydettävyyden edistämiseksi panostamalla esimerkiksi
uusiin teknisiin ratkaisuihin ja sopivien yhteistyökumppanien löytämiseen.
Julkaisutoimintaa tukevan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan kaksivuotiskausi 2019–2020
päättyi vuoden 2020 lopussa.

Julkaisusarjassa ilmestyneet julkaisut vuonna 2020
"Siitä on pikemminkin vaiettu" Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta
kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa
Päivi Berg, Kati Lehtonen ja Mikko Salasuo (toim.)
Liike-sarja, verkkojulkaisu. Ilmestyi 20.1.2020.
Nuorten taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus Taidetestaajat-hankkeessa
Sofia Laine & Maaria Hartman
Tiede-sarja, painettu ja verkkojulkaisu. Ilmestyi 24.1.2020.
Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019
Lotta Haikkola & Sami Myllyniemi (toim.)
Kenttä-sarja, painettu ja verkkojulkaisu. Nuorisotutkimusseuran, valtion nuorisoneuvoston ja
OKM:n yhteisjulkaisu. Ilmestyi 20.4.2020.
Syrjäytymisen lasku
Tommi Hoikkala & Teemu Vauhkonen
Kenttä-sarja, verkkojulkaisu. Ilmestyi 17.9.2020.
Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä
Mirja Määttä & Anne-Mari Souto (toim.)
Kenttä-sarja, painettu ja verkkojulkaisu. Nuorisotutkimusseura & Keski-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus. Ilmestyi 6.10.2020.
Nuorten perheet ja läheissuhteet. Nuorten elinolot -vuosikirja 2020
Tiina Valkendorff & Ella Sihvonen (toim.)
Kenttä-sarja, painettu ja verkkojulkaisu. Ilmestyi 5.11.2020.
Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä: Seuranta Suomessa vuonna 1997
syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi
Kääriälä, Antti; Keski-Säntti, Markus; Aaltonen, Mikko; Haikkola, Lotta; Huotari, Tiina;
Ilmakunnas, Ilari; Juutinen, Aapo; Kiilakoski, Tomi; Merikukka, Marko; Pekkarinen, Elina;
Rask, Shadia; Ristikari, Tiina; Salo, Jarmo; Gissler, Mika.
Julkaistu sarjojen ulkopuolella, THL pääkustantaja, Nuorisotutkimusseura toinen julkaisija.
Ilmestyi 26.11.2020.
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4.2. Nuorisotutkimus-lehti
Vuodesta 1983 ilmestynyt monitieteinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Osa lehdistä on teemanumeroita. Vuonna 2020 ilmestyi 2 teemanumeroa,
toinen käsitteli populaarikulttuuria ja toinen kulutuksen moninaisia kenttiä.
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.
Lehti on solminut sopimuksen julkaisupalvelu Elektran kanssa tavoitteenaan edistää elektronista
julkaisemista ja laajentaa aineiston verkkovälitystä. Elektran kautta on julkaistu vertaisarvioidut artikkelit
vuoden viiveellä. Lehdessä valmisteltiin siirtymistä tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen
tarkoitettuun journal.fi-palveluun, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.
Lehti osallistui Helsingin virtuaalisille kirjamessuille Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liiton Kultin
osastolla tarjoten yhden videokeskustelun tapahtumassa. Messuille oli hyväksytty muutakin ohjelmaa,
jotka peruuntuivat koronan takia.
Lehden toimituskuntaan kuului 14 jäsentä. Toimituskunta piti vuoden aikana neljä kokousta, joista kolme
toteutettiin etänä. Lehden toimituskunnan kaksivuotiskausi päättyi toimintavuoden loppuun.
Päätoimittajan tehtävää hoiti vuoden 2020 ajan toimituskunnan sisältä valittu VTT, dos. Päivi Berg.

Vuonna 2020 ilmestyneet Nuorisotutkimus-lehdet
Toimintavuoden aikana lehdessä julkaistiin 13 vertaisarvioitua artikkelia, 5 lektiota, 3 katsausta, 2
puheenvuoroa ja yksi haastattelu sekä 8 kirja-arviota.
Nuorisotutkimus 1/20 (Populaarikulttuuri-teemanumero), ilm. 3/2020
Nuorisotutkimus 2/20, ilm. 6/2020
Nuorisotutkimus 3/20, ilm. 10/2020
Nuorisotutkimus 4/20 (Nuorten kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus -teemanumero),
ilm. 12/2020
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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.
Nuorisotutkimusseuran ehti osallistua alkuvuonna NUORI2020-tapahtumaan Tampereella 14.–16.1. ja
EDUCA-messuille Helsingissä 24.–25.1., kunnes koronapandemia siirsi loppuvuoden tapahtumat verkkoon.
Vuoden aikana järjestetyt tapahtumat on lueteltu liiteosiossa.

Nuorisotutkimuspäivät
Nuorisotutkimusseuran vuosittainen päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin kokonaan
virtuaalisesti (Zoom-alustalla) 5.–6.11.2020 Nuorisotutkimusseuran ja Tampereen yliopiston
yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan sekä Lapsuuden,
nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlan yhteistyönä. Järjestyksessään 19. päivien teema oli 2020luvun uusi nuoriso. Pääpuhujina toimivat professori Andreas Thimmel (Technology & Art Sciences, TH Köln)
ja professori Henrietta O’Connor (University of Leicester). Päiville osallistui ennätykselliset 288 henkilöä.

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. Vuonna 2020 järjestettiin yksi gradupäivä, Turun yliopiston
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.
Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi
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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.
Vuonna 2020 järjestön viestintätoimintaa leimasivat erityisesti voimakkaasti lisääntynyt Näkökulmakirjoitusten määrä, saavutettavuusvaatimusten toimeenpano, viestinnän visuaalisuuden kehittäminen
(infografiikoiden luominen toiminnasta ja organisaation esittelymateriaalien päivitys), tiedonhallinnan ja
sähköisten arkistointikäytäntöjen kehittäminen sekä perinteisten sähköpostilistojen lakkautus ja uuden
uutiskirjeen käyttöönotto. Koronan aiheuttamana poikkeusvuonna nousi vuonna 2019 toteutettu ituudistus ja siirtyminen pilvipalveluihin arvoon arvaamattomaan. Verkkopohjainen dokumenttien
työstäminen ja Teamsin käyttö kommunikaatioon ja kokousten järjestämiseen jalkautuivat toden teolla
käyttöön henkilöstön siirryttyä maaliskuussa etätyöhön koko loppuvuodeksi.
Nuorisotutkimusverkosto on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, jossa sillä on tilit Facebookissa (seuraajia
vuoden päättyessä 3194), Twitterissä (seuraajia 5340), Instagramissa (1177) ja YouTubessa. Seuran
verkkosivusto tarjosi verkoston tutkimushankkeille ja tutkijoille oman, itsenäisesti päivitettävän sivutilan.
Mediatiedotuksessa ja sen saavutettavuuden seurannassa hyödynnettiin tiedotejakelupalvelu ePressiä ja
toukokuussa otettiin käyttöön aiemmat sähköpostilistat korvannut uutiskirjepalvelu Postiviidakko (tilaajia
vuoden päättyessä 915).

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. Toimikunnan kausi on kolmivuotinen, ja nykyisen toimikunnan kausi
2018–2020 päättyi toimintavuoden lopussa. Uusi toimikunta kaudelle 2021–2023 nimettiin hallituksen
kokouksessa vuoden lopussa.
Toimikunta kokoontui vuonna 2020 neljä kertaa ja antoi lausuntonsa kahden tutkimushankkeen
ennakkoarviointipyyntöön.
Toimikunta laatii toiminnastaan vuosittain oman toimintakertomuksensa, joka julkaistaan toimikunnan
verkkosivuilla (https://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/tutkimuseettinen-toimikunta).
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5.4. Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen
kanssa
Nuorisotutkimusverkosto tekee aktiivista koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen sekä
nuorisoalan ammattikorkeakoulujen kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö on Tampereen yliopiston kanssa,
jossa nuorisotyötä ja -tutkimusta voi opiskella kandidaatti- tai maisteritason opintoina ja jossa se on
nykyisin myös yksi yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman väittelyaloista. Ammattikorkeakouluista
yhteistyö on tiivistä erityisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMK:in ja sen Nuorisoalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa.
Nuorisotutkimusseura järjestää vuosittain avoimia tutkijaseminaareja yhteistyössä nuorisotutkimuksen
opetusta ja tutkimusta toteuttavien korkeakoulujen kanssa (kts. luku 5.1.2). 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.
Nuorisotutkimusseura on myös Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston YUNETin jäsen. Yliopistollisen
verkoston tehtävänä on koordinoida 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. YUNETin toiminnan koordinointivastuu oli vuonna 2020
Oulun yliopistolla.

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 Suomessa:
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suuntaukset ja sukupolvet -tutkimusverkosto, Nuorisotyön Senioriklubi sekä Laadullisen nuoriin
kohdistuvan seurantatutkimuksen pohjoismainen yhteistyöverkosto Nord-Lys.

5.6. Kansainvälinen toiminta
Nuorisotutkimusverkoston kansainvälisiä yhteistyösuhteita on vahvistettu viime vuosina rakentamalla
systemaattisesti yhteistyörakenteita merkittävien ulkomaisten nuorisotutkimusta tekevien yliopistojen ja
tutkimuslaitosten kanssa. Nuorisotutkimusverkosto on myös isännöinyt kansainvälisiä tutkijavierailuja.
Vuonna 2020 kansainväliset vierailut tai konferenssit eivät koronapandemian vuoksi olleet ajankohtaisia.
Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat toimivat jäseninä
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.

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. Vuonna 2020 vuorossa olivat YAMK-tutkintojen opinnäytteet.
Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 6.11.2020. Vuoden 2020 kilpailuun osallistui 36 pro
gradua ja 10 YAMK-tutkinnon opinnäytettä. Kilpailussa palkittujen tiedot löytyvät liiteosiosta.

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. Kirjoitussarjoissa ilmestyneet julkaisut
on lueteltu toimintakertomuksen liiteosiossa.

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.
Vuonna 2020 Näkökulma-sarjassa ilmestyi kirjoituksia poikkeuksellisen vilkkaasti: kirjoituksia ilmestyi
yhteensä 16 (vertailun vuoksi: vuonna 2019 kirjoituksia ilmestyi 4). Sarjan alaisuudessa ilmestyi vuoden
mittaan kolmen eri alasarjan julkaisuja: Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0-kirjoitussarja (toim. Sofia Laine)
käynnistyi jo vuonna 2019, Fanikulttuuri. Nyt -kirjoitussarja (toim. Janne Poikolainen) käynnistyi keväällä
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2020 ja loppuvuonna käynnistyi vielä Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -tutkimushankkeen
tulokset Näkökulma-julkaisuina raportoiva Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja.
Näkökulma-kirjoitussarjalle haettiin vuonna oma ISSN-tunnus.

Lukukokemus
Lukukokemus-palstalla julkaistiin vuonna 2020 kymmenen nuoruuteen, nuorisoon tai sukupolviin liittyvää
kirjoitusta, jotka pohjautuivat kirjoihin, elokuviin, tv-sarjoihin, näytelmiin tai näyttelyihin. Kirjoittajat
analysoivat näitä omista näkökulmistaan. Vuonna 2020 sarjassa ilmestyi 10 kirjoitusta.

Valokeilassa
Nuorisotutkimusseuran vuonna 2018 käynnistyneessä Valokeilassa-sarjassa nostetaan tutkimuksen tekijät
näkyviin. Sarjassa esitellään esimerkiksi yksittäisiä tutkijoita, tutkijaryhmiä, tutkimushankkeita ja
tutkimusmaailmaan liittyviä ilmiöitä. Vuonna 2020 sarjassa ilmestyi yksi kirjoitus.
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6. ORGANISAATIO
Organisaation toimintaa leimasivat vuonna 2020 erityisesti koronapandemia ja henkilöstön siirtyminen
lähes täysimittaiseen etätyöskentelyyn maaliskuusta lähtien, sekä nopeasti heikentynyt taloustilanne, johon
jouduttiin hakemaan sopeutusta yhteistoimintaneuvotteluilla. Etätyöskentely sujui
Nuorisotutkimusseurassa lopulta verrattain hyvin työntekijöiden itsenäisten työnkuvien ansiosta, mutta
yhteisöllisyyden ylläpitäminen osoittautui haasteelliseksi. Yhteistoimintaneuvotteluista selvittiin lopulta
verrattain vähällä, ilman tarvetta henkilöstön lomautuksiin tai irtisanomisiin.

6.1. Henkilöstö ja toimitilat
Nuorisotutkimusseurassa työskentelee vuosittain noin 20–40 työntekijää, tutkimushankkeiden
lukumäärästä riippuen. Vuonna 2020 Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä työskenteli henkilöitä yhteensä
31 tehtävässä, jotka jakautuivat seuraavasti: hallinnolliset tehtävät 8 (ml. tutkimusjohtaja ja
tutkimuspäällikkö), työsuhteiset tutkijat 16, harjoittelijat ja/tai tutkimusavustajat 2, henkilökohtaisella
apurahalla työskentelevät tutkijat 2 (ei työsuhdetta Nuorisotutkimusseuraan) sekä vierailevat tutkijat 4
(työsuhde muualla, kuin Nuorisotutkimusseurassa).
Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsi Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa ItäPasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki).
Henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehdittiin monin eri keinoin, mm. joustavan työajan ja
työaikapankin avulla, tukemalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, tarjoamalla mahdollisuutta
yksilölliseen tai yhteisölliseen työnohjaukseen tai lisäkouluttautumiseen, sekä tarjoamalla henkilöstölle
liikunta- ja kulttuuriseteleitä.

6.2. Jäsenistö ja hallitus
Vuoden 2020 päättyessä Nuorisotutkimusseurassa oli 374 jäsentä, jotka edustavat tutkijoiden ja
opiskelijoiden lisäksi laajasti erilaisia nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisia.
Nuorisotutkimusseuran hallitukseen kuuluivat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja hänen lisäkseen 10
varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä (jäsenet on lueteltu liitteissä). Hallitus kokoontui vuoden 2020
aikana kahdeksan kertaa. Nuorisotutkimusseuran hallituksen työskentely 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. 66 % kokonaisbudjetista).
Yleisavustus kattaa Nuorisotutkimusverkoston perustoiminnan sekä pääosan toistaiseksi voimassa olevissa
työsuhteissa työskentelevien henkilöstökuluista sekä infrastruktuurikuluista.
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Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat mm. muut ministeriöt, EU, kansainväliset
tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja kuntasektori.
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Liitteet

Luotettavat sosiaaliset suhteet tukevat nuoria myös koronaaikana, 15.12.2020

Uutiset

Yhteiskunnallinen ja
tiedepoliittinen
vuorovaikutus
Lausunnot ja kannanotot
Taustapaperi valtakunnallisten nuorisoalan
osaamiskeskusten tiedon tuotannosta, 9.4.2020

Tiedotteet ja uutiset
Tiedotteet
Asiantuntijoilla syvä huoli lasten ja nuorten liikunnassa ja
urheilussa kokemasta epäasiallisesta kohtelusta, 20.1.2020

Kohti Suomen mallia - eväät hyvään harrastustakuun
toteuttamiseen kunnissa, 3.2.2020
Päivi Berg Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi,
11.2.2020
NUTOPIA-tutkimushanke tarkastelee nuorten näkemyksiä
hyvästä tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen aikakaudella,
13.2.2020
Matkaraportti tulen ja jään maasta: Islannin malli ja sen
sovellettavuus Suomeen, 4.3.2020
Opinnäytetyökilpailu 2020, 9.3.2020
Koronaviruksen aiheuttamat muutokset
Nuorisotutkimusverkoston toiminnassa, 13.3.2020
Tutkija nuorten mökkeilyharrastuksen jäljillä, 25.3.2020
Kirjoittajakutsu nuorten kaltoinkohtelua käsittelevään
teemanumeroon, 27.3.2020
Kevätkokouksen järjestäminen poikkeusoloissa, 8.4.2020

”Istuin, katsoin ja kuuntelin esitystä. Pidin esityksestä, mutta
meidän takana ei osattu olla hiljaa.” - Tutkimus valottaa
nuorten kokemuksia ja osallisuutta Taidetestaajathankkeessa, 24.1.2020
Työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten
välillä ovat suuria, 20.4.2020 (Nuorisotutkimusverkosto &
Valtion nuorisoneuvosto)
Miten palvelut onnistuivat vastaamaan lasten ja nuorten
tarpeisiin korona-ajan poikkeustilanteessa?, 16.9.2020
Etsivä nuorisotyö ja työpajat hyödyttävät
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, 17.9.2020
Ohjaamo-toiminta punoo yhteen pirstaleista nuorten
palvelujärjestelmää, 6.10.2020
Lasten ja nuorten käsitykset perheistä eivät vastaa tilastoissa
käytettyjä perhemääritelmiä, 5.11
Nuoret ilmastoaktivistit vaativat perusteellista keskustelua
tulevaisuudesta, 17.11.2020
Ulkomailla syntyneiden vanhempien lapset ovat Suomessa
muita lapsia heikommassa asemassa – uusi tutkimus tuo
kaivattua tietoa perheiden hyvinvoinnista, 26.11.2020
Mitä kuuluu Suomen nuorille pandemian keskellä?
Moniääninen kirjoitussarja tarjoaa tutkittua tietoa nuorten
korona-ajan kokemuksista, 24.11.2020

Nuorisotutkimusseurassa aloitetaan
yhteistoimintaneuvottelut, 14.4.2020
Miten käy koulutusjärjestelmän tehokkuuden vaatimuksille
koronakriisissä?, 21.4.2020
Nuorisotutkimusseuran yhteistoimintaneuvottelut
päätökseen, 29.4.2020
Tuore Näkökulma tarjoaa uutta tietoa NEET-nuorten
palveluiden vaikuttavuudesta, 6.5.2020
Nuorisotutkimusseura rekrytoi kaksi tutkijaa, 13.5.2020
Kevätkokouksen päätökset, 28.5.2020
Fanikulttuuri. Nyt -kirjoitussarja lähestyy nykyajan faniilmiöitä nuorten näkökulmista, 28.5.2020
Näkökulmia nuorten sosiaalisen osallisuuden
vahvistamisesta ja hip hop -perinteen hyödyntämisestä,
12.6.2020
Monimuotoisuus ja aitous kiehtovat suomiräpin faneja,
16.6.2020
Nuorisotutkimusverkoston tutkijan tehtäviin valittu YTT Antti
Kivijärvi ja FT Eila Kauppinen, 16.6.2020
Nuorisotutkimusverkoston vuosikatsaus 2019, 16.6.2020
Hyvää kesää!, 18.6.2020
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Nuorisotutkimuspäivien 2020 Call for papers on avattu,
25.6.2020

Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä tutkimuksen julkaisutilaisuus, 26.11.2020

Lausuntopyynnöt tutkimuseettisen toimikunnan kokoukseen
14.9., 17.8.2020

Tutkimusseminaarit ja -konferenssit

Nuorisotutkimusseura etsii tutkimuspäällikköä vakituiseen
työsuhteeseen, 19.8.2020
Nuorisotutkimusverkosto mukana kahdessa nuorisoalan
osaamiskeskus-konsortiossa, 21.8.2020

Nuorisotutkimuspäivät 2020, 5.–6.11.2020
Tulevaisuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen avoin
gradupäivä, 15.10.2020

Messuesiintymiset

Kurkistuksia otaku-kulttuuriin, 1.9.2020
Lausuntopyynnöt tutkimuseettisen toimikunnan kokoukseen
16.11., 1.10.2020

Nuorisotutkimusverkoston ohjelmaosiot NUORI2020tapahtumassa, 14.1.2020
Tampere-talo

Nuorisotutkimusseuran tutkimuspäälliköksi valittu FT, VTL
Tuuli Pitkänen, 20.10.2020

Nuorisotutkimusverkosto EDUCA-messuilla, 24. –25.1.2020
Helsingin messukeskus

Tubettaja on fanille parhaimmillaan kuin virtuaalinen ystävä,
22.10.2020

Nuorisotutkimusseura Helsingin kirjamessuilla, 22. –
25.10.2020

Nuorisotutkimusseura hakee jäseniä tutkimuseettiseen
toimikuntaan kaudelle 2021–2023, 22.10.2020

Yhdistyksen vuosikokoukset

Nuorisotutkimusseuran julkaisutoiminnan luottamustoimet
haettavana toimikaudelle 2021–2022, 22.10.2020

Kevätkokous, 27.5.2020
Syyskokous, 3.12.2020

Nuoret ja korona, 28.10.2020
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä
tarkastellaan sisarusten välistä väkivaltaa ja keinoja
seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön, 6.11.2020

Kirjoitussarjat
Näkökulma

Nuorisotutkimus 3/2020 on ilmestynyt, 11.11.2020
Kaksi Näkökulma-tekstiä nuorille suunnatusta
taidetoiminnasta ja arviointitutkimuksesta, 16.11.2020
Nuorisotutkimusseuran uudet luottamustoimet, 7.12.2020
Syyskokouksen päätöksiä, 7.12.2020
Winter is coming - Fanikulttuuri.Nyt -kirjoitussarja jatkuu
Game of Thrones -sarjan faniutta tarkastelevalla tekstillä,
9.12.2020
Rauhallista joulun aikaa, 15.12.2020

Tapahtumat

Kohti Suomen mallia - tutkimus harrastustakuusta ja sen
tilasta Suomen kunnissa
Leena Haanpää, Mikko Salasuo & Tiina Ylöstalo, ilm.
3.2.2020
Jääkaappimagneetteja tulen ja jään maassa - Islannin mallia
etsimässä
Tomi Kiilakoski, Elina Pekkarinen & Mikko Salasuo, ilm.
4.3.2020
Kriisiyttääkö korona koulutuspoliittisen ideaalivalitsijan?
Tommi Hoikkala, ilm. 21.4.2020
Kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuus
Teemu Vauhkonen & Tommi Hoikkala, ilm. 6.5.2020
Fanikulttuuri. Nyt -sarjassa ilmestyneet kirjoitukset

Tilaisuudet järjestettiin virtuaalisina, ellei toisin mainittu.

Julkistustilaisuudet
Nuorisobarometrin julkistustilaisuus, 20.4.2020
Nuorten perheet ja läheissuhteet – Nuorten elinolot vuosikirjan 2020 julkistustilaisuus, 5.11.2020
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Nuorten uudet urheiluidolit – E-urheilun valtavirtaistuminen
ja faniuden muodot
Tanja Välisalo & Maria Ruotsalainen, ilm. 28.5.2020
Piirrosmatka toisiin todellisuuksiin: Japanilaisen
populaarikulttuurin lumo
Essi Varis, ilm. 1.9.2020
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Kuin virtuaalinen ystävä – YouTube-tähtien fanittamisen
ytimessä on kokemus läheisestä yhteydestä tubettajan
kanssa
Hanna Reinikainen, ilm. 22.10.2020

Setä lukee tyttökirjoja, osa 2: L.M. Montgomery
Herman Raivio, ilm. 10.6.2020
Setä lukee tyttökirjoja, osa 3: Rauha S. Virtanen
Herman Raivio, ilm. 17.6.2020

Game of Thrones -sarjan fanius – yhteiskatselua ja
pettymysten kollektiivista käsittelyä
Venla Korhonen ja Tanja Välisalo, ilm. 8.12.2020

Setä lukee tyttökirjoja, osa 4: yhteenveto
Herman Raivio, ilm. 24.6.2020

Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0-sarjassa ilmestyneet
kirjoitukset

Toimintaa, tytöt!
Marjo Jääskä, 2.7.2020

Kiusaamisen vastustamisesta nuorten osallisuuden
tukemiseen. Sosiaalisen osallisuuden vahvistamishankkeita
tutkimassa peruskouluissa
Veronica Hellström, Susanna Jurvanen ja Sofia Laine, ilm.
12.6.2020

Manageroitua koululaiselämää Piilaaksossa
Kari Forsström, 11.8.2020

Hip hop -perinteen pedagogisia sovelluksia nuorten
taidetyöpajoissa kouluilla ja nuorisotiloilla
Susanna Jurvanen, ilm. 12.6.2020
Räpin aitoutta arvostetaan myös netissä – Katsaus Suomen
suosituimpaan nuorisomusiikkiin ja sen faneihin
Inka Rantakallio & Elina Westinen, ilm. 16.6.2020
Arviointitutkimus välineenä ihmisoikeuslähtöisen
nuorisotyön ja nuorille suunnatun yleisötyön kehittämisessä
Emmi Pennanen, ilm. 16.11.2020
Hip hop -taideohjaajien kokemuksia ja tulkintoja nuorten
kohtaamisista kouluilla ja nuorisotaloilla
Reetta Kandolin, ilm. 16.11.2020
Poikkeusolot - nuorten arki koronan keskellä -sarjassa
ilmestyneet kirjoitukset
”Harrastusten keskeytyminen harmitti.” Tutkimus nuorten
kokemuksista korona-aikana: vapaa-aika ja harrastaminen
Jenni Lahtinen ja Mikko Salasuo, ilm. 24.11.2020
Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja näkemykset koronan
vaikutuksista tulevaisuuteen
Lotta Haikkola ja Eila Kauppinen, ilm. 15.12.2020
Nuorisotyötä koronan aikaan
Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski & Jenni Lahtinen, ilm.
15.12.2020

Lukukokemus
Lukukokemus-palstalla julkaistiin kymmenen nuoruuteen,
nuorisoon tai sukupolviin liittyvää kirjoitusta, jotka
pohjautuivat kirjoihin tai elokuviin. Kirjoittajat analysoivat
näitä omista näkökulmistaan.
Setä lukee tyttökirjoja, osa 1: Louisa M. Alcott
Herman Raivio, ilm. 27.5. 2020
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Hegeliläinen romanssi
Herman Raivio, ilm. 28.8.2020
Vääränlainen, kummajainen
Merja Leppälahti, ilm. 19.11.2020
Kuulumisia koulusta
Marjo Jääskä, 4.12.2020
Lääkkeitä maailmantuskaan
Marjo Jääskä, ilm. 11.12.2020

Valokeilassa
Nuorisotutkimuksen moniottelija Päivi Honkatukia, 1.6.2020

Opinnäytetyökilpailun
voittajat
Gradusarja
Voittaja:
Heidi Yli-Kivistö: Sisarusväkivalta kuudes- ja
yhdeksäsluokkalaisten nuorten keskuudessa:
perhekontekstin yhteys väkivallan kokemuksiin. Sosiaalityö,
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän
yliopisto
Kunniamaininta 1:
Greta Jokela: ”Siellä vois olla rauhassa”. Kodin merkitys
yksin alaikäisenä turvapaikkaa hakeneidennuorten aikuisten
arjessa. Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Turun
yliopisto
Kunniamaininta 2:
Veronica Hellström: Breikataan yhdessä! Yläkoulun
liikuntasali areenana nuorten sosiaaliselle osallisuudelle
kertaluonteisessa taidetyöpajassa. Yhteiskuntapolitiikka,
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.
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YAMK-sarja
Voittaja:
Eine Siimes ja Mikko Ketvell: Keinoja toiselle asteelle
seksuaalisen häirinnän vastaiseen työhön. Sosionomi YAMK,
Laurea-ammattikorkeakoulu / LAB-ammattikorkeakoulu
Kunniamaininta 1:
Karita Snellman: ”Sit mä tulin tänne, että mä saan uuden
alun” - Tutkielma Fuengirolan kadulla elävien
suomalaisnuorten osallisuudesta. Sosiaali- ja terveysalan
kehittäminen ja johtaminen YAMK, Hämeen
ammattikorkeakoulu
Kunniamaininta 2 / jaettu kahdelle henkilölle:
Tuula Hapulahti: Sujuvalle polulle ammatillisessa
koulutuksessa. Monialaisen yhteistyön mallintaminen.
Yhteisöpedagogi (YAMK), Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
Kunniamaininta 2 / jaettu kahdelle henkilölle:
Päivi Ruotonen: ”Mun oma tiimi” Työpajanuoren
terveyspalvelut. Sosiaalisen kuntouksen johtaminen ja
kehittäminen (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu.

Organisaatio
Työntekijät
Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, erikoistutkija Anu
Gretschel, ma. tutkimuspäällikkö Lotta Haikkola
(tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti toimivapaalla),
julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari, julkaisupäällikkö Merja
Hintsa (julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari opintovapaalla
14.5.2020 asti), tutkimusprofessori Tommi Hoikkala,
tohtorikoulutettava Helena Huhta, tutkimusavustaja
Susanna Jurvanen, korkeakouluharjoittelija Reetta Kandolin
(1.1.-31.5), viestintäpäällikkö Sarianne Karikko, tutkijatohtori
Eila Kauppinen, erikoistutkija Tomi Kiilakoski, erikoistutkija
Antti Kivijärvi, toimitussihteeri Tanja Konttinen,
hallintosuunnittelija Minna Laasala, tutkija Jenni Lahtinen,
ma. erikoistutkija Sofia Laine (erikoistutkija Elina Pekkarinen
toimivapaalla), tilastotutkija Sami Myllyniemi, tutkija Anni
Ojajärvi (1.2.-31.5), tutkija Mikko Piispa (1.2.-31.8),
tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen (1.11. alkaen),
toimistosihteeri Heta Pulkkinen, vastaava tutkija Mikko
Salasuo, talouspäällikkö Tiina Sundholm,
korkeakouluharjoittelija Kai Tarvainen, tutkija Silja
Uusikangas ja tutkija Teemu Vauhkonen.
Työsuhteisten työntekijöiden lisäksi
Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä työskentelivät
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henkilökohtaisella apurahalla tohtorikoulutettava Malin
Fransberg sekä vierailevina tutkijoina erikoistutkija Päivi
Berg, erikoistutkija Sofia Laine, tutkijatohtori Henri Onodera,
tutkija Janne Poikolainen ja tutkija Arseniy Svynarenko.

Luottamustehtävät
Hallitus (2020)
Puheenjohtaja VTT, nuorisotutkimuksen professori Päivi
Honkatukia (Tampereen yliopisto). Varapuheenjohtajat VTT,
tutkijatohtori Antti Maunu (Turun yliopisto) ja VTT,
tutkijatohtori Marja Peltola (Helsingin yliopisto). Muut
jäsenet: VTT, erikoistutkija Antti Kääriälä (Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos), Koulutussosiologian tutkimuskeskus
RUSE), VTT, tutkija Mirja Määttä (Keski-Suomen ELY-keskus,
Kohtaamo-hanke), YT, hankepäällikkö Petri Paju
(Lastensuojelun Keskusliitto), FT, yliopistotutkija Noora Pyyry
(Helsingin yliopisto), YTT, tutkimusyksikön johtaja Jussi
Ronkainen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK,
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia), YTT, KM,
yliopistonlehtori Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto),
VTT, yliopistonlehtori Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto) ja
VTT, yliopistonlehtori Tiina Valkendorff (Helsingin yliopisto).
Varajäsenet (kutsujärjestyksessä): KM, yliopisto-opettaja
Juha Nieminen (Tampereen yliopisto), VTT, FM, Riikka
Taavetti (Helsingin yliopisto) ja VTT, sosiologian dosentti,
tietokirjailija Sari Näre (Helsingin yliopisto).

Organisaatiotyöryhmä (2018-)
Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, hallituksen jäsenet Päivi
Honkatukia (työryhmän puheenjohtaja), Tarja Tolonen,
Riikka Taavetti, Jussi Ronkainen (22.5.2019 alkaen) ja Antti
Maunu (22.5.2019 alkaen) sekä henkilöstön edustajat Mikko
Salasuo ja Tanja Konttinen.

Julkaisutoimikunta (2019–2020)
YTT, tutkijatohtori Rosi Enroos (Tampereen yliopisto),
VTT, TKI-lehtori Hanna Kiuru (HUMAK), MMT,
yliopistonlehtori Eliisa Kylkilahti (Helsingin yliopisto)
VTT, dosentti, tietokirjailija Sari Näre (Helsingin yliopisto), FT,
tutkijatohtori Mette Ranta (Jyväskylän yliopisto ja FT,
yliopistonlehtori Pirjo Suvilehto (Oulun yliopisto).

Nuorisotutkimus-lehden
toimitusneuvosto (2019–2020)
Päätoimittaja: Lotta Haikkola, VTT, Helsingin yliopisto. Muut
jäsenet: Päivi Berg, VTT, dosentti, erikoistutkija,
(Nuorisotutkimusverkosto), KTT, dosentti, tutkija Leena
Haanpää (Nuorisotutkimusverkosto), VTT, yliopistonlehtori
Tarja Juvonen (Helsingin yliopisto), VTT, dosentti,
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kollegiumtutkija Mira Kalalahti (Turun yliopisto), YTT,
apulaisprofessori Riikka Korkiamäki (Tampereen yliopisto),
KT, tutkijatohtori Maija Lanas (Oulun Yliopisto), FT, dosentti,
apulaisprofessori Sirpa Lappalainen (Itä-Suomen yliopisto),
FT, tutkija Heta Marttinen (Jyväskylän yliopisto), FM,
tilastotutkija Marko Merikukka (Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos), YTT, dosentti, yliopistonlehtori Minna Nikunen
(Jyväskylän yliopisto), YTT, dosentti, yliopistonlehtori Eriikka
Oinonen (Tampereen yliopisto), YTT, tutkijatohtori Anni
Rannikko (Itä-Suomen yliopisto), YTT, dosentti,
projektitutkija Kari Saari (Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu), FM, Nuorisotiedon kirjaston vastaava
informaatikko Vappu Turunen ja KT, yliopistonopettaja Mari
Vuorisalo (Tampereen yliopisto).

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen
tutkimuseettinen toimikunta (2018–
2020)
Puheenjohtaja PsT, dosentti, professori Maarit Alasuutari
(Jyväskylän yliopisto), varapuheenjohtaja FT, erikoistutkija
Anna Anttila (Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore) ja
sihteeri OT, yliopistonlehtori Sanna Koulu (Lapin yliopisto).
Muut jäsenet: TT, dosentti, professori Arto Kallioniemi
(Helsingin yliopisto), YTT, dosentti, professori Atte Oksanen,
VTT, dosentti, apulaisprofessori Niina Rutanen (Jyväskylän
yliopisto), FT, dosentti erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Nuorisotutkimuspäivien
järjestelytoimikunta (2020)
Päivi Honkatukia (Lapsuuden, nuoruuden ja perheen
tutkimuskeskus Perla, Tampereen yliopisto), Juha Nieminen
(Tampereen yliopisto), Antti Maunu (Tmi Antti Maunu),
Mirja Määttä (Keski-Suomen ELY-keskus, Kohtaamo-hanke),
Katja Repo (Lapsuuden, nuoruuden ja perheen
tutkimuskeskus Perla, Tampereen yliopisto) ja Tiina SoiniIkonen, (Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus
Perla, Tampereen yliopisto).

Opinnäytetyökilpailun arviointiraati
(2020)
Puheenjohtaja: VTT Jaana Lähteenmaa, varapuheenjohtaja:
FT Merja Kylmäkoski. Muut jäsenet: YTT Päivi Armila, YTT
Susan Eriksson, FT Riitta Hänninen, YTT Marko Kananen, VTT
Antti Maunu, FT Mette Ranta, VTT Tiina Valkendorff ja KT
Katariina Soanjärvi.
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