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1. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 

2023 
Nuorisotutkimusseuran toiminta vastaa yhteiskunnallisiin tiedontarpeisiin laadukkaalla ja 

nuorisopoliittisesti relevantilla tutkimuksella. Vuonna 2023 nostamme esiin monia muuttuvan yhteiskunnan 

kannalta keskeisiä uusia tutkimusteemoja sekä jatkamme vuonna 2022 käynnistynyttä julkaisutoiminnan 

strategista uudistamista ja Nuorisotutkimusverkoston tulevaisuustyöskentelyä. 

1.1. Tutkimukselliset painopisteet vuonna 2023 

Nuorisotutkimusseuran tutkimustoiminnassa vuonna 2023 on keskeistä tuottaa monitieteistä 

tutkimustietoa nuorista, nuorten toiminnasta ja hyvinvoinnista sekä nuoriin vaikuttavista 

politiikkaratkaisuista ja palveluista. Työstämme useita uusia tutkimusteemoja vuonna 2023: keskiössä on 

yhtäältä tutkimusprofessori Sofia Laineen lanseeraaman planetaarisen nuorisotutkimuksen kehittäminen ja 

toisaalta kahden Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien uusien 

tutkimushankkeiden fokuksessa olevat teemat: nuorten ennenaikaisten kuolemien ehkäisy sekä 

digitaalisilla alustoilla tapahtuva vaikuttaminen. Myös koronapandemian aikaisten toimien jälkivaikutuksia 

tarkastellaan useissa hankkeissa.  

Planetaarinen nuorisotutkimus ja kriisien aika 

Elokuussa 2022 tehtäväänsä astunut tutkimusprofessori Sofia Laine kehittää planetaarista 

nuorisotutkimusta ja luo sen ympärille kansainvälistä tutkimusyhteisöä mm. organisoimalla työryhmän 

International Sociological Associationin konferenssiin Australiaan kesällä 2023. Planetaarisen 

tutkimusnäkökulman fokus on aikamme globaaleissa kysymyksissä, kuten ilmastonmuutoksen ja 

maailmanpoliittisen tilanteen kiristymisen vaikutuksissa nuorten elämään ja tulevaisuuskuviin ja toisaalta 

nuorten toimijuuden tarkastelussa.  

Vuonna 2023 Nuorisotutkimusverkostossa jatkuu myös kesällä 2020 käynnistynyt, opetus- ja 

kulttuuriministeriön erityisavustuksella rahoitettu tutkimus koronan vaikutuksista nuorten arkeen. 

Hankkeessa on toteutettu syksyyn 2022 mennessä neljä tiedonkeruuta, ja viides ja todennäköisesti 

viimeinen kyselykierros toteutetaan loppuvuonna 2022. Tiedonkeruiden teemoja on laajennettu 

koskemaan paitsi koronan jälkivaikutuksia, myös nuorten reaktioita muuttuneeseen maailmanpoliittiseen 

tilanteeseen ja energiakriisiin. Hankkeen aineistoista on ilmestynyt runsaasti niin lyhyitä kirjoituksia kuin 

tieteellisiä artikkeleita, ja sen raportointi jatkuu eri foorumeilla vuonna 2023. Aineistot siirretään 

anonymisoituina myös Tietoarkistoon.   

Alkuvuodesta 2023 saadaan päätökseen laaja viiden kaupungin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 

rahoittaman Paikkataju-tutkimushanke, jossa on tarkasteltu nuorten vapaa-aikaa koronapandemian ja -

endemian aikakaudella, erityisesti julkisessa ja puolijulkisessa tilassa, myös suhteessa jalkautuvaan 

nuorisotyöhön ja nuorisotyön muihin universaaleihin palveluihin. Aiheesta julkaistaan laaja tutkijoiden, 

nuorisotyöntekijöiden sekä nuorten ääntä moniulotteisesti valottava teos maaliskuun loppuun mennessä. 
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Hanke sai paljon julkisuutta syksyllä 2022 Kansallisteatterin kanssa yhteistyössä toteutetun aihetta 

käsittelevän nuorten GÄNG - opastettu kaupunkikierros -esitystaideteoksen myötä. Tutkimusteemojen 

jatkotarkasteluun ja taiteellisiin sovelluksiin on haettu jatkorahoitusta.   

Korona-ajan toimia ja niiden vaikutuksia lasten ja nuorten osallisuuteen nostetaan esiin myös 

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen rahoittamassa kahden hankkeen kokonaisuudessa, jossa tarkastelu 

kohdistuu kaikkiin Pohjoismaihin.  

Nuoruus murrosten maailmassa: turvallisuus, digitalisaatio ja 
työelämä 

Globaalien kriisien ohella tutkimustoiminnassamme tarkastellaan myös laajemmin nuoriin ja nuoruuteen 

murroksen maailmassa kytkeytyviä ilmiöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi digitalisoituminen ja työelämän 

murros. Vaikuttamista virtuaalisilla alustoilla tarkastellaan uudessa, lokakuussa 2022 käynnistyneessä 

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien 

aikakaudella- tutkimushankkeessa. Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto ja Nuorisotutkimusverkoston 

toteuttamaa osiota johtaa erikoistutkija Antti Kivijärvi. Sen ytimessä on tarkastella nuorten vaikuttajien 

toimintaa virtuaalisilla alustoilla, erityisesti maahanmuuttajataustaisten toimijoiden osalta.  

Alkuvuodesta 2023 valmistuu myös sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama nuorten turvallisuuspääomaa 

koskeva Näkymätön näkyväksi -tutkimus, jossa on kartoitettu tietoa lasten ja nuorten kokemista 

turvallisuusuhista ja heidän turvallisuuteensa liittyvistä tiedoista ja taidoista. Akatemiatutkija Lotta 

Haikkolan johtaman hankkeen tavoite on kartoittaa olemassa olevaa tietoa lasten ja nuorten kokemista 

turvallisuusuhista ja heidän turvallisuuteensa liittyvistä tiedoista ja taidoista sekä kartoittaa olemassa olevia 

kunta- ja järjestösektorin toimia tämän niin sanotun turvallisuuspääoman vahvistamiseen. Turvallisuus 

nähdään hankkeessa laajasti: siihen kuuluu turvallisuuden tunne sekä konkreettiset uhat ja uhrikokemukset 

eli esimerkiksi rikosten kohteeksi joutuminen, tapaturmat ja onnettomuudet. Nuorten kohdalla kyse on 

myös arjen turvallisuudesta ja vapaa-aikaan ja digitaaliseen kulttuurin liittyvistä uhista. Myös 

akatemiatutkija Haikkolan ravintola- ja logistiikkatyöhön kytkeytyvät tutkimushankkeet jatkuvat vuonna 

2023. 

Vuonna 2023 ratkeaa useampikin tutkimusrahoitushaku, joiden teemat niin ikään kytkeytyvät 

digitaalisuuteen ja nuorten toimintaan erilaisilla virtuaalisilla alustoilla. Digitaalisuus oli myös vuoden 2022 

Nuorisotutkimuspäivien teema, joka näkyi selkeästi päiville lähetettyjen esitysten aiheista.  

Nuorten hyvinvointi ja mielenterveys sekä niihin liittyvien 
palveluiden tutkimus 

Nuorisotutkimusverkostossa on tehty viime vuosina paljon nuorten hyvin- ja pahoinvointiin liittyvää 

tutkimusta, kuten päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen kytkeytyviä tutkimuksia. Myös nuorten 

palveluihin liittyvä tutkimus on ollut vahva osa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa jo pitkään. 

Monesti nämä tematiikat kytkeytyvät yhteen.  

Lokakuussa 2022 käynnistyy uusi Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama 

tutkimushanke Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin 

johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja 
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Nuorisotutkimusverkoston osiota johtaa tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen. Hankkeessa tarkastellaan 

mahdollisuuksia ennaltaehkäistä nuorten ennenaikaisia kuolemia, jotka liittyvät väkivaltaan, 

päihteidenkäyttöön tai itsemurhiin. Sen puitteissa toteutetaan etnografista havainnointia nuorten 

hyödyntämissä palvelukeskuksissa sekä tarkastellaan nuorille suunnatun chattipalvelun keskusteluja.  

THL:n kanssa tehdään yhteistyötä myös toisessa läheiseen tematiikkaan liittyvässä Nuorten palvelut 

tienhaarassa – kartoitus nuorten sote-palvelujen haasteista hyvinvointialueilla (NUPAT) -hankkeessa, jossa 

pyritään selvittämään nuorille suunnattujen palvelujen muuttumista sote-uudistuksen yhteydessä. Myös 

tätä hanketta koordinoi tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen.  

Nuorisotyö, osallisuus ja nuorten toimintakulttuurit 

Nuorisotyön tutkimus on hyvin vakiintunut ja pysyvä osa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa. 

Tarkastelu kohdistuu tyypillisesti nuorten toimintaympäristöihin ja osallisuuteen sekä näiden rakenteellisiin 

taustaehtoihin. Tutkimukset toteutetaan usein dialogissa nuorisotyön ja -politiikan moninaisten kenttien 

kanssa. Nuorten omaehtoisen toiminnan ja nuorisokulttuurien tutkimus on myös ollut perinteisesti 

nuorisotutkimuksen kiintopisteitä. Teemat näkyvästi vahvasti Nuorisotutkimusverkoston 

tutkimustoiminnassa myös vuonna 2023.  

Nuorisotutkimusverkosto on ollut kaudella 2020–2023 mukana kahdessa nuorisoalan 

osaamiskeskuskonsortiossa, kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa Kanuunassa ja nuorisotyötä 

kouluissa ja oppilaitoksissa tukevassa Nuoskassa. Kaudet jatkuvat vuoden 2024 alkupuolelle asti, mutta 

vuonna 2023 käynnistyy myös tulevan osaamiskeskuskauden konsortioiden valmistelu. 

Nuorisotutkimusverkoston roolina osaamiskeskuksissa on yhteistyössä muiden osapuolten kanssa toteuttaa 

tutkimusta, joka edistää toiminnan ja sen vaikuttavuuden arviointia ja tukee nuorten näkökulmien 

esiintuomista. Nuorisotyötä ja nuorten palveluja on tarkasteltu useasta näkökulmasta myös Tutkimus 

nuorten kokemuksista korona-aikana-hankkeessa. 

Nuorisotyön ja toisaalta nuorten itsenäisen vapaa-ajan vieton tutkimusta tehdään myös monissa 

tutkimushankkeissa, kuten jo mainitussa Paikkataju-hankkeessa. 

Vuodelle 2023 on suunnitteilla myös uusi tutkimushanke nuorten hiphop-kulttuureista Suomessa, 

erityisesti keskittyen erilaisista etnisistä taustoista tulevien nuorten näkökulmiin. Tähän teemaan liittyvän 

rahoitushakemuksen Suomen Akatemialle syksyllä 2022 laatinut dosentti Elina Westinen toisi 

tutkimuksensa osaksi Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa syksystä 2023 alkaen.     

Lasten ja nuorten osallisuuden tutkimus on vahva painopiste Nuorisotutkimusverkoston 

tutkimustoiminnassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Vuonna 2023 tätä tematiikkaa nostetaan esiin 

mm. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittamassa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen 

osaamistavoitteisiin liittyvässä hankkeessa, jota toteutetaan kasvatus- ja opetusympäristöissä 

varhaiskasvatuksesta ammatilliseen opettajankoulutukseen. Myös Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen 

rahoittamissa hankkeissa keskiössä on lasten ja nuorten oikeudet ja osallisuus korona-aikana 

Pohjoismaissa.  
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Säännölliset tiedonkeruut ja menetelmällinen kehittäminen 

Säännölliset tiedonkeruut ovat Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan pysyvin elementti ja sen 

muuta tutkimustoimintaa tukeva kivijalka. Määrällisiä tiedonkeruuinstrumentteja ovat vuosittain 

toteutettava Nuorisobarometri sekä vuorovuosin julkaistavat Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus ja 

Nuorten elinolot -vuosikirja. Säännöllisiä tiedonkeruita ovat myös laadullinen seurantatutkimus Nuoret 

ajassa (2014–2025) sekä EU-jäsenmaiden nuorisopolitiikan institutionaalisia rakenteita, toimintaympäristöä 

ja käytäntöjä kokoava online-tietokanta Youth Wiki, jonka Suomen sisällöt tuotetaan 

Nuorisotutkimusverkostossa. Vuonna 2023 valmisteltavien tutkimusjulkaisujen teemoja kuvataan 

tarkemmin luvussa 2.3. Käynnissä oleva tutkimustoiminta.  

Vuoden 2023 erityisenä painopisteenä on säännöllisten tiedonkeruiden kyselytutkimusmenetelmien 

kehittäminen. Puhelinkyselyt tavoittavat nykyään huonosti nuoria, minkä vuoksi pyritään luomaan uusia 

tapoja saada nuoria osallistumaan kyselytutkimuksiin. Kehittämistyö on välttämätöntä erilaisista taustoista 

tulevien ja eri elämäntilanteissa olevien nuorten monipuoliseksi tavoittamiseksi, ja siinä hyödynnetään 

laajasti Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden osaamista ja tarvittaessa myös ulkopuolista asiantuntemusta.  

Loppuvuonna 2022 Nuorisotutkimusverkostossa aloittaa työskentelyn uusi tilastotutkija, jonka työn 

keskiössä myös menetelmälliset uudistukset ovat.   

Tutkimusaineistojen keruuseen ja säilyttämiseen sekä analysointiin liittyvät tutkimuseettiset kysymykset 

ovat jatkuvasti ajankohtaisia Nuorisotutkimusverkostossa, mutta vuonna 2023 on tarkoitus erityisesti 

ratkoa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyviä, varsinkin nuorisotyön tutkimuksessa ilmenneitä haasteita 

yhteistyössä Opetusministeriön nuorisoyksikön ja osaamiskeskuskumppaneiden kanssa.  

Osana tutkimusaineistojen säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyvää kehitystyötä vuonna 2023 jatketaan 

tiedonhallinnan ja tietoturvan kehittämistä yhteistyössä it-palveluntarjoajan Tahto Groupin kanssa. Tiedon 

luotettava käsittely on tutkimuseettisistä syistä tutkijoille erittäin tärkeää ja olennainen osa päivittäistä 

työtä. Verkkopohjaisen tiedon säilytyksen ja välityksen vaatimuksia tarkastellaan kriittisesti erityisesti 

tutkimustoiminnan näkökulmasta.  

1.2. Julkaisustrategiatyö  

Tieteellinen julkaiseminen on ollut viime vuodet suuressa murroksessa. Verkossa tapahtuvalla 

julkaisemisella on tiettyjä selkeitä etuja verrattuna painetun tiedon julkaisemiseen. Molemmille on 

paikkansa, mutta Nuorisotutkimusverkostossa on tunnistettu tarve kehittää monipuolisempia, 

verkkopohjaisia tutkimusraportoinnin muotoja nuoria koskevan ajankohtaisen tiedon tuottamiseksi 

nopeammin saataville. Laadukkaan tutkimustiedon tuottaminen on luonteeltaan hidasta: 

vertaisarviointiprosessit ottavat aikansa, mutta takaavat tutkimustiedon laadun. Perinteisen 

tiedejulkaisemisen rinnalle pyritään kuitenkin kehittämään nopeampia ja kevyempiä tiedon tuottamisen 

tapoja.  Tavoite on kytkeytynyt toisaalta yleiseen verkkojulkaisemisen kehittämiseen, kuten 

verkkojulkaisujen pysyväissäilytyksen turvaamiseen sekä verkossa julkaistavien kirjoitustyyppien tarpeen 

arviointiin, mutta myös tarpeeseen uudistaa organisaation verkkosivut. 

Nuorisotutkimusverkostossa käynnistyi vuonna 2022 laajasti julkaisutoimintaa ja sen kehittämistarpeita 

tarkasteleva julkaisustrategiatyö, jota on valmistellut hallituksen ja henkilökunnan jäsenistä koostuva 

julkaisustrategiatyöryhmä. Työryhmä on tarkastellut monipuolisesti organisaation ja tutkijoiden 
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julkaisutoimintaa ja sitä käsiteltiin myös keväällä 2022 hallituksen ja henkilöstön yhteisessä 

kehittämispäivässä. Työryhmän työskentely jatkuu vuonna 2023 ja sen aikana pyritään valmistelemaan 

Nuorisotutkimusverkoston julkaisu-/kustannustoiminnan strategiset linjaukset hallituksen hyväksyttäväksi. 

Linjauksissa hyödynnetään sidosryhmäkyselyn tuloksia.   

Toimenpiteet vuonna 2023 

• Kartoitetaan lukijakunnan ja sidosryhmien näkemyksiä ja tarpeita Nuorisotutkimusverkoston 

julkaisutoiminnasta kyselyn avulla.  

• Valmistellaan ja hyväksytään Nuorisotutkimusverkoston julkaisu-/kustannustoiminnan strategiset  

linjaukset.   

• Tuetaan ja kannustetaan Edition.fi-palvelua siinä, että he voisivat ratkaista 

Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisujen pitkäaikaissäilytyksen osana kaikkien palvelussa 

mukana olevien tiedekustantajien julkaisujen pysyväissäilytystä. 

Valmistellaan ja hyväksytään Nuorisotutkimusverkoston julkaisu-/kustannustoiminnan strategiset 

linjaukset.   

1.3. Tulevaisuustyöskentely 

Nuorisotutkimusverkostossa ollaan käynnistämässä tulevaisuustyöskentelyä, jonka tarkoituksena on 

kirkastaa visiota Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tulevaisuudesta ja toiminnan keskeisistä 

painotuksista lähivuosina. Tulevaisuustyöskentelyä johtaa ja toteuttaa syksyllä 2022 nimetty hallituksen 

jäsenistä ja henkilöstöstä koostuva työryhmä, johon nimettiin vuoden 2022 hallituksen jäsenistä Petri Paju, 

Antti Maunu, Sari Näre ja Tarja Tolonen sekä henkilöstöstä tutkimusprofessori Sofia Laine, erikoistutkija 

Anu Gretschel, viestintäpäällikkö Sarianne Karikko ja erikoistutkija Antti Kivijärvi. 

Toimenpiteet vuonna 2023  

• Tarkastellaan Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston mahdollisia tulevaisuusnäkymiä ja luodaan 

toiminnan keskeiset painotusalueet vuosille 2024–2027. Työskentely ajoittuu syksystä 2022 

kevääseen 2023.  

• Työskentelymuodot sisältävät esimerkiksi hallituksen ja henkilöstön ideointityöpajoja, 

kehittämisseminaarin, sidosryhmäkyselyn, konsultaatioita ja/tai toimintaympäristöanalyysia.   
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2. TUTKIMUSTOIMINTA 
Nuorisotutkimusseuran yhteydessä vuodesta 1999 toiminut Nuorisotutkimusverkosto on merkittävä 

nuoria, nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevan tiedon tuottaja ja julkaisija niin kansallisella kuin 

kansainvälisellä tasolla. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta perustuu tieteidenvälisyyteen ja 

monikenttäisyyteen. Tämän toiminta-ajatuksen mukaisesti perustutkimus, soveltava tutkimus ja 

yhteiskunnallinen vaikuttamistyö asettuvat elävään vuoropuheluun. Vertaisarvioitu tutkimus luo perustan, 

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

2.1. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan 
ominaispiirteet 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnalle ominaisia piirteitä ovat monitieteisyys, eettisyys sekä 

akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliittisesti relevantin tutkimusotteen vuoropuhelu.  

Tutkimustoimintamme erityinen vahvuus on nuorten näkökulman tuominen tutkittaviin ilmiöihin. 

Nuorisotutkimusverkostossa pyritään erilaisten tutkimusmenetelmien monipuoliseen käyttöön, kuten 

laadullisten ja määrällisten lähestymistapojen rinnakkaiseen käyttämiseen sekä katseen suuntaamiseen 

moniammatillisesti ja laajasti totuttujen tutkimuskysymysten ja -ympäristöjen ulkopuolelle.  

 

Kuva 1. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan ominaispiirteet. 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan yhtenä ansiona voidaan pitää nopean ja pitkäjänteisen 

tutkimustiedon tuottamisen onnistunutta yhdistämistä. Osa Nuorisobarometrin kysymyksistä on toistettu 

samanlaisina jo lähes 30 vuoden ajan, kun taas tutkimushankkeissa pystytään tarttumaan nopeastikin 

ajankohtaisiin nuoria koskeviin tiedontarpeisiin. Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi nuorten 

hyvinvointia korona-aikana tarkasteleva tutkimushanke, jonka ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin jo 
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alkusyksyllä 2020, kun pandemia-aikaa oli takana vasta joitakin kuukausia. 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. Tiedonkeruumenetelmiä kehitetään jatkuvasti, sillä on 

tärkeää tavoittaa nuoria mahdollisimman laajasti. Vuonna 2023 paneudutaan erityisesti säännöllisten 

tiedonkeruiden haastattelumenetelmien kehittämiseen (kts. luku 1.1. Tutkimukselliset painopisteet vuonna 

2023). 

Nuorisotutkimusverkoston rooli suomalaisen nuorisotutkimuksen tukijana ja tulevaisuuden 

nuorisotutkijoiden kasvattajana on merkittävä. Valtakunnallisia nuorisotutkimusta tukevia rakenteita ovat 

mm. korkeakoulujen oppikirjamateriaalia tuottava Nuorisotutkimusverkoston julkaisu- ja 

kustannustoiminta sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden työskentelyä tukeva seminaaritoiminta: avoimet 

tutkijaseminaarit ja gradupäivät sekä Nuorisotutkimuspäivät. Tutkimustoimintamme vaikuttavuutta lisää 

tiivis yhteistyömme muiden tutkimusorganisaatioiden ja nuorisoalan toimijoiden kanssa. Tuemme 

nuorisoalan toimijoiden tietoperustaista toimintaa muun muassa nuorisoalan osaamiskeskusten 

yhteydessä. 

2.2. Tutkimusaiheet 

Tutkimme niin yhteiskunnassa tuttuja ja tunnustettuja, kuin vaiettuja ja marginaaleja aihepiirejä. 

Tavoitteena on tuottaa monipuolista, yhteiskunnallisiin tiedontarpeisiin vastaavaa tutkimusta niin nuorten 

elämää kehystävistä yhteiskunnallisista jaoista kuin nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten 

arkikokemuksista ja -käytännöistä.  

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnassa halutaan vakiintuneiden nuorisotutkimuksellisten 

teemojen lisäksi nostaa uusina esiin tutkimusteemoja, jotka liittyvät nuoriin ja nuoruuteen murrokseen 

maailmassa. Tällaisia murroksia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, koronapandemia ja sen jälkihoito, 

hyvinvointivaltion muutokset, pienenevät ikäluokat, turvallisuuspolitiikan muutokset ja digitalisoituminen.  

Tutkimustoiminnassamme ovat pysyvästi esillä erilaiset nuorten elämän keskeiset tematiikat sekä heidän 

elinolojensa kannalta tärkeät kysymykset. Tarkastelemme tutkimuksissamme niin nuorten osallisuutta, 

vapaa-aikaa, ihmissuhteita, elämänkulkua ja nuorisokulttuureja kuin toisaalta nuorisotyötä ja nuorille 

suunnattuja palveluja sekä laajempia yhteiskunnallisia ongelmatiikkoja kuten hyvinvointiin, 

yhdenvertaisuuteen, eriarvoisuuteen, demokratiaan ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä (kts. kuva 2).  
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Kuva 2. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan keskeisiä teemoja. 

2.3. Käynnissä oleva tutkimustoiminta  

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta rakentuu kolmesta hieman erityyppisestä 

tutkimuskokonaisuudesta, joiden rahoitukset ja kumppanuudet poikkeavat toisistaan: säännöllisistä 

tiedonkeruista, tutkimushankkeista sekä osaamiskeskus-tutkimuksesta. Säännölliset tiedonkeruut ovat 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan kivijalka, joita luonnehtii toistuvuus, pysyvyys ja pitkät 

aikasarjat. Volyymiltaan valtaosa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnasta tehdään laajuudeltaan ja 

kestoltaan vaihtelevissa tutkimushankkeissa. Lisäksi tutkimusta tehdään osana nuorisoalan 

osaamiskeskuksia, joista Nuorisotutkimusverkosto on kaudella 2020–2023 ollut mukana kahdessa, 

Kanuunassa ja Nuoskassa.  

Säännölliset tiedonkeruut 

Nuorisobarometri 
 

Vuosittain Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä julkaistava 

Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometria on julkaistu 

vuodesta 1994 lähtien. Nuorisotutkimusverkosto on toiminut toteuttajana vuodesta 2004 lähtien. 

Nuorisobarometrin vuodesta toiseen samanlaisina toistuvat kysymykset ja lähes 30 vuoden mittainen 

aikajänne mahdollistavat muutosten seuraamisen ja todellisten ajassa tapahtuneiden trendien 

havaitsemisen. Pysyvien perusteemojen, työn ja koulutuksen, lisäksi pitkään seurattuja aiheita ovat olleet 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen, asuminen, tulevaisuus ja sosiaalinen elämä sekä tyytyväisyys elämään ja 

sen eri osa-alueisiin.  

Vuoden 2022 Nuorisobarometri ilmestyy maaliskuussa 2023 ja sen teemana on sopeutuminen 

epävarmuuden aikaan. Samaan aikaan käynnissä on vuonna 2024 ilmestyvän barometrin valmistelu, jonka 

teemana on katsomukset ja hengellisyys.  
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Nuorisobarometrin menetelmällistä kehittämistä toteutetaan yhteistyössä Valtion nuorisoneuvoston 

kanssa (kts. luku 1.1. Tutkimukselliset painopistealueet vuonna 2023). 

Tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: Vuoden 2022 barometrin osalta erikoistutkija Antti Kivijärvi ja 

tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen sekä vuoden 2023 barometrin osalta vastaava tutkija Tomi Kiilakoski ja 

tilastotutkija Konsta Happonen.  

Rahoitus: OKM:n yleisavustus. 

Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista (2014–2025) 
 

Tutkimuksessa monitieteinen tutkijaryhmä seuraa noin sadan vuonna 2000 syntyneen nuoren 

elämänkulkua viidellä eri puolella Suomea sijaitsevalla paikkakunnalla. Pitkittäistutkimuksen keinoin, 

tapaamalla ja haastattelemalla samoja nuoria säännöllisesti, tutkimus tuottaa kokonaisvaltaista tietoa 

nuorten elämänkuluista ja siitä, miten nuorten elämän eri osa-alueilla tapahtuvat muutokset kietoutuvat 

yhteen. Laadullisen seurantatutkimuksen tavoitteena on täydentää tilastollisia tutkimuksia ja koota nuorten 

arjesta syventävää tietoa, jollaista kyselyissä on vaikea tavoittaa.  

Nuoret ajassa -tutkimushanke on sateenvarjohanke, jossa työskentelee noin kymmenen tutkijaa, joista osa 

on Nuorisotutkimusverkoston omia tutkijoita, ja muut ovat Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston 

henkilökuntaa. Seurantaa on tarkoitus jatkaa ainakin vuoteen 2025 asti. 

Hankkeen ensimmäisten seurantavuosien keskeisiä tuloksia julkistettiin marraskuussa 2021 ilmestyneessä 

teoksessa Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa (toim. Kaisa 

Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila). 

Tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari ja erikoistutkija Antti Kivijärvi.  

Rahoitus: OKM:n yleisavustus. 

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 
 

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus käsittelee 7–29-vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan, 

harrastamiseen ja liikuntaan. Tutkimus on jatkoa aiemmin Nuorten vapaa-aikatutkimuksen nimellä 

kulkeneelle julkaisusarjalle, jonka ensimmäinen julkaisu ilmestyi vuonna 2009. Tutkimuksen nimi muuttui 

vuonna 2016 Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukseksi alaikärajan laskun johdosta. Tutkimuksia 

julkaistaan pääsääntöisesti kahden vuoden välein. 

Keväällä 2023 julkaistaan vuoden 2022 vapaa-aikatutkimus, jossa on selvitetty lasten ja nuorten mieluisinta, 

ja eniten aikaa vievää harrastusta sekä syitä harrastuksen lopettamiselle. Näkökulma aukeaa nuorten 

sanoittamasta harrastamisesta sen sijaan, että liikunta, media tai kulttuuri oli ennalta määritetty aiheeksi. 

Mukana ovat myös perinteiset kysymykset järjestökiinnittyneisyydestä, tyytyväisyydestä elämän eri 

alueisiin, vapaa-ajan määrästä ja riittävyydestä sekä erillisteemana nuorten luontosuhde. Myös korona-ajan 

vaikutukset harrastamiseen näkyvät kysymyksenasettelussa.  

Keväällä 2023 julkaistaan perusotoksen lisäksi tulokset vuonna 2022 kerätystä saamelaisalueiden lasten ja 

nuorten erillisotoksesta, joka on lajissaan historiallinen ja lisää merkittävällä tavalla tietoa saamelaisalueen 

lasten ja nuorten harrastamisesta, kun osallistujia on näiden alueiden kouluista saatu yhteensä yli 300 lasta 

ja nuorta. Aiheesta ei ole juurikaan aiempaa määrällistä tutkimusta. Erillisotoksen yhteistyötahoina ovat 
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Saamelaiskäräjät, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Pirjo Virtanen sekä Likesin tutkija Kati Lehtonen ja 

erityisasiantuntija Mikko Salasuo Icehearts-järjestöstä. 

Tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari (koordinointi ja julkaisun 

toimitustyö), tilastotutkija Konsta Happonen, tutkija Kai Tarvainen ja tilastotutkija Joel Manner. 

Saamelaisalueen erillisotosta koordinoi vastaava tutkija Tomi Kiilakoski ja tutkijana toimii Kai Tarvainen.  

Rahoitus: OKM:n yleisavustus. 

Nuorten elinolot -vuosikirja 
 

Valtion nuorisoneuvoston, Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 

yhteisjulkaisuina syntyvä, joka toinen vuosi ilmestyvä Nuorten elinolot -vuosikirja kokoaa nuoria koskevan 

tutkimustiedon ja tilastollisen aineiston yksiin kansiin. Vuosikirjat koostuvat nuorten elinoloja kuvaavasta 

tilasto-osuudesta sekä asiantuntija-artikkeleista. Ne tarjoavat ajankohtaista tietoa nuorten hyvinvoinnista 

päätöksentekijöille, nuorisoalan ammattilaisille sekä vanhemmille ja muille kasvattajille. 

Uusin vuosikirja ilmestyi marraskuussa 2022 THL:n toimittamana. Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan – 

Nuorten elinolot -vuosikirjassa 2022 nuoruutta ja nuorten elinoloja lähestyttiin sukupolvikokemuksena 

covid-19-pandemian hallitsemassa maailmassa.  

Seuraavan, vuoden 2024 Elinolot-vuosikirjan julkaisusta vastaa jälleen Nuorisotutkimusverkosto. 

Valmistelua tehdään vuonna 2023, jolloin myös päätetään julkaisun teemasta.  

Tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: Useita.  

Rahoitus: OKM:n yleisavustus. 

Youth Wiki 
 

Youth Wiki on jatkuvasti päivittyvä englanninkielinen online-tietokanta koskien 33 EU:n jäsenmaan 

nuorisopolitiikan ja nuorisotyön institutionaalisia rakenteita, toimintaympäristöä ja käytäntöjä. Tietokannan 

tavoitteena on tukea Euroopan laajuista yhteistyötä nuorisopolitiikan saralla sekä edistää tietoon ja 

tutkimukseen pohjautuvaa päätöksentekoa. Tietokantaa ylläpitää Euroopan tasolla EU:n koulutuksen, 

audiovisuaalisen alan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ja sen sisällössä heijastuvat Euroopan 

Unionin nuorisostrategian 2019–2027 painoalueet.  

Tietokantaan kuvattavaa tietoa voi kuvata laadulliseksi tiedoksi kunkin jäsenmaan nuorisopolitiikasta. 

Suomen tietosisältö tuotetaan Nuorisotutkimusverkostossa. 

Tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa: Erikoistutkija, FT Anu Gretschel ja tutkija, VTM Essi Holopainen. 

Rahoitus: OKM:n yleisavustus & Erasmus+. 

Tutkimushankkeet 

Valtaosa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnasta toteutuu laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa 

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

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

Taulukkoon on koottu tutkimushankkeet, jotka jatkuvat aiemmilta vuosilta tai jotka ovat tiedossa 
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toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa. Uutta tutkimusrahoitusta haetaan jatkuvasti, joten listaus ei ole 

kattava, vaan uusia tutkimushankkeita käynnistyy todennäköisesti useita vuoden aikana. Taulukkoon on 

listattu hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa vuonna 2023. Hankkeissa saattaa työskennellä myös 

muita tutkijoita eri organisaatioista.  

Tiedossa olevat tutkimushankkeet vuonna 2023  

 
Nimi Kuvaus Rahoitus Yhteistyötahot Tutkijat (v.2023) * 

Demokratian 
episteeminen 
toimintakyky 
algoritmien 
aikakaudella (2022–
2025)  

Hankkeessa tutkitaan 
demokratian 
edellytyksiä verkko- ja 
algoritmivälitteisessä 
yhteiskunnassa, jossa 
tiedon tuottamisen, 
välittämisen ja 
vastaanottamisen ehdot 
ovat muuttuneet. 

Strategisen 
tutkimuksen 
neuvosto 

Helsingin yliopisto, 
Itä-Suomen 
yliopisto, 
Aalto-yliopisto ja 
Tampereen 
yliopisto 

Erikoistutkija Antti 
Kivijärvi ja tutkija 
Arseniy Svynarenko 

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

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

Suomen Akatemia 
& Suomen 
kulttuurirahasto 

 Akatemiatutkija Lotta 
Haikkola 

Nordic initiatives, 
measures for and 
with children and 
young people during 
the covid-19 
pandemic (2021–
2023) 

Hankkeessa 
tarkastellaan, miten eri 
Pohjoismaiden 
toimenpiteet ja 
strategiat ovat 
turvanneet lasten ja 
nuorten oikeudet 
osallistua ja vaikuttaa 
kouluun ja vapaa-aikaan 
COVID19-pandemian 
aikana. 

Hankkeen on 
tilannut 
Pohjoismainen 
hyvinvointikeskus 
(Nordic Welfare 
Centre) ja sitä 
rahoittaa 
Pohjoismainen 
lapsi- ja 
nuorisoyhteistyön 
komitea (Nordic 
Committee on 
Children and Young 
People, NORDBUK) 
ja Pohjoismainen 
ministerineuvosto 
(Nordic Council of 
Ministers). 

The Danish Center 
for Social Science 
Research (VIVE). 

Tutkimusjohtaja 
Sinikka Aapola-Kari ja 
tutkija Alix Helfer 

Nuorten paikkataju ja 
huolet (2020–2023) 

Hankkeessa 
tarkastellaan nuorten 
liikkumista 
kaupunkiseudulla ja 
heidän huolenaiheitaan 
koronatilanteessa ja sen 
jälkeen. 

OKM:n 
erityisavustus sekä 
Helsingin, Vantaan, 
Tampereen, 
Espoon ja 
Kauniaisten 
kaupungit.  

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

Tutkimusprofessori 
emeritus Tommi 
Hoikkala, 
tutkimusprofessori 
Sofia Laine, 
tutkijatohtori Eila 
Kauppinen, tutkija 
Karla Malm ja tutkija 
Susanna Jurvanen 

Nuorten palvelut 
tienhaarassa – 
kartoitus nuorten 
sote-palvelujen 
haasteista 
hyvinvointialueilla 
(NUPAT, 2022–2023) 

Tutkimuksen 
tavoitteena on 
vahvistaa nuorten 
palvelukokonaisuuksien 
integroimista koko 
hyvinvointipalvelujärjes-
telmässä, kun osa 

Sosiaali- ja 
terveysministeriö 

Konsortiohankkeen 
päätoteuttaja on 
Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 
THL. Hanke 
toteutetaan THL:n, 
Itä-Suomen 

Tutkimuspäällikkö Tuuli 
Pitkänen, tutkija Essi 
Holopainen ja tutkija 
Anni Nyyssölä 
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nuorten palveluista 
siirtyy 
hyvinvointialueiden 
vastuulle ja osa 
palveluista jää kuntien 
hallintaan. 
Tarkasteltavina ovat 
sekä nuorisotyö 
(erityisesti etsivä 
nuorisotyö) että 
sosiaali- ja 
terveyspalvelut 
(nuorten sosiaalityö, 
terveysasemat, nuorten 
mielenterveyspalvelut/-
yksiköt ja 
opiskelijaterveydenhuol
to). 

yliopiston ja 
Nuorisotutkimus-
seuran 
yhteistyössä. 

Näkymätön näkyväksi 
- Tutkimustietoa ja 
rakennusaineksia 
syrjäytymisvaarassa 
olevien lasten ja 
nuorten 
turvallisuuspääoman 
vahvistamiseksi 
(2022–2023) 

Hankkeen tavoite on 
kartoittaa olemassa 
olevaa tietoa lasten ja 
nuorten kokemista 
turvallisuusuhista ja 
heidän 
turvallisuuteensa 
liittyvistä tiedoista ja 
taidoista sekä kartoittaa 
olemassa olevia kunta- 
ja järjestösektorin 
toimia tämän niin 
sanotun 
turvallisuuspääoman 
vahvistamiseen. Tavoite 
on myös tunnistaa 
tietopuutteita ja luoda 
tiedonkeruusuunnitel-
ma. 

Sosiaali- ja 
terveysministeriö 
yhteistyössä 
sisäministeriön, 
työ- ja elinkeino-, 
oikeus- sekä 
opetus- ja 
kulttuuriministeri-
öiden ja 
Lapsistrategian 
kanssa. 

Nuorisoalan 
tutkimus- ja 
kehittämiskeskus 
Juvenia (XAMK). 

Akatemiatutkija Lotta 
Haikkola, tutkija Oona 
Myllyntaus ja tutkija 
Susanna Jurvanen 

Ravintola-alan nuoret 
pätkätyöläiset, 
joustavuus ja 
ammatti-identiteetti 
(2021–2023) 

Tutkimushanke selvittää 
laajan 
haastatteluaineiston 
avulla ravintola-alan 
nuorten työntekijöiden 
työetiikkaa ja 
taloudellista 
selviytymistä 
epävarmoissa ja 
vaihtuvissa 
työsuhteissa. 

Suomen Akatemia 
ja Suomen 
kulttuurirahasto 

Tutkimusta tehdään 
yhdessä Helsingin 
yliopiston 
sosiologian 
laitoksen kanssa. 

Akatemiatutkija Lotta 
Haikkola & tutkija Kai 
Tarvainen 

Tilannekuva ja 
seurannan 
instrumentit – 
demokratia- ja 
ihmisoikeuskasvatus, 
osallistumisoikeudet 
ja yhdenvertaisuus 
kasvatuksen ja 
opetuksen kentällä 
(DIOK, 2022–2023) 

Hankkeessa arvioidaan 
laajasti demokratia- ja 
ihmisoikeuskasvatuksen 
kehittämistarpeita 
varhaiskasvatuksesta 
opettajankoulutukseen. 
Tutkimustyö kohdentuu 
pääasiallisesti 
käytännön tason 
tarkasteluuun ja 
tutkimuskysymykset 
liittyvät 

Valtioneuvoston 
selvitys- ja 
tutkimustoiminta 
(VN TEAS) 

 Erikoistutkija Anu 
Gretschel & tutkija Kai 
Tarvainen 
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osaamistavoitteiden, 
osallisuuden, 
osallistumisoikeuksien 
ja yhdenvertaisuuden 
toteutumisen 
arviointiin. 

Tutkimus nuorten 
kokemuksista korona-
aikana (2020–2022) 

Tutkimushankkeessa on 

tarkasteltu kesästä 2020 

lähtien monitieteisen 

nuorisotutkimuksen 

viitekehyksessä 

kvantitatiivisin ja 

kvalitatiivisin sekä 

vertailevin menetelmin, 

miltä koronatilanne ja 

sen pitkittyminen 

vaikuttavat nuorten 

näkökulmasta. 

Hankkeessa on tehty 

toistuvia tiedonkeruita, 

joista viides ja viimeisin 

loppuvuonna 2022.  

OKM:n 
erillisavustus 

 Tutkimusjohtaja 
Sinikka Aapola-Kari, 
akatemiatutkija Lotta 
Haikkola, tutkija Alix 
Helfer, tutkijatohtori 
Eila Kauppinen, 
vastaava tutkija Tomi 
Kiilakoski, tilastotutkija 
Joel Manner ja 
tutkimuspäällikkö Tuuli 
Pitkänen 

Ulos epätoivosta – 
ratkaisuja nuorten 
väkivaltakuolemiin, 
itsemurhiin ja 
huumekuolemiin 
johtavien 
elämänkulkujen 
katkaisemiseksi 
(Young Despair, 
2022–2025) 

Young Despair -
tutkimushankkeessa 
tutkitaan alle 30-
vuotiaiden väkivalta-, 
itsemurha- ja 
huumekuolemia ja 
läheltä piti -tapauksia. 
Tavoitteena on 
paikantaa riskitekijöitä 
ja -tilanteita sekä 
keinoja ennalta ehkäistä 
nuorten kuolemia. 
Nuorisotutkimusverkost
on osuuteen sisältyy 
rekisteritutkimusta sekä 
nuorten elämän 
tilanteen ymmärryksen 
lisäämistä etnografian ja 
elämänkulkuhaastattelu
n keinoin. 

Strategisen 
tutkimuksen 
neuvosto 

Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 
(koordinoija), A-
klinikkasäätiö sekä 
Turun, Helsingin ja 
Tampereen 
yliopistot. 

Tutkimuspäällikkö Tuuli 
Pitkänen 

What does current 
Nordic research say 
about the 
consequences for 
Nordic children and 
young people’s right 
to be heard, 
participate and be 
involved in school 
and leisure during the 
COVID-19 pandemic 
(2022–2023) 

Tutkimuskatsaus 
Pohjoismaissa COVID19-
pandemian aikana 
tehdystä lasten ja 
nuorten kouluun ja 
vapaa-aikaan liittyvästä 
tutkimuksesta. 
Tarkasteltavina ovat 
erityisesti etnisyyden, 
sukupuolen, 
yhteiskunnallisen 
taustan ja asuinpaikan 
vaikutukset lasten ja 
nuorten kokemuksiin. 
Tarkoituksena on 
tunnistaa tietovajeita 

Hankkeen on 
tilannut 
Pohjoismainen 
hyvinvointikeskus 
(Nordic Welfare 
Centre) ja sitä 
rahoittaa 
Pohjoismainen 
lapsi- ja 
nuorisoyhteistyön 
komitea (Nordic 
Committee on 
Children and Young 
People, NORDBUK) 
ja Pohjoismainen 
ministerineuvosto 

The Danish Center 
for Social Science 
Research (VIVE). 

Tutkimusjohtaja 
Sinikka Aapola-Kari ja 
tutkija Alix Helfer 
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sekä toisaalta jakaa 
hyviä käytäntöjä eri 
maiden välillä. 

(Nordic Council of 
Ministers). 

Osaamiskeskustutkimus 

Nuorisotutkimusseura on kaudella 2020–2023 mukana kahdessa osaamiskeskuskonsortiossa: kunnallisen 

nuorisotyön osaamiskeskuksessa Kanuunassa ja nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa tukevassa 

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

XAMK.  

Nuorisotutkimusseuran roolina on yhteistyössä muiden osapuolten kanssa toteuttaa osaamiskeskuksissa 

relevanttia tiedontuotantoa ja tutkimusta, joka palvelee mm. osaamiskeskusten toiminnan vaikuttavuuden 

arviointia ja nuorten näkökulman esiintuomista.  Nuorisotutkimusverkoston tutkijoista osaamiskeskus-

tiimissä on mukana kolme tutkijaa, joiden työpanosta suunnataan osaksi osaamiskeskuksen pitkäjänteiseen 

tiedontuotantoon, ja lisäksi heillä on muita tutkimustehtäviä.  

Vuonna 2023 Nuorisotutkimusseuran pääasiallinen osaamiskeskustutkimuksen tehtävä liittyy koulu- ja 

oppilaitosnuorisotyön tutkimukseen. Kuntien nuorisotoimilta vuonna 2021 kerättyä aineistoa analysoidaan 

rinnakkain vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn aineiston kanssa kehittäen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön 

vaikuttavuuden tutkimusta. Toinen osaamiskeskustutkimuksen tehtävä on toistaa Kunnallisesta 

nuorisotyöstä -kysely keväällä 2023. Lisäksi osaamiskeskustutkimuksessa hyödynnetään aiemmin kerättyjä 

laadullisia aineistoja. Käytettävissä olevien aineistojen pohjalta Nuorisotutkimusverkoston tutkijat 

aloittavat osaamiskeskuskauden loppujulkaisun valmistelun.  

Osaamiskeskustutkimusta Nuorisotutkimusverkostossa tekevät vastaava tutkija Tomi Kiilakoski, 

erikoistutkija Antti Kivijärvi sekä tutkijatohtori Eila Kauppinen.  

2.4. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen 
tutkimuseettinen toimikunta 

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on toiminut vuodesta 2015 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen 

tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusverkoston 

omille tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei 

omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Lisäksi toimikunta toimii 

lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden 

tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, eettisiin toimikuntiin. Kolmanneksi 

toimikunta nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä 

koulutustarpeita, edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistuu tiedepoliittiseen 

vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.  

Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sekä 

muiden eettisten toimikuntien kanssa. Toimikunta laatii eettisiä ennakkoarviointeja ja vastaa 

tutkimusetiikkaa koskeviin konsultaatiopyyntöihin. Lisäksi toimikunta järjestää tutkimusetiikkaa koskevia 

seminaareja ja muita tilaisuuksia. 
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Toimikunnan puheenjohtajana vuonna 2023 toimii VTT Tiina Valkendorff. Vuosi 2023 on nykyisen 

toimikunnan kauden 2021–2023 viimeinen, joten loppuvuonna toteutetaan haku toimikunnan seuraavalle 

kolmivuotiskaudelle. 

  



 

 
Nuorisotutkimusseura ry. 
puh. 044 416 5314  
toimisto@nuorisotutkimus.fi 
www.nuorisotutkimusseura.fi   18 / 26 

 

3. JULKAISUTOIMINTA 
Julkaisutoiminnan tavoite noudattelee Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottaa tieteellisesti 

korkeatasoisia, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia julkaisuja monille 

yhteiskunnan kentille. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa (painetut ja 

verkkojulkaisut), Nuorisotutkimus-lehteä sekä verkossa ilmestyviä Näkökulma-kirjoituksia. 

Nuorisotutkimusverkosto noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta sääteleviä 

julkaisueettisiä periaatteita.  

3.1. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja 

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa ja julkaisutoiminnan rakenteita kehitetään kokonaisvaltaisesti 

julkaisujen profiloimiseksi aiempaa paremmin ja laadun sekä vuoropuhelun takaamiseksi. Sarjoja on kolme: 

Tiede, Kenttä ja Liike. Nuorisotutkimusverkostoa voidaan hyvin pitää Suomen merkittävimpänä 

nuorisotutkimuksellisen tiedon kustantajana.  

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

vuonna 2023.  

Vuoropuhelua tiivistetään yliopistojen ja tieteellisten seurojen kanssa myös julkaisuyhteistyön tasolla. 

Julkaisuyhteistyötä tehdään aktiivisesti yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseksi mm. OKM:n, 

Valtion nuorisoneuvoston, eri kustantamoiden sekä järjestöjen kanssa.  

Vuonna 2023 julkaistavissa teoksissa tarkastellaan mm. resilienssiä, turvallisuutta, Tyttöjen talon entisiä 

kävijöitä, nuorten vapaa-aikaa, saamelaisnuoria sekä nuorisotutkimuksen perusteita. Pitkän linjan 

nuorisotutkija julkaisee sarjassamme kirjan työttömistä nuorista, ja julkaisusuunnitelmassa on 

posthumanistisesti orientoitunut tieteellinen artikkelikokoelma Nuorten luonto eläimineen. 

Julkaisutoimintaa tukevan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan kaksivuotiskausi alkaa vuoden 

2023 alusta.  

Julkaisutoiminnan kehittäminen on yksi vuoden 2023 painopistealueista. Vuonna 2022 käynnistynyttä 

strategiatyötä jatketaan yhteistyössä seuran hallituksen kanssa (kts. luku 1.2. Julkaisustrategiatyö). 

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan julkaisut on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1. 

3.2. Nuorisotutkimus-lehti 

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

ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Osa lehdistä on teemanumeroita. Vuonna 2022 ilmestyy 1–2 

teemanumeroa. 

Lehti julkaisee artikkeleita, jotka käsittelevät lapsiin tai nuoriin, lapsuuteen tai nuoruuteen, 

nuorisokulttuureihin, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloihin tai palveluihin kohdentuvia käytänteitä, 
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käsitteitä, instituutioita, puhetapoja ja politiikkaa. Artikkelit voivat olla empiiriä, teoreettisia tai 

metodologisia. Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi Nuorisotutkimuksessa julkaistaan katsauksia, 

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

Nuorisotutkimus on poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja eri 

teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin. 

Nuorisotutkimuksen on hyvä olla yksi tarjottavien tekstien läpileikkaava teema, mutta lehteen voi tarjota 

artikkeleita eri tieteenaloilta. Lehti painottaa artikkeleita, joissa nuori tai nuoruus ei ole vain ilmiön, 

esimerkiksi oppimisen, tapahtumapaikka. Lehteen tarjotut artikkelikäsikirjoitukset arvioi kaksi nimetöntä 

arvioitsijaa. 

Lehden vertaisarvioidut artikkelit ovat vapaasti luettavissa julkaisupalvelu Elektrassa vuosilta 2007–2018. 

Elektran toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa, minkä jälkeen materiaali siirretään sieltä Tieteellisten 

seurain valtuuskunnan ylläpitämään journal.fi-palveluun. Nuorisotutkimus-lehti on ilmestynyt journal.fi-

palvelussa verkkolehtenä vuoden 2022 alusta alkaen. Tilaajat saavat sähköisen lehden luettavakseen heti 

sen ilmestyttyä, muut vuoden embargolla. Journal.fi:ssä on verkkolehtinä Nuorisotutkimukset vuodesta 

2019 alkaen. Toimintavuoden aikana journal.fi:hin tallennetaan myös lehden vanhempia vuosikertoja. 

Nuorisotutkimus-lehdellä on päätoimittajan/päätoimittajien lisäksi toimituskunta, joka kokoontuu noin neljä 

kertaa vuodessa. Toimituskunnan uusi kaksivuotiskausi alkaa vuoden 2023 alussa.  

Nuorisotutkimus-lehti on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1. 

3.3. Näkökulma 

Verkkojulkaisuina ilmestyvät Näkökulma-kirjoitukset avaavat nuorisotutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi 

puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja 

yhteiskunnallisen keskustelun välillä ja osaltaan edistävät nuorisotutkimuksellisen tiedon leviämistä uusille 

yleisöille. Näkökulmat sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, myös politikkaan ja käytännön toimintaan 

suunnattuja ehdotuksia niin päätöksentekijöille, nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, kuin 

nuorten asioista kiinnostuneelle suurelle yleisölle. Ne täydentävät Nuorisotutkimusverkostossa tuotettavia 

tutkimusjulkaisuja tarjoamalla kanavia esimerkiksi tieteen yleistajuistamiseen. 

Näkökulman alaisuudessa on ilmestynyt myös joitakin alasarjoja, joista vuonna 2023 jatkuu Poikkeusolot – 

nuorten arki koronan keskellä -kirjoitusten sarja.  

Näkökulma-sarja on kokenut viime vuosina tietynlaista institutionalisoitumista ja se on vakiintunut osaksi 

Nuorisotutkimusseuran julkaisutoimintaa aiemman blogimaiseksi mielletyn tehtävän sijaan. Sarjassa on 

raportoitu viime vuosina joidenkin Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeiden tulokset ja sille haettiin 

ISSN-tunnus vuonna 2020. Kehityskulku on herättänyt tarpeen erilaisille toimituksellisille määrittelyille sekä 

kirjoitussarjan profiilin kirkastamiselle, minkä vuoksi Näkökulmaa on tarkasteltu osana vuonna 2022 

käynnistynyttä ja vuodelle 2023 jatkuvaa julkaisustrategiatyötä. 
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4. YHTEISKUNNALLINEN JA 

TIEDEPOLIITTINEN VUOROVAIKUTUS 
Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun 

tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille. 

Monikenttäinen yhteistyö korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten seurojen, sekä toisaalta 

kansalaisjärjestökentän sekä nuorisopoliittisten toimijoiden kanssa tehtävä on luonteva osa 

Nuorisotutkimusverkoston toimintaa.  

4.1. Viestintä 

Nuorisotutkimusseuran viestinnän tarkoituksena on tukea Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tiede- ja 

yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä sekä tutkimustoiminnan monipuolista roolia niin tieteellisillä, kuin 

yhteiskunnan eri kentillä. Viestinnän resursseilla tuetaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden 

mahdollisuuksia toimia aloitteellisina yhteiskunnallisina keskustelijoina nuoria koskevissa asioissa. 

Viestinnälle on leimallista toimintaympäristön kiivas muutostahti: kilpailu yleisön ajasta huomiosta on 

kaikilla foorumeilla kovaa, kanavien ja välineiden kehitys on nopeaa ja eri kanavat edellyttävät viestiltä 

erilaista muotoa. Nuorisotutkimusverkosto on halunnut toimia muutosten edelläkävijänä ja rakentajana ja 

onkin tavoittanut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa merkittäviä seuraajamääriä verrattuna moniin 

vastaavien toimialojen organisaatioihin. Nuorisotutkimusverkoston keskeisiä viestintäkanavia ovat 

sosiaalisen median kanavat Facebook, Twitter ja Instagram, vuonna 2020 käyttöönotettu uutiskirje, omat 

verkkosivut sekä tiedotejakelupalvelu Epressi.  

Vuonna 2023 viestinnän resursseja kohdennetaan erityisesti verkkosivu-uudistukseen.  

4.2. Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen 
kanssa 

Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET on yliopistollinen verkosto, joka koordinoi 

nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta Suomessa. YUNETiin kuuluu viisi jäsenyliopistoa 

(Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot), Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 

Juvenia (XAMK) sekä Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusseura tukee YUNETin toimintaa jäsenmaksun 

ohella mm. osallistumalla sen suunnittelu- ja opetustyöhön. Vuonna 2022 YUNETin toiminnan 

koordinointivastuu on Oulun yliopistolla. 

Opetus-, ohjaus- ja seminaariyhteistyö on erityisen tiivistä Tampereen yliopiston kanssa, jossa nuorisotyötä 

ja -tutkimusta voi opiskella kandidaatti- tai maisteritason opintoina ja jossa se on nykyisin myös yksi 

yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman väittelyaloista. Tampereen yliopiston ja Humanistisen 

ammattikorkeakoulun kanssa on sovittu yhteistyöstä erillisillä yhteistyösopimuksilla. Myös Nuorisoalan 

tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden ohjelma sekä Åbo Akademin 

Vaasan yksikön nuorisotutkimuksen oppiaine ovat tärkeitä yhteistyötahoja.  
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Yliopistojen kanssa eri vuosina toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan koulutus- ja 

opetusyhteistyötä ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen, 

ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opetustehtäviin. Korkeakouluopiskelijoita pyritään 

kiinnittämään aktiivisesti mukaan Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeisiin tekemään opinnäytteitä, 

olipa kyseessä pro gradu -työn tai väitöskirjan valmistelu. 

Avoimia tutkijaseminaareja (kts. luku 5.2.) järjestetään yhteistyössä nuorisotutkimuksen opetusta ja 

tutkimusta toteuttavien korkeakoulujen kanssa. 

4.3. Yhteistyökumppanuudet, verkostot ja 
vaikuttaminen  

Nuorisotutkimusverkoston yhteistyö on elävää eri valtionhallinnon tahojen ja kansalaisjärjestökentän 

kanssa. Erityisen tiiviit suhteet Nuorisotutkimusverkostolla on opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja 

liikuntapolitiikan (nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen) sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan osastojen 

kanssa. Muita läheisiä yhteistyökumppaneita Nuorisotutkimusverkostolle ovat valtion nuorisoneuvosto 

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

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

säätiöt ja nuoriin ja ikään liittyvien teemojen parissa työskentelevät Lapsiasiavaltuutetun ja 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.  

Alkuvuonna 2023 toteutetaan tutkimus- ja vaikuttamisyhteistyötä Allianssi ry:n kanssa, jonka rahoittamassa 

hankkeessa Nuorisotutkimusverkoston tutkijat tuottavat tutkimusperustaisia kirjoituksia nuorten 

tilanteesta korona-aikana, erityisesti liittyen nuorten hyvinvoinnin ja sosiaalisuuden vajeisiin. Allianssin 

toimijat käyttävät tätä tietoperusteisessa eduskuntavaalivaikuttamisessaan keväällä 2023 toteutettavien 

eduskuntavaalien yhteydessä, nostaen esiin juuri tiettyjä nuorten hyvinvoinnin teemoja.  

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

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

kanssa yhteistyötä toteutetaan monipuolisesti mm. tutkimusrahoitusten hakemisessa. Tampereen 

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

kumppani aineistojen arkistoinnin osalta.   

Nuorisotutkimusseura on vaikuttava tiedepoliittinen toimija ja toimii aktiivisesti Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan (TSV) ja tieteellisten seurojen tiedeyhteisössä. Nuorisotutkimusseura ylläpitää myös 

jatkuvaa vuoropuhelua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa oman tutkimuseettisen 

toimikuntansa kautta.  

Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti alaisuudessaan toimivia, nuorisotutkimusta edistäviä 

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

tutkimuksen verkosto, Laadullisen nuoriin kohdistuvan seurantatutkimuksen pohjoismainen 

yhteistyöverkosto Nord-Lys ja Nuorisotyön Senioriklubi.  
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4.4. Kansainvälinen toiminta 

Kansainvälisyys nivoutuu monin tavoin osaksi Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa. 

Nuorisotutkimusverkosto on mukana useissa vertailevissa tutkimushankkeissa, joissa tutkimusympäristöt 

sijoittuvat joko Eurooppaan tai sen ulkopuolelle. Hankkeissa kysymykset demokratiasta, nuorten asemasta, 

muuttoliikkeestä, sukupolvista ja sukupuolesta asettuvat monipuolisen analyysin kohteeksi. Myös 

nuorisotyön tutkimuksen kysymyksissä vahvistetaan globaalia dialogia. Nuorisotutkimusverkoston monien 

tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä huippututkijoista. 

Nuorisotutkimusverkoston kansainvälisiä yhteistyösuhteita merkittävien ulkomaisten nuorisotutkimusta 

tekevien yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa pyritään vahvistamaan jatkuvasti. Viime vuosina yksi 

vakiintunut kansainvälisen toiminnan muoto on ulkomaisten nuorisotutkijoiden kutsuminen Suomeen 

vierailuluennoitsijoiksi tai tutkimusvierailulle mm. verkoston tutkimushankkeiden yhteistyökumppanin 

roolissa, joskin koronavuosina tämä käytäntö on ollut tauolla.  

Elokuussa 2022 tehtävässä aloittanut uusi tutkimusprofessori Sofia Laine ryhtyy rakentamaan 

kansainvälistä planetaarisen nuorisotutkimuksen tutkijaverkostoa heti vuonna 2023. Tähän liittyen hän on 

sopinut vierailusta Lleuvenin katolilaisen yliopiston sosiologian ja globaalien yhteiskunnallisten liikkeiden 

tutkimusryhmään sekä koordinoi aiheeseen kiinnittyvää työryhmää Maailman sosiologiayhdistyksen 

maailmankongressissa Melbournessa kesäkuussa 2023. 

Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat aktiivisesti 

kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin ja ovat jäseniä kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa. 

Näistä mainittakoon tärkeimpinä YOUNG-lehti, EU:n ja EN:n nuorisoalan partnership-verkostot, kuten 

European Knowledge Centre for Youth Policy, Youth Wiki -kirjeenvaihtajaverkosto, the Pool of European 

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

Nuorisotutkimusverkosto toimii aktiivisesti pohjoismaisen nuorisotutkimuksen yhteistyöverkoston 

vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Vuoden 2024 NYRIS järjestetään Suomessa Nuorisotutkimusseuran ja 

Tampereen yliopiston yhteistyönä.  Yhteistyö on tiivistä myös Barentsin alueen ja Pohjoismaiden 

nuorisotyön ja -politiikan yhteistyöverkostojen kanssa. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen vuonna 2022 

rahoittamat pohjoismaiset tutkimushankkeet ovat luoneet hyvän pohjan yhteistyön jatkomahdollisuuksille. 

4.5. Opinnäytetyökilpailu 

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto jaetaan vuosittain ansioituneille nuorisotutkimuksellisten 

opinnäytteiden tekijöille. Kilpailu käydään kahdessa sarjassa: pro gradut ja amk-opinnäytteet. 

Ammattikorkeakoulusarjaan voivat osallistua vuorovuosina perustutkinnon opinnäytteet ja ylemmän amk-

tutkinnon opinnäytteet. Vuonna 2023 vuorossa ovat perustutkintojen opinnäytteet. Seuran hallitus 

nimittää palkintoraadin ja sen puheenjohtajat kevään aikana. Palkinnot ja kunniamaininnat jaetaan 

Nuorisotutkimuspäivillä. 
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5. SEMINAARIT, TAPAHTUMAT JA MUUT 

TILAISUUDET 
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.  

5.1. Nuorisotutkimuspäivät 

Nuorisotutkimusseuran vuosittainen päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät järjestetään vuosittain 

marraskuussa. Järjestyksessään 22. päivien teema ja järjestämispaikka päätetään alkuvuonna 2023. 

Nuorisotutkimuspäiviä järjestetään eri puolilla Suomea, vuonna 2022 Joensuussa.  Päiville osallistuu 

vuosittain keskimäärin 150 henkilöä.  

Nuorisotutkimuspäivillä jaetaan vuosittain järjestettävän Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun 

palkinnot.  

5.2. Avoimet tutkijaseminaarit 

Nuorisotutkimusverkoston perustamisesta lähtien järjestetyt avoimet tutkijaseminaarit ovat tärkeä väline 

nuorisotutkijoiden vuoropuhelun valtakunnallisessa ja monitieteisessä edistämisessä, myös vuonna 2022. 

Samalla seminaarimuoto on vakiinnuttanut asemansa nuorisotutkimuksellisen tuen tarjoamisessa eri 

uravaiheessa oleville tutkijoille. Tutkijaseminaaria kehitetään yhdessä eri yliopistojen kanssa ja niitä 

järjestetään tiiviissä yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston omien tutkimushankkeiden kanssa.  

Vuonna 2023 järjestettävän avoimen tutkijaseminaarin aihetta ei ole vielä lyöty lukkoon. Yksi mahdollinen 

teema on uuden tutkimusprofessorin myötä planetaarinen nuorisotutkimus.   

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. Vuoden 2023 gradupäivän teema on vielä mietinnässä.  

Lisäksi on järjestetty erilaisia Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeiden tuotoksiin ja 

yhteistyökuvioihin liittyviä seminaareja niin lähimoodissa kuin verkkototeutuksina, ja tällaisia ideoidaan 

myös vuodelle 2023. Monet tällaiset seminaarit ovat keränneet runsaasti kiinnostuneita kuulijoita.  Myös 

erilaisia toisten tutkimusorganisaatioiden kanssa yhteistyössä toteutettuja seminaareja harkitaan 

jatkossakin.  
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5.3. Ohjelmat kirjamessuilla ja muissa tapahtumissa  

Nuorisotutkimusverkosto tarjoaa ja järjestää vakiintuneesti ohjelmaa myös Turun ja Helsingin 

kirjamessuille, opetus- ja kasvatusalan EDUCA-messuille sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteestä 

ja tutkimuksesta kiinnostuneille ja Allianssin nuorisoalan toimijoille suuntaamiin tapahtumiin. 

Nuorisotutkimusseura on yksi Tiedekioski-tapahtuman järjestäjistä 13.–14.1.2023 sekä järjestää ohjelmaa 

myös osana Tieteen päiviä järjestettävään Nuorten päivään 13.1.2023. Ohjelmaesityksiä on tehty myös 

Allianssin järjestämään NUORI2023-suurtapahtumaan Jyväskylän Paviljongissa 18.–20.4.2023, jossa 

toimintaa esitellään myös esittely- ja myyntipöydällä.  

5.4. Nordic Youth Research Symposium 2024 

Seuraava Nordic Youth Research Symposium järjestetään jälleen Suomessa. Pohjoismaissa ja Baltian maissa 

kiertävästi järjestettävä tärkein pohjoismaisen nuorisotutkimuksen konferenssi on järjestetty Suomessa 

viimeksi vuonna 2011, jolloin sen pääjärjestäjänä toimi Nuorisotutkimusseura. Kesäkuussa 2024 

Tampereella järjestettävän konferenssin järjestävät Tampereen yliopiston Nuorisotyön ja 

nuorisotutkimuksen oppiaine ja Nuorisotutkimusseura. Valmistelutyö on käynnistetty syksyllä 2022. 
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6. ORGANISAATIO 
Nuorisotutkimusseuran organisaatiota on kehitetty viime vuosina voimakkaasti mm. johtosäännön 

päivitystyöllä ja johtamisjärjestelmää kehittämällä. Vuotta 2023 tulee edelleen leimaamaan koronan 

jälkeinen paluu toimistolle ja toimitiloihin, joihin muutettiin jo kesällä 2021, mutta joihin ei etätyöskentelyn 

vuoksi ole vielä kunnolla päästy asettumaan.  

6.1. Henkilöstö ja toimitilat 

Nuorisotutkimusseurassa työskentelee vuosittain noin 25–35 työntekijää, joiden lisäksi 

Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä voi työskennellä tutkijoita henkilökohtaisella apurahalla, vierailevina 

tutkijoina tai työhuonevuokralaisina. Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee säännöllisesti myös 

korkeakouluharjoittelijoita tutkimusavustajina sekä avustajina erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä. 

Henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan monin eri keinoin, mm. säännöllisillä 

henkilöstötapaamisilla ja virkistystoiminnalla. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista tuetaan joustavilla 

työajoilla, työaikapankilla ja pääasiassa virka-aikaan ajoittuvalla työskentely- ja kokousaikataululla. 

Kattavien työterveyspalvelujen lisäksi henkilöstölle on tarjolla mahdollisuus yksilölliseen tai yhteisölliseen 

työnohjaukseen ja henkilöstölle tarjotaan Smartumin kulttuuri- ja liikuntaetu. Nuorisotutkimusseuran 

henkilöstöä kannustetaan lisäkouluttautumiseen osaamisen ylläpitämiseksi.  

Nuorisotutkimusseuran toimitilat sijaitsevat Itä-Pasilassa osoitteessa Kumpulantie 3, joiden lisäksi osa 

tutkijoista työskentelee eri puolilla kotitoimistoistaan käsin.   

6.2. Jäsenistö ja hallitus 

Nuorisotutkimusseuralla on noin 400 jäsentä, jotka edustavat tutkijoiden ja opiskelijoiden lisäksi laajasti 

erilaisia nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisia.  

Nuorisotutkimusseuran hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–10 varsinaista 

jäsentä sekä 3 varajäsentä. Hallitustyöskentely painottuu toiminnan strategiseen suunnitteluun ja 

tiedepoliittiseen vaikuttamistyöhön. Nuorisotutkimusverkoston operationaalisesta johtamisesta vastaa 

työsuhteinen tutkimusjohtaja.  

6.3. Talous 

Nuorisotutkimusseura ry saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja 

liikuntapolitiikan osaston Nuorisotyön- ja -politiikan vastuualueelta (n. 60 % kokonaisbudjetista). 

Yleisavustus kattaa Nuorisotutkimusverkoston perustoiminnan sekä pääosan toistaiseksi voimassa olevissa 

työsuhteissa työskentelevien henkilöstökuluista sekä infrastruktuurikuluista. Yleisavustus laski jonkin verran 

2010-luvun lopulla, mutta viime vuodet rahoitus on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Vuoden 2023 alusta 

nuorisoalan järjestöjen rahoitus siirtyy valtion budjettiin ja vuoteen 2026 asti on puolueiden kesken sovittu 

rahoituksen pysyvän suurin piirtein entisellään. Vuoden 2023 osalta ei ole näköpiirissä suurta uhkaa 
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avustuksen pienenemisestä. Taloustilanteen kehitystä seurataan tarkoin ja pyritään ennakoimaan 

tilannetta.  

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat myös muut ministeriöt, kansainväliset 

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

rahoituksen kannalta ovat suuret tutkimusrahoitukset, jotka ovat erittäin kilpailtuja. Tältä kannalta on 

merkityksellistä, että vuonna 2023 Nuorisotutkimusverkostossa aloittaa työskentelynsä uusi erikoistutkija, 

jonka rekrytointi tapahtuu vuoden 2022 lopulla.  Rahoitushauissa menestymisen kannalta olennaisia ovat 

myös strategiset kumppanuudet muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa.  

  

 

 

 

 

 


