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1. TUTKIMUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuotta 2021 Nuorisotutkimusseuran ja sen alaisuudessa toimivan Nuorisotutkimusverkoston toiminnassa
leimasivat monenlaiset poikkeusolot ja muutokset. Koronapandemian vuoksi etätyöskentely pitkittyi ja
rahoitukseen aiheutti epävarmuutta Veikkauksen edunsaajien rahoituksen tulevaisuus. Lisäksi toimintaa
leimasi muutto uusiin toimitiloihin ja siten pitkäaikaisen vuokrasopimuksen päättyminen Allianssi-talolla.
Uudet toimitilat saatiin vähitellen toimiviksi loppuvuoden aikana, vaikka niitä ei olekaan vielä täysin päästy
hyödyntämään koronarajoitusten vuoksi. Monista epävarmuuksista huolimatta toiminta pystyttiin
sopeuttamaan uudenlaisiin tilanteisiin, ja niin tutkimus-, kustannus- kuin seminaaritoiminta toteutui lähes
suunnitellusti. Myös rahoitustilanne saatiin vuoden aikana tasapainotetuksi. Myös vuonna 2020
notkahtanut julkaisumyynti koheni koronapandemiaa edeltäneelle tasolle uusien julkaisunimikkeiden
myötä.
Vuoden alkajaisiksi käynnistyi kaksi uutta Valtioneuvoston kanslian rahoituksella toteutettavaa ns. VN TEAStutkimushanketta, NUMPA ja TETTI. NUMPA kartoittaa nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelu-polkuja ja
TETTI keskittyy tarkastelemaan peruskoulun työelämään tutustumisjaksoja tasa-arvo-näkökulmasta. Myös
kaupunkilaisnuorten suhdetta kaupunkitilaan korona-aikana etnografisesti kartoittava Nuorten paikkataju
ja huolet -hanke sai rahoitusta useiden kaupunkien taholta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Säännöllisten tiedonkeruiden lisäksi toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella kaksi
uutta nuorten tilannetta koronapandemian aikana tarkastelevaa tiedonkeruuta. Tuloksia raportoitiin eri
foorumeilla ja ne ovat herättäneet paljon kiinnostusta.
Vuoden kohokohdaksi monelle nousivat Nuorisotutkimuspäivät, jotka pystyttiin toteuttamaan
lähitapahtumana yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa marraskuussa. Päivien teemana oli Käännekohtia
– nuoret yhteiskunnallisissa muutoksissa.
Keväällä Nuorisotutkimusverkoston pitkäaikainen tutkimusprofessori Tommi Hoikkala siirtyi emerituksen
asemaan. Syksyn aikana käynnistyi Nuorisotutkimusverkoston tutkimustyön kannalta erittäin keskeisen
uuden tutkimusprofessorin rekrytointi, joka toteutettiin kansainvälisellä haulla. Vuoden lopulla rekrytointi
oli kesken, mutta eteni suunnitellusti.
Kuten muillekin työyhteisöille, myös Nuorisotutkimusverkostossa korona-ajan pitkittynyt etätyö on
vaikeuttanut työyhteisöllisyyden ylläpitoa. Henkilöstön hyvinvointia pyrittiin vuoden aikana tukemaan
monenlaisilla toimilla. Työhyvinvointia pyrittiin tukemaan muun muassa laajennetuilla työterveyden
palveluilla, järjestämällä säännöllisiä virtuaalisia kohtaamisia verkossa sekä mahdollistamalla työntekijöiden
omaehtoinen virkistäytymistoiminta työajalla.
Sinikka Aapola-Kari
Tutkimusjohtaja
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2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2021
2.1. Tieteelliset avaukset ja tutkimustoiminta
Vuonna 2021 Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta jatkui vilkkaana sekä Opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) rahoituksella toteutettavalla, että ulkopuolisen rahoituksen hankkeissa. Lisäksi
Nuorisotutkimusverkosto osallistui vuoden aikana useisiin keskeisiin rahoitushakuihin ja etsi uusia
yhteistyökumppanuuksia.

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.
Vuoden 2021 tutkimustoimintaa esitellään kattavasti luvussa 3. Tutkimus.
Asetettu tavoite

Haetaan aktiivisesti rahoitusta uusille tutkimusteemoille.

Tartutaan nopeasti ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin.

Kytketään mahdollisuuksien mukaan läpileikkaavia, nuoriin ja
nuoruuteen liittyviä tutkimusnäkökulmia osaksi muuta
tutkimustoimintaa.

Toteutumisen arviointi

Nuorisotutkimusverkosto toimi aktiivisesti konsortioiden
muodostajana Suomen Akatemian (Huippututkimusyksikkö- ja
STN-haut) ja VN TEAS -rahoitushauissa. Myös muita
rahoituksia haettiin aktiivisesti.
Nuorisotutkimusverkosto on toteuttanut ajankohtaista
tutkimusta nuorten tilanteesta korona-aikana. Vuonna 2021
toteutettiin Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikanahankkeessa kaksi aineistonkeruukierrosta. Vuoden aikana
käynnistyi myös etnografista otetta hyödyntävä, nuorten
käsityksiä korona-ajan kaupunkitiloista ja vapaa-ajasta
tarkasteleva Nuorten paikkataju ja huolet -hanke.
Ilmastonmuutoksen ajankohtaiseen teemaan tartuttiin
vuoden 2021 Nuorisobarometri-kyselyssä (ilmestyy
maaliskuussa 2022) teemana oli kestävä kehitys ja
ilmastonmuutos. Vuoden 2022 Nuorisobarometria
valmisteltiin teemasta sopeutuminen epävarmuuden aikaan.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusaineistot tarjoavat
mahdollisuuden monipuolisiin tarkastelunäkökulmiin.

Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö-haku kaudelle 2022–
2029
Vuonna 2020 käynnistyi Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö-aiehaku kaudelle 2022–2029.
Nuorisotutkimusverkoston johdolla koottu konsortio laati syksyllä 2020 aiesuunnitelman, jonka teemat
kytkeytyivät ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ongelmatiikkaan, yhdistäen kunnianhimoiset tieteelliset
avaukset relevanttiin teoriakehykseen ja metodologiaan. Hakemuksen yhteistyökumppaneiksi valikoitui
strategisesti relevantteja kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimuslaitoksia ja muita toimijoita eli Tampereen
yliopisto, Helsingin yliopisto, XAMK ja HUMAK. Oman hakemuksen lisäksi Nuorisotutkimusverkosto on
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yhteistyökumppanina Helsingin yliopiston koordinoimassa, koulun muutoksia koskevassa
huippuyksikköhakemuksessa.
Valitettavasti aiesuunnitelma ei edennyt rahoitettavien yksiköiden joukkoon.
Asetettu tavoite

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

Toteutumisen arviointi

Hakemus jäi aiehaku-vaiheeseen. Luotua konsortiota ja
tutkimussuunnitelmaa pyritään kuitenkin hyödyntämään
myöhemmissä hauissa.
Ei päästy toteuttamaan.

Tutkimusprofessuurin jatkuvuuden turvaaminen
Nuorisotutkimusverkostoon perustettiin vuonna 2009 tutkimusprofessuuri, jonka haltijana on alusta alkaen
ollut dosentti Tommi Hoikkala. Hoikkala eläköityi huhtikuussa 2021, jolloin hän sai emeritusstatuksen.
Tutkimusprofessori on Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan keskeinen keulahahmo, joka vastaa
tutkimuksen akateemisesta laadusta ja jolla on keskeinen merkitys organisaation tutkijoiden osaamisen
kehittämisessä. Tutkimusprofessori on ensiarvoisen tärkeä myös strategisten kumppanuuksien löytämiselle
hankerahoituksen hauissa sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden takaamisessa.
Nuorisotutkimusseuran hallitus asetti keväällä 2021 työryhmän valmistelemaan tutkimusprofessorin
rekrytointia. Työryhmä työskenteli tiiviisti kevään 2021, ja hallitus hyväksyi sen laatiman esityksen
tutkimusprofessorin toimen linjaamisesta. Tutkimusprofessuuriin päätettiin tavoitella kansainvälisen tason
ansioitunutta tutkijaa, jolla on vankat johtajuustaidot ja visiot monitieteisen nuorisotutkimuksen
suuntaamisesta tulevaisuudessa.
Asetettu tavoite

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

Toteutumisen arviointi

Ennen haun avaamista tehtävästä käytiin osallistavaa
lähetekeskustelua hallituksessa, sen asettamassa työryhmässä
ja henkilöstön keskuudessa. Rekrytointityöryhmä, jossa oli
myös henkilöstön edustus, saavutti yksimielisyyden
professuurin tehtävän keskeisistä linjauksista.
Hakuprosessi toteutettiin kansainvälisenä hakuna alkusyksyllä
2021. Korkeatasoisia hakemuksia tehtävään jätettiin 17.
Päätös valittavasta henkilöstä tehdään kevätkauden 2022
aikana.

Kansainvälisten tieteellisten kontaktien ylläpitäminen ja
vahvistaminen
Nuorisotutkimusverkoston ja sen tutkijoiden monipuoliset kansainväliset kontaktit ja yhteistyösuhteet ovat
keskeisiä korkeatasoiselle tieteelliselle toiminnalle, uusien yhteistyömuotojen kehittämiselle ja
kansainvälisissä rahoitushauissa menestymiselle. Vuonna 2021 jatkettiin olemassa olevien verkostojen
vahvistamista ja uusien, etenkin eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden etsimistä.
Käytännössä verkostoitumista tapahtuu niin sähköisillä alustoilla kuin konferensseissa. Vuonna 2021 myös
konferenssitoiminta kohtasi koronapandemian ja sen kansainväliselle liikkuvuudelle asettamia haasteita,
mutta osallistuminen virtuaalisesti järjestettyihin kokouksiin ja webinaareihin oli aktiivista.
Nuorisotutkimusseura kutsuttiin mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Afrikkatoimintasuunnitelman valmistelua ohjaavaan työryhmään, johon osallistuttiin aktiivisesti. Toukokuussa
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osallistuttiin konsortioon, jossa valmisteltiin aiehakemus EU:n CHANSE-ohjelmaan. Hakemus ei päässyt
toiselle kierrokselle, mutta osallistuminen vahvisti verkostoitumista. Syksyllä aloitettiin myös Horizonrahoitushakemuksen valmistelu.
Asetettu tavoite

Jatketaan verkostoitumista muiden pitkittäisotteella
nuorisotutkimusta toteuttavien pohjoismaisten,
eurooppalaisten ja eri maanosissa toimivien tahojen kanssa.
Osallistutaan aktiivisesti vuonna 2019 perustetun Nord-Lys:in
eli pohjoismaisten pitkittäistutkimusotteella tehtävää
nuorisotutkimusta toteuttavien tahojen yhteistyöhön.
Jatketaan eurooppalaisen yhteistyön laajentamista erityisesti
yhteistyössä Milanon yliopiston professorin Carmen Leccardin
kanssa.
Kannustetaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita
osallistumaan aktiivisesti Nordic Youth Research Symposiumiin
(NYRIS) Oslossa kesäkuussa 2021.
Kannustetaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita
osallistumaan aktiivisesti European Sociological Associationin
järjestämään maailmankonferenssiin Barcelonassa elokuussa
2021.
Syvennetään viime vuosina käynnistynyttä tutkijavaihtoa,
mikäli pandemiatilanne sen sallii. Kutsutaan kansainvälisiä
vierailevia tutkijoita työskentelemään verkostossa ja tuetaan
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden vierailumahdollisuuksia
kansainvälisten yhteistyötahojen luona.

Toteutumisen arviointi

Verkostoitumista edistettiin mm. European Sociological
Association’in etäkonferenssissa elokuussa.
Yhteistyötä on toteutettu perustetun NORD-Lystutkimusverkoston puitteissa. Vuonna 2021 ei pandemian
vuoksi järjestetty suurempia tapahtumia. Yhteistyötahot ovat
valmistelleet keskenään rahoitushakemuksia.
Yhteistyösuhteet ovat säilyneet hyvin. Uusia avauksia ei
vuonna 2021 ole tehty koronatilanteen vuoksi.
Pandemiatilanteen vuoksi NYRIS toteutui vain lyhyenä
etäwebinaarina. Varsinainen NYRIS-konferenssi lykkääntyi
vuodelle 2022.
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita osallistui virtuaalisesti
järjestettyyn konferenssiin.
Kansainvälistä tutkijavaihtoa ei pystytty toteuttamaan vuonna
2021 koronatilanteen asettamien matkustus- ja
työskentelyrajoitusten vuoksi. Tutkijavierailuiden
mahdollistamiseen pyritään kiinnittämään erityistä huomiotta
pandemiatilanteen helpotuttua.

2.2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä
Vuoden 2021 viestinnän ja vaikuttamisen tavoitteiden keskiössä olivat vaikuttamistyö Veikkauksen
edunsaajien rahoituksen turvaamiseksi sekä verkkopohjaisen julkaisutoiminnan ja oman toiminnan tulosten
raportoinnin kehittäminen.

Vaikuttamista rahoituspohjan turvaamiseksi tulevaisuudessa
Nuorisotutkimusverkoston rahoituspohja on kaventunut viime vuosina useista eri syistä. Koko
nuorisotoimialan ja siten myös Nuorisotutkimusseuran yleiseen rahoituspohjaan ovat vaikuttaneet etenkin
rahapelaamiseen liittyvän toimintaympäristön muutoksen aiheuttama Veikkaus-voittovarojen
hupeneminen sekä toisaalta koronapandemian tätä kehitystä kiihdyttänyt vaikutus. Tutkimustoiminnan
rahoituspohjaa on puolestaan kaventanut kiristynyt kilpailu kotimaisista tutkimusrahoituksista sekä
kansainvälisen toimintaympäristön muutokset.
Rahoituksen turvaamisen osalta saatiin loppuvuonna päätös vuoden 2022 osalta. Epävarmuus rahoituksen
tulevaisuudesta kuitenkin jatkuu, minkä vuoksi Nuorisotutkimusseuran hallitus nimitti loppuvuonna
erityisen taloustyöryhmän, jonka tarkoitus on varautua tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuviin
rahoituspohjan muutoksiin.
Asetettu tavoite

Tehdään aktiivista yhteistyötä muiden nuorisoalan toimijoiden
kanssa toimialan rahoituspohjan turvaamiseksi.

Toteutumisen arviointi

Nuorisotutkimusseura teki aktiivista yhteistyötä muiden
nuorisoalan järjestöjen kanssa toimialan rahoituspohjan
turvaamiseksi. Veikkauksen rahoituksen siirtämistä valtion
budjettiin valmistelevassa työryhmässä nuorisoalan järjestöjä
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Varaudutaan muutosten mahdollisesti aiheuttamiin
rahoitusleikkauksiin organisaation kulurakennetta
sopeuttamalla.
Haetaan aktiivisesti rahoitusta myös uusista tarjolla olevista
rahoitusinstrumenteista.
Pohditaan strategisia keinoja menestymiselle yhä kiivaammin
kilpailluissa tutkimusrahoitushauissa.

Etsitään aktiivisesti korvaavia kumppanuuksia muista maista
paikkaamaan Brexitin aiheuttamaa kumppanuusvajetta.

on edustanut Allianssi ja tieteellisiä seuroja Tieteellisten
seurain valtuuskunta (TSV).
Hallitus nimitti syksyllä 2021 erityisen taloustyöryhmän
valmistelemaan organisaation taloutta tasapainottavia toimia.
Työryhmän vuonna 2021 alkanut työskentely jatkuu vuonna
2022.
Rahoitusta haettiin aktiivisesti useista eri tiede- ja
tutkimusrahoituksen instrumenteista. Lisäksi kartoitettiin
muita rahoitusmuotoja ja rakennettiin erilaisia yhteistyön
muotoja niitä silmällä pitäen.
Nuorisotutkimusverkoston senioritutkijoiden ja tutkimuksen
johtoryhmän sisällä käytiin aktiivista keskustelua siitä, millaisia
hankkeita lähdetään edistämään mm. Akatemian hauissa.
Voimavaroja keskitettiin strategisesti tärkeimmiksi koettuihin
hakuihin.
Korvaavia kumppanuuksia on löytynyt vuonna 2021, mutta
myös Britannia voi yhä osallistua EU-hakuihin.
Kumppanuusvaje ei siis ole kärjistynyt.

Verkkojulkaisemisen uusien muotojen kehittäminen ja
verkkosivujen kokonaisuudistuksen käynnistäminen
Tieteellinen julkaiseminen on ollut viime vuodet suuressa murroksessa. Laadukkaan tutkimustiedon
tuottaminen on luonteeltaan hidasta: vertaisarviointiprosessit ottavat aikansa, mutta takaavat
tutkimustiedon laadun. Perinteisen tiedejulkaisemisen rinnalle on kehittynyt tarve nopeampien ja
kevyempien tiedon tuottamisen tavoille, mikä on näkynyt esimerkiksi Nuorisotutkimusverkoston verkossa
ilmestyvän Näkökulma-sarjan uudenlaisena hyödyntämisenä tutkimustulosten raportoinnin väylänä.
Tavoite on kytkeytynyt toisaalta yleiseen verkkojulkaisemisen kehittämiseen (etenkin
Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisujen pysyväissäilytystä koskevan kysymyksen ratkaisemiseen) ja
toisaalta tarpeeseen uudistaa organisaation verkkosivut. Uudistustyö käynnistyi vuonna 2021 ja sitä
jatketaan vuonna 2022. Uudistustyössä huomioidaan laajasti Nuorisotutkimusverkoston toiminnan
moninaiset kentät ja niiden kautta syntyvät tarpeet erilaisille verkkoalustoille: niin verkkojulkaisemiselle,
painettujen julkaisujen myynnille (verkkokauppa), tutkimusviestinnälle kuin järjestötoiminnalle.
Asetettu tavoite

Käynnistetään organisaation käytössä olevien verkkoalustojen
uudistus.
Osana uudistustyötä pyritään löytämään ratkaisu
Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisujen
pitkäaikaissäilytykselle. Muita uudistuksen tavoitteita ovat
tutkimusviestinnän kehittäminen, seuran järjestötoiminnan ja
verkoston tutkimustoiminnan selkeämpi esiin tuominen
verkossa sekä kirjamyynnin kasvattaminen verkkokaupan
kehittämisen osalta.

Osana uudistustyötä ratkaistaan ne saavutettavuuteen liittyvät
tekniset ongelmat, joita vanhalla sivustopohjalla ei ole ollut
mahdollista toteuttaa.

Toteutumisen arviointi

Uudistustyö käynnistyi vuonna 2021 ja jatkuu vuoden 2022
aikana. Myös olemassa olevaa sivustoa päivitettiin ennen
uudistuksen toteutusta.
Pysyväissäilytyksen vaihtoehtoja selvitettiin vuonna 2021,
mutta kustannustehokasta ratkaisua ei vuoden loppuun
mennessä löydetty. Selvitystyötä jatketaan vuonna 2022 siten,
että ensisijaisena ratkaisuna olisi yhteistyö
muiden vastaavien tiedejulkaisijoiden kanssa ja palvelun
ostaminen näin halvemmalla.
Kirjamyynti kasvoi vuoteen 2020 verrattuna selvästi.
Verkkosivu-uudistuksen yksi osa-alue koskee
Nuorisotutkimusseuran oman verkkokaupan ja itse
hoidettavan myyntilogistiikan tulevaisuutta.
Verkkosivusto on yhtä verkkokaupan tilauslomakkeen
käytettävyyttä lukuun ottamatta saavutettava. Uuden
verkkokauppa-alustan käyttöönottoa selvitettiin, mutta
uudistus päätettiin jättää toteutettavaksi osana
verkkosivuston tekeillä olevaa kokonaisuudistusta.
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Nuorisotutkimusverkoston toiminnan raportoinnin kehittäminen
Nuorisotutkimusverkoston oman toiminnan raportointia on kehitetty viime vuosina systemaattisesti.
Kehitystyön tavoitteena on ollut toisaalta tuottaa seurantamittaristoa toiminnan sisäiseen arviointiin,
kehittämiseen ja seurantaan, mutta toisaalta myös organisaation toiminnan tuloksista raportoimiseen
ulkoisille yleisöille. Toimintaa seurataan ja raportoidaan useilla mittareilla. Tutkimustyön raportointia on
kehitetty systemaattisemmaksi ja monipuolisemmaksi ja talouden, henkilöstön, julkaisutoiminnan sekä
viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen raportointiin on luotu uusia mittareita ja työkaluja.
Asetettu tavoite

Jatketaan määrällisen raportoinnin kehittämistä.

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

Toteutumisen arviointi

Vuonna 2021 kehitettiin erityisesti julkaisujen, osallistumisen
ja erilaisen toiminnan tiedonkeruuta. Tietoa kertyi hyvin
vuodelta 2021 ja sitä hyödynnetään toiminnan tuloksista
raportoitaessa. Kehitystyötä jatketaan saatujen kokemusten
pohjalta vuonna 2022.
Tiedonkeruuseen otettiin mukaan myös laadullisen tiedon
keruuta ja tiedonvälitystä. Tietojen hyödyntämisen
suunnittelua jatketaan.
Kerättyjä tietoja hyödynnetään osana toimintakertomusta ja
ulkoista viestintää.

2.3. Organisaation kehittäminen
Nuorisotutkimusverkostossa jatkettiin jo vuonna 2018 käynnistynyttä sisäistä hallinnollista uudistustyötä,
jonka taustalla ovat organisaation sisäisten ja ulkoisten toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten
aiheuttamat haasteet toimintatavoille ja hallinnolle.
Vuonna 2021 jatkettiin 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 tarkasteltiin
kriittisesti erityisesti tutkimustoiminnan näkökulmasta. Vuonna 2021 suunniteltiin käytäntöjä ja ohjeistusta,
joita saatetaan käytäntöön koulutusten avulla vuoden 2022 aikana.
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Yhteisöllisyyden ja työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen
koronan aiheuttamassa etätyötilanteessa
Pitkittynyt, jo toista vuotta jatkunut etätyöskentely merkitsi haasteita työyhteisöllisyydelle ja työntekijöiden
hyvinvoinnille. Yhteisöllisyyden, tiedonkulun, osaamisen jakamisen ja vertaistuen saamiseksi pyrittiin
henkilöstölle tarjoamaan uudenlaisia kohtaamis- ja yhteistyöfoorumeita. Työhyvinvoinnin tukemiseksi
tarjottiin erilaisia tukimuotoja, kuten omaehtoista virkistystoimintaa työajalla.
Asetettu tavoite

Panostetaan uudenlaisten yhteistyöfoorumien luomiseen ja
yhteisöllisyyden vaalimiseen.

Hyödynnetään uusia tiedonhallinnan käytäntöjä ja välineitä
myös osana henkilöstöjohtamista ja sisäistä viestintää.

Toteutumisen arviointi

Edelleen virtuaalisina järjestettyjen henkilöstötilaisuuksien
yhteydessä käytiin säännöllisiä kuulumiskierroksia.
Tutkijoiden kesken aloitettiin uusia, säännöllisesti
järjestettäviä ammatillisten kuulumisten vaihtohetkiä, joilla on
kehitetty mm. tiedonvaihtoa ja mahdollistettu yhteistä luovaa
keskustelua. Tällaisia ovat olleet Tutkijaklubi ja
aineistoasioiden tsekkaushetki. Asiapitoisempien
henkilöstötilaisuuksien lisäksi järjestettiin epämuodollisempia,
vapaaehtoisuuteen perustuvia tapaamisia, kuten viikoittaisia
virtuaalikahveja. Nuorisotutkimusverkostossa on toiminut
myös Elokuvakerho.
Teams, intranet ja Sharepointin yhteisesti työstettävät
tiedostot ovat mahdollistaneet tehokkaan työskentelyn ja
tiedonhallinnan myös etätyön aikana.

Organisaatiotyöryhmän työskentely
Hallituksen jäsenistä ja verkoston työntekijöistä koostuva, organisaation toimintaa ja rakenteita
tarkasteleva ja kehittävä organisaatiotyöryhmä ei kokoontunut vuonna 2021. Hallitustyöskentely kohdistui
muihin ajankohtaisiin teemoihin, erityisesti tutkimusprofessuurihaun käynnistämiseen ja rahoitustilanteen
turvaamiseen.
Asetettu tavoite

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.

Toteutumisen arviointi

Johtamisjärjestelmän toimivuuden arviointi siirtyi vuodelle
2022.
Kts. yllä.
Kts. yllä.
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3. TUTKIMUSTOIMINTA
Nuorisotutkimusverkosto on merkittävä nuoria, nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevan tiedon tuottaja ja
julkaisija niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Nuorisotutkimusverkoston monipuolinen
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 2021
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan keskeisenä tavoitteena on tuottaa korkealaatuista
tutkimusta nuorten elämän kannalta ajankohtaisista teemoista siten että vastaamme yhteiskunnan
merkittäviin tiedontarpeisiin. Tutkimustoiminnassamme ovat pysyvästi esillä erilaiset nuorten elämän
keskeiset tematiikat sekä heidän elinolojensa kannalta tärkeät kysymykset. Tarkastelemme
tutkimuksissamme niin nuorten osallisuutta, vapaa-aikaa, ihmissuhteita, elämänkulkua, nuorisokulttuureja
kuin toisaalta nuorisotyötä ja nuorille suunnattuja palveluja sekä laajempia yhteiskunnallisia
ongelmatiikkoja kuten yhdenvertaisuuteen, eriarvoisuuteen, demokratiaan ja tasa-arvoon liittyviä
kysymyksiä (kts. kuva 2).

Kuva 2. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan keskeisiä teemoja.

Koronan vaikutus nuorten hyvinvointiin
Vuonna 2021 keskeisiä, läpileikkaavia tutkimusteemojamme olivat nuorten kokemukset ja selviytyminen
korona-ajasta ja siihen liittyvä jälkityö. Koronatilanteen jäljet näkyvät nuorten elämässä pitkään ja
seurantaa nuorten tilanteen osalta tulee jatkaa vielä pitkään.
Nuorisotutkimusverkostossa käynnistyi tuoreeltaan, muutamia kuukausia koronapandemian puhkeamisen
jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella rahoitettu tutkimus koronan vaikutuksista
nuorten arkeen. Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana-tutkimushankkeessa toteutettiin vuonna
2021 kaksi uutta aineistonkeruuta, alkukesällä ja loppuvuonna (hankkeen ensimmäinen aineistonkeruu
toteutettiin alkusyksyllä 2020). Tulosten raportointia jatkettiin vertaisarvioimattomina kirjoituksina
Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -verkkojulkaisujen sarjassa. Työn alla on myös useita
tieteellisiä artikkeleita.
Koronatilanne toimi pontimena myös Nuorten paikkataju ja huolet -hankkeelle. Hankkeessa tarkastellaan
paikallisella tasolla nuorten asemoitumista kaupunkitilaan ja heidän keskuudessaan vallitsevia
huolenaiheita tiiviissä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Tampereen nuorisopalveluiden
kanssa.
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Koulutus ja muuttuvat työmarkkinat
Koulutusta, muuttuvia työmarkkinoita ja uudenlaisia osaamispolkuja tarkasteltiin mm. akatemiatutkija
Lotta Haikkolan johtamissa Logistiikka työssä- ja Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työmarkkinatuen
ehtona-hankkeissa, työmarkkinoiden sukupuolisegregaatiota haastavassa Potentiaali-hankkeessa sekä
peruskoulun työelämän tutustumisjaksojen kehittämistä tukevassa TETTI-hankkeessa.

Nuorten palvelut ja hyvinvointi
Nuorten palveluita, erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluita, tutkittiin edellä mainitun korona-aikaan
liittyvän hankkeen lisäksi muun muassa Nuorisobarometrissa sekä Polkuja päihdepalveluihin- ja Nuorten
mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA) -hankkeissa.

Nuorisotyön kehittämistä koskeva tutkimus
Nuorisotyötä ja sen kehittämistä koskeva tutkimus on yksi vakiintuneimmissa tutkimusaiheistamme, mikä
ilmentää myös Nuorisotutkimusverkoston tiivistä ja dialogista suhdetta nuorisotyön ja -politiikan
moninaisiin kenttiin. Nuorisotyötä ja sen kehittämistä koskevaa tutkimusta tehtiin myös vuonna 2021
useissa hankkeissa, joista Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta osana osaamiskeskuksia on yksi
esimerkki.

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 tutkimusta on kuvattu alla olevien painopistealueiden kautta.
Painopistealueiden tarkoitus on ollut yhtäältä sisäinen tutkijayhteisöllisyyden ja vuoropuhelun
rakentaminen sirpaleisen hankerakenteen ohi sekä toisaalta viestinnällinen: ne ovat toimineet myös
keinona koota Nuorisotutkimusverkoston eri hankkeissa tehtävän moninaisen tutkimustyön keskeisimpiä
teemoja ja aihealueita yhteen. Loppuvuonna 2021 todettiin tarve tarkastella tutkimustoiminnan visioita ja
tavoitteita sekä painopisteitä henkilöstön kesken.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan painopistealueet.
13 / 50

Säännölliset tiedonkeruut
Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu koostuu viidestä 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) sekä EU-jäsenmaiden nuorisopolitiikan instituutioita ja rakenteita
kuvaava Youth Wiki -tietokanta. Nuorisotutkimusverkosto vastaa Suomen osion tietosisältöjen
tuottamisesta.
Painopistealueen tutkimukset
Nimi

Nuorisobarometri

Lasten ja
nuorten
vapaaaikatutkimus

Nuorten
elinolot

Kesto

Jatkuva

Jatkuva

Jatkuva

Kuvaus

Vuosittain julkaistava
Nuorisobarometri
tuottaa tietoa
suomalaisten
nuorten arvoista ja
asenteista.
Nuorisobarometri on
ilmestynyt vuodesta
1994 lähtien.

Lasten ja nuorten
vapaa-aikatutkimus
käsittelee 7–29vuotiaiden vapaaaikaa painottuen
mediaan,
harrastamiseen ja
liikuntaan.

Joka toinen vuosi
ilmestyvä Nuorten
elinolot -vuosikirja
kokoaa nuoria
koskevan
tutkimustiedon ja

Rahoitus

OKM/yleisavustus.

OKM/yleisavustus.

Muuta

Tutkijat (v.2021)

Vuoden 2020 barometri
ilmestyi maaliskuussa 2021
nuorille tarjottavien
palveluiden teemalla. Keväällä
2022 ilmestyvää vuoden 2021
barometria kirjoitettiin
kestävän kehityksen ja
ilmaston teemalla. Vuonna
2021 aloitettiin myös vuonna
2023 julkaistavan barometrin
(teemana resilienssi)
valmistelu.
Vuoden 2020 tutkimus
julkaistiin toukokuussa 2021
lasten ja nuorten kulttuurin,
taiteen ja median
harrastaminen.

Vastaava tutkija
Mikko Salasuo,
tutkimusavustaja Kai
Tarvainen ja
tilastotutkijat.

Yhteistyötaho: Valtion
nuorisoneuvosto.

Tilastotutkija Sami
Myllyniemi ja häntä
sijaistanut Riku Laine
sekä vastaava tutkija
Tomi Kiilakoski sekä
tutkimuspäällikkö
Tuuli Pitkänen ja
tutkija Antti Kivijärvi.

Vuonna 2021 aloitettiin
seuraavan, vuoden 2022
vapaa-aikatutkimuksen
(teemana harrastamisen
sosiaalinen ja kulttuurinen
paikka) valmistelu. Vapaaaikatutkimuksen yhteydessä
kerätään myös erillisotos
saamelaisalueelta, jonka
tuloksista raportoidaan
erillisessä tutkimuksessa
2023.

OKM/yleisavustus.

Yhteistyötahot: Valtion
liikuntaneuvosto, opetus- ja
kulttuuriministeriön kulttuurija taidepolitiikan osasto sekä
Lapsiasiavaltuutetun toimisto.
Yhteistyötahot: Valtion
nuorisoneuvosto ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos.
Julkaisuvastuu vuorottelee
Nuorisotutkimusverkostolla ja
Terveyden ja hyvinvoinnin

Tutkimuspäällikkö
Tuuli Pitkänen.
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tilastollisen aineiston
yksiin kansiin.

Nuoret ajassa

Youth Wiki

2014–
2025

Jatkuva.

laitoksella. Vuosi 2021 oli
ilmestymisten näkökulmasta
välivuosi. Vuonna 2022
julkaisuvuoro on Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksella,
mutta
Nuorisotutkimusverkoston
tutkijoita on mukana myös
kirjoittajina.
Yhteistyötahot: Helsingin
yliopisto ja Itä-Suomen
yliopisto.

Hankkeessa
seurataan noin sadan
vuonna 2000
syntyneen nuoren
elämänkulkua viidellä
eri puolella Suomea
sijaitsevalla
paikkakunnalla.
Samoja nuoria
pyritään seuraamaan
noin kymmenen
vuoden ajan
laadullisen
seurantatiedon
tuottamiseksi.
Youth Wiki on
kattava onlinetietokanta koskien 33
EU:n jäsenmaan
nuorisopolitiikan
institutionaalisia
rakenteita,
toimintaympäristöä
ja käytäntöjä.

Marraskuussa julkaistiin
seurantatutkimuksen
ensimmäisten vuosien
keskeisiä tuloksia Sata nuorta,
sata polkua aikuisuuteen
(toim. Kaisa Vehkalahti,
Sinikka Aapola-Kari & Päivi
Armila) teoksessa. Julkaisu
tuotti useita
mediaesiintymisiä.
Erasmus+ ja OKM.

Nuorisotutkimusverkosto
vastaa Youth Wikin Suomea
koskevan sisällön
tuottamisesta ja
päivittämisestä.

Tutkimusjohtaja
Sinikka Aapola-Kari,
erikoistutkija Antti
Kivijärvi ja tutkija
Jenni Lahtinen.

Erikoistutkija Anu
Gretschel.

Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
Tämän painopistealueen tutkimushankkeissa kiinnostus kohdistuu nuorten toimintaympäristöihin ja
palveluihin sekä näiden rakenteellisiin taustaehtoihin. Tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti nuorten
kokemukset ja näkemykset, mutta myös palvelujen luonne ja niiden paikka nuorisopolitiikan kentillä sekä
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 auttaa muokkaamaan nuorisotyön ja -politiikan lähtökohtia nuorten kannalta
mielekkäiksi sekä palveluita nuorten näkökulman ja tarpeet huomioon ottaviksi. 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.
Painopistealueen tutkimukset
Nimi

Avoimen
nuorisotyön
arviointivälineen
käyttöönotto

Kesto
2018–
2021

Kuvaus

Avoimelle nuorisotyölle
kehitettyä
monitahoarvioinnille
pohjautuvaa välinettä
otetaan käyttöön

Rahoitus

LounaisSuomen
Aluehallintovirasto.

Muuta

Arviointidatan
keräämisessä
hyödynnetään soveltuvin
osin Kunnallisen
nuorisotyön

Tutkijat (v.2021)
Erikoistutkija Anu
Gretschel.
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Lounais-Suomessa,
pilotoimassa kuntia ja
valtakunnallisia
verkkopalveluja.
Demokratia- ja
ihmisoikeuskasva
tuksen tila

2021–
2022

Häiriö yhteiskunnallisia
näkökulmia
työrauhan
säröihin koulussa
Katkoksia
koulutuspoluilla

2019–
2021

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

2018–
2021

Koulutukseen
hakuvelvoite
nuorten
työmarkkinatuen
ehtona.
Tarkoituksenmukaisuuden
tarkastelua
rekisterien,
oppilaitosten,

2020–
2021

2021

osaamiskeskus
Kanuunassa ja sittemmin
myös Kuntaliitossa
kehitettyä sähköisen
dokumentoinnin
työkalua.
Hankkeen
päätoteuttajana oli
Nuorisotutkimusseura ry.
Osatoteuttajat: Suomen
nuorisoalan kattojärjestö
Allianssi ja osana Oulun
kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalveluita
toimiva
osaamiskeskustoimija
Koordinaatti.

Hankkeessa
kartoitetaan ja
levitetään tietoisuutta
demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatukses
ta. Hankkeessa
kartoitetaan hyviä
käytäntöjä
päiväkodeissa,
kouluissa ja
oppilaitoksissa
tapahtuvasta
demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatukses
ta, joista tuotetaan
tietokanta.
Koulukiusaamisen ja
sen torjunnan tulkinta
yhteiskuntatieteellisess
ä kehyksessä.

OM & OKM.

OKM /
yleisavustus.

Artikkelikokoelma
ilmestyy vuoden 2022
alussa.

Hankkeessa selvitettiin,
keitä ovat vailla toisen
asteen tutkintoa olevat
täysi-ikäiset
helsinkiläisnuoret, mitä
tiedämme heistä ja
mitkä ovat koulutuksen
ulkopuolelle jäämiseen
liittyviä taustatekijöitä
tai syitä. Selvitysraportti
annettiin Helsingin
kaupungille syyskuussa
2021.
Tutkimushankkeessa
seurataan ja arvioidaan
kehittävän
arviointitutkimuksen
menetelmin Helsingin
kaupungin rahoittamaa
hanketta Break the
Fight! Mahdollisuus
kuulua #BTFItaHelsinki,
jossa
katutaidetyöpajaproses
seja viedään kouluihin
ja nuorisotaloille.
Selvityksessä
tarkastellaan
koulutukseenhakuvelvoitteen tarkoituksenmukaisuutta ja sen
vaikutusta
myöhemmille kouluurille rekisterien,
ammattilaisten ja

Helsingin
kaupunki

Hankkeessa kirjoitettiin
myös Näkökulma:
Sivulliset – mikä
koulutuksen ulkopuolelle
jääneitä yhdistää?

Helsingin
kaupunki /
Intomieliset ry.

Hankkeen tuloksia
raportoitiin
Arviointitutkimus ja
nuoriso 2.0kirjoitussarjassa
Näkökulma-sarjan
alaisuudessa.

Erikoistutkija Sofia
Laine ja tutkija Susanna
Jurvanen.

Valtioneuvoston
kanslia (VN
TEAS)

Hankeraportti ilmestyi
alkuvuonna 2022.

Akatemiatutkija Lotta
Haikkola ja tutkija Silja
Uusikangas.

Hankekumppanit: KELA ja
THL.

Erikoistutkija Anu
Gretschel.
Tutkimusavustajina
työskenteli ruotsin,
pohjoissaamen ja
viittomakielen
taitaneita
tuntityöntekijöitä.

Erikoistutkija Tomi
Kiilakoski
Yhteistyössä Oulun
yliopiston (dos. Maija
Lanas kanssa).
Tutkija Karla Malm.
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työvoimahallinnon ja nuorten
näkökulmista
Liikkuva
nuorisotyö

nuorten itsensä
näkökulmista.
2021–
2022

Tutkimus nuorten
kokemuksista
korona-aikana
(aiemmin
Nuorille
suunnattujen
palveluiden
toteutuminen
koronatilanteessa)

2020–
2022

Nuorten
mielenterveys- ja
päihdetyö:
Tutkittua tietoa
kehittämistyön
tueksi (NUMPA)

2021–
2022

Polkuja
päihdepalveluihin

2021

Tutkimushankkeessa
tavoitteena on
määritellä liikkuvan
nuorisotyön käsite sekä
kuvata ja analysoida
liikkuvan nuorisotyön
(Wauto-toiminta).
Tutkittavaa ilmiötä
tarkastellaan 1)
toiminnassa mukana
olleiden paikallisten
työntekijöiden ja
vapaaehtoisten, 2)
Wautoilla käyneiden
nuorten ja 3) toimintaa
koordinoivan tahon eli
Aseman Lasten
toimintaan liittyvien
havaintojen
näkökulmista.
Tutkimushankkeessa
tarkastellaan
monitieteisen
nuorisotutkimuksen
viitekehyksessä
kvantitatiivisin ja
kvalitatiivisin sekä
vertailevin menetelmin,
miltä koronatilanne ja
sen pitkittyminen
vaikuttavat nuorten
näkökulmasta, miten he
kokevat erilaiset
rajoitustoimet ja niiden
vaikutukset arkeensa ja
hyvinvointiinsa, mitä
palveluita nuoret ovat
käyttäneet koronaaikana, sekä nuorten
keinoja selvitä
pitkittyneestä
koronatilanteesta.
Tarkoituksena on
kartoittaa nuorille
suunnattujen
mielenterveys- ja
päihdepalveluiden
kokonaisuutta
erityisesti sosiaalityön
kannalta.
Tutkimuksessa
kartoitetaan
kirjallisuutta sekä
haastatellaan nuoria ja
työntekijöitä.
Tutkimuksessa
tarkasteltiin nuorten
aikuisten ensimmäistä
hakeutumista
päihdepalvelujen piiriin

OKM /
erillisavustus

Hanke toteutetaan
yhteistyössä
Humanistisen
ammattikorkeakoulun
kanssa.

Tutkijatohtori Eila
Kauppinen.

OKM /
erillisavustus.

Hankkeessa toteutettiin
vuonna 2021 kaksi uutta
aineistonkeruuta
(ensimmäinen
toteutettiin alkusyksyllä
vuonna 2020). Tuloksia
raportoitiin pitkin vuotta
Näkökulma-sarjan
alaisuudessa ilmestyvät
Poikkeusolot – nuorten
arki koronan keskelläkirjoitussarjassa.

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

Valtioneuvoston
kanslia (VN
TEAS)

Hankekumppanit: Aklinikkasäätiö, Mieli ry ja
Suomen punaisen ristin
nuorten
turvatalotoiminta.

Tutkimuspäällikkö Tuuli
Pitkänen, tutkija
Helena Huhta, tutkija
Susanna Jurvanen sekä
lisäksi
hankekumppanien
tutkijoita.

Päihdeasiamiestoiminta

Selvitys julkaistaan
maaliskuussa 2022.

Tutkijat Annastiina
Mäkilä, Susanna
Jurvanen, Alix Helfer ja
Helena Huhta sekä
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Nuorten
paikkataju ja
huolet hankekokonaisuus

2020–
2023

Nuorisojärjestöje
n toiminnan
arviointi ja
seuranta – mitä
siitä voisi
Pohjoismaiden
kesken oppia?

2021–
2022

Nuorisotutkimusverkoston
tutkimustoiminta
nuorisoalan
osaamiskeskuksissa

2020–
2023

ja palvelujen saamiseen
liittyviä tekijöitä.
Tutkimuksessa
haastateltiin viisitoista
18–38-vuotiasta
hiljattain
päihdepalveluihin
hakeutunutta nuorta
aikuista ja heidän
kanssaan
työskenteleviä ihmisiä.
Hankkeen tavoitteena
on yhtäältä ymmärtää
nuorten tilannetta
nykyistä paremmin ja
tuottaa tietoa erityisesti
korona-aikaan liittyvistä
ilmiöstä ja nuorten
tilanteista, tarpeista,
huolista ja toiveista.

Tutkimusosiossa
selvitetään
kirjallisuuskatsauksen ja
haastattelujen avulla,
millaisia ovat
arviointikäytänteet
Pohjoismaisissa
nuorisojärjestöissä.
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.

tutkimuspäällikkö Tuuli
Pitkänen.

Laajaa
osahanketta
Nuorten
paikkataju ja
huolet koronan
aikakaudella ja
sen jälkeen
rahoittavat
Vantaan
kaupunki,
Helsingin
kaupunki,
Tampereen
kaupunki,
Espoon
kaupunki,
Kauniaisten
kaupunki ja
OKM.
Pohjoismainen
ministerineuvos
to.

OKM /
osaamiskeskusrahoitus.

Hankkeesta julkaistiin
Valokeilassa-esittely

Hankejohtaja Tommi
Hoikkala, tutkijatohtori
Eila Kauppinen,
dosentti Sofia Laine ja
tutkijat Karla Malm
sekä Susanna Jurvanen.
Hankkeeseen osallistuu
laaja joukko tutkijoita
Nuorisotutkimusseuran
työntekijöiden lisäksi.

Laajemmin hanketta
koordinoi Suomen
nuorisoalan kattojärjestö
Allianssi ry.

Erikoistutkija Anu
Gretschel,
tutkimusavustaja Kai
Tarvainen ja
tutkimusavustaja Viola
Särkiluoto.

Osaamiskeskukset, joissa
Nuorisotutkimusseura on
mukana:

Vastaava tutkija Tomi
Kiilakoski, erikoistutkija
Antti Kivijärvi ja
tutkijatohtori Eila
Kauppinen.

Osaamiskeskus Kanuuna nuorisotyö kunnissa
Osaamiskeskus Nuoska Nuorisotyö kouluissa ja
oppilaitoksissa
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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

Kymmenen
nuoruuden
sukupolvea,
kolme
vuosisataa:
Suomalaisen
nuoruuden
historia
sukupolvina
Lasten
musiikkifanius ja
muuttuva lapsuus

Seksuaalirikosten
tekijät,
tekotilanteet ja
tekojen ennalta
estämisen
mahdollisuudet

Youth Cultures
and Well being

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

2021–
2022

Henkilökohtaisessa
apurahahankkeessa
tarkastellaan alle 10vuotiaiden lasten
musiikkifaniutta ja sen
yleistymisen
heijastelemia
lapsuuden murroksia.
Hanke koostui 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.

Koneen Säätiö

2015–
2022

2020–
2021

2017–
2021

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

OKM/yleisavustus.

Valtioneuvoston
kanslia (VN TEAS)

Muuta

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

Tutkijat (v.2021)

Vastaava tutkija Mikko
Salasuo.

Tutkija Janne
Poikolainen.

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
Tommi Hoikkala ja tutkija
Teemu Vauhkonen.

Tutkimusraportti
ilmestyi 29.9.2021.
OKM/yleisavustus.

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

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

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

Logistiikka työssä.
Etnografinen
tutkimus nuorista
miehistä työssä
logistiikkasektorilla

2020–
2025

Potentiaali –
Stereotypioita
purkavan ohjauksen
kehittämishanke

2019–
2021

Ravintola-alan nuoret
pätkätyöläiset,
joustavuus ja
ammatti-identiteetti

2021–
2023

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

2015–
2021

Kuvaus

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
kehitetään sukupuolija
kulttuurisensitiivisen
ohjauksen
toimintamallia ja
työvälineitä opetus- ja
ohjaushenkilöstölle ja
kytketään ne osaksi
uraohjausta.
Tutkimushanke
selvittää laajan
haastatteluaineiston
avulla ravintola-alan
nuorten
työntekijöiden
työetiikkaa ja
taloudellista
selviytymistä
epävarmoissa ja

Rahoitus

Suomen
Kulttuurirahasto &
Rikosseuraamuslaitos.

Muuta

Tutkijat (v.2021)
Tohtorikoulutettava
Helena Huhta.

Suomen Akatemia &
Suomen
kulttuurirahasto.

Akatemiatutkija Lotta
Haikkola ja
tutkimusavustaja Kai
Tarvainen.

Sosiaali- ja
terveysministeriö /
ESR.

Tutkija Jenni Lahtinen
ja tutkimusjohtaja
Sinikka Aapola-Kari.

Suomen Akatemia &
Suomen
kulttuurirahasto.

Tutkimusta
tehdään
yhdessä
Helsingin
yliopiston
sosiologian
laitoksen
kanssa.

Akatemiatutkija Lotta
Haikkola ja
tutkimusavustaja Kai
Tarvainen.
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Työtä, koulutus- tai
harjoittelupaikkaa
ilman olevien
nuorten käsityksiä
tulevaisuudesta,
demokratiasta ja
julkisista palveluista –
Nuorisobarometrin
erillisnäyte

2017–
2021

Young parents,
parental leave and
gender equality

2021

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

20212021

vaihtuvissa
työsuhteissa.
Hankkeessa tuotettiin
laadullista ja
määrällistä aineistoa
peilaava
Nuorisobarometrin
erillisnäyte, jossa
tarkastellaan
kyselytutkimuksilla
vaikeasti
tavoitettavien nuorten
elämää haastatteluja
ja rekisteriaineistoja
yhdistämällä.
The aim of this project
is to produce a Nordic
overview of research
and statistics on the
socio-economic
patterns and cultural
aspects of parental
leave take-up by
young parents under
30 years of age, as
well as the
consequences of these
patterns for gender
equality in the labour
market and in family
life.
Hankkeessa
tarkastellaan
peruskoulun
työelämän
tutustumisjaksojen
toteutumista ja
kehittämistä tasaarvonäkökulmasta.

Kunnallisalan
kehittämissäätiö,
Lounais-Suomen
Aluehallintovirasto ja
Valtioneuvoston
kanslia.

Erikoistutkija Anu
Gretschel ja
tilastotutkija Sami
Myllyniemi.

Pohjoismaiden tasaarvorahasto

Tutkija Jenni Lahtinen.

VN-TEAS

Hankekumppani
t: MDI Public,
Opiskelun ja
koulutuksen
tutkimussäätiö

Tutkimusjohtaja
Sinikka Aapola-Kari,
tutkijat Jenni Lahtinen
ja Karla Malm.

3.4. Tutkimusjulkaisut
Tutkimusjulkaisujen kautta kartutetaan yhteiskunnallista tutkitun tiedon pääomaa ja viestitään
tutkimustuloksista niin tieteelliselle kentälle, päätöksentekijöille kuin suurelle yleisölle.
Nuorisotutkimusverkoston tutkijat raportoivat vuodelta 2021 kaikkiaan 87 julkaisua, joissa he olivat olleet
kirjoittajina tai toimittajina. Julkaisuista lähes puolet (39) oli julkaistu Nuorisotutkimusverkoston
toimintana, lähinnä artikkelikokoelmissa tai Näkökulma-kirjoitussarjassa.
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston oma kustannustoiminta on raportoitu tarkemmin luvussa 4.

Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden raportoimat julkaisut
vuonna 2021
Kaikkiaan tutkijoiden julkaisuja oli 87, joista vertaisarvioituja kirjoituksia oli 25. Työyhteisöön kuuluneiden
tutkijoiden toimesta vertaisarvioimattomia tieteellisiä tekstejä julkaistiin 43, joiden lisäksi kirjoitettiin
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erilaisia tekstejä sekä ammatilliselle, että suurelle yleisölle. Julkaisuista 24 sisälsi englanninkielisen ja
yhdeksän ruotsinkielisen tiivistelmän. Kuudestatoista vertaisarvioidusta artikkelista yhdeksän oli kirjoitettu
englannin kielellä.

Tutkijoiden raportoimat julkaisut vuonna 2021
Määrä
A Vertaisarvioidut tieteelliset A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
artikkelit
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

13
12

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

2

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

8

B4 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarja

1

B9 Näkökulma tai vastaava julkaisusarja

12

C Tieteelliset kirjat
(monografiat,
artikkelikokoelmat ym.)

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

2

C2 Toimitettu teos

3

D Ammattiyhteisölle
suunnatut julkaisut

D1 Artikkeli ammattilehdessä

8

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan
kirjoittama johdantoartikkeli)

1

D6 Toimitettu ammatillinen teos

3

B Vertaisarvioimattomat
tieteelliset kirjoitukset

E Suurelle yleisölle suunnatut E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
julkaisut
E3 Toimitettu yleistajuinen teos

4
2

E9 Blogi tms. verkkojulkaisu

15

E11 YouthWiki tai muu vastaava verkkojulkaisu

1

Total

87

Verkossa julkaiseminen lisääntyy vuosi vuodelta, mikä on tiedon leviämisen kannalta myönteistä. Sekä
painettuna että verkossa raportoitiin ilmestyneen 28 julkaisua, ainoastaan verkossa 32 ja vain painettuina
20. Open access julkaisuja raportoitiin olevan 36 (41,4 %) ja suurin osa eli kaikkiaan 54 julkaisua oli vapaasti
saatavissa verkosta. Tutkijoiden harmiksi, osa julkaisuista on maksullisia, mikä vähentää julkaisujen
tieteellistä käyttöä ja laajemman yleisön mahdollisuuksia hyödyntää tietoa.
Julkaisuja raportoidessa tutkijat merkitsivät parhaaksi katsomansa määrän tekstiään kuvaavia avainsanoja.
Avainsanoista yleisimmin oli valittu nuorisotutkimus (28), nuoriso (27), hyvinvointi (24), nuoruus (21),
palvelut (19), koulu (19), nuorisotyö (19), korona (19), osallisuus (17), harrastukset (17), koulutus (16),
sosiaaliset suhteet (14), politiikka (12), siirtymä (11), sukupuoli (11) ja nuorisopolitiikka (11).
Tutkimusjulkaisuista 68:aan oli merkitty tietoja aineistonkeruumenetelmistä siten, että kirjoittajan oli
mahdollista valita useita tutkimustaan kuvaavia menetelmiä. Useimmin aineiston oli kerätty
yksilöhaastatteluissa yksilöhaastattelut (24), mutta myös ryhmähaastatteluihin (12) ja etnografioihin (12)
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pohjautuvia julkaisuja oli useita. Säännöllisiin sekä koronatiedonkeruuseen liittyviä artikkeleita, joissa
aineistoa oli koottu puhelinhaastattelujen avulla, oli raportoitu seitsemäntoista. Lisäksi muutama kirjoitus
pohjautui rekisteriaineistoihin. Analyysimenetelmistä laadullisia menetelmiä oli raportoitu käytetyn 24
julkaisussa ja tilastollisia menetelmiä 14 julkaisussa. Nämä luvut ovat hyvin suuntaa antavia, sillä
analyysimenetelmien raportoiminen ei ole yksiselitteistä ja useammassa julkaisussa oli käytetty sekä
laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Yli vuoden kestäviin pitkittäistutkimuksiin liittyviä julkaisuja oli 11.
Tutkijoilla oli mahdollista kirjata, mitä erityisen huomion arvoista hänen tutkimuksessaan oli
nuorisotutkimuksen kannalta. Seuraavat nostot antavat kuvaa artikkeleiden merkityksestä tutkijoiden
näkökulmasta:
Artikkelissa tutkittiin kansalaisjärjestöjen nuorten kanssa tehtävää vaikuttamistoimintaa.
Ladattu verkossa tuhansia kertoja.
Matalan kynnyksen palveluita tarvitaan myös poikkeusaikana. Järjestöillä merkittävä rooli.
Nostimme esiin nuorten vaikeuksia selviytyä koulutuspoliittisista pakkovalinoista.
Nuorisotutkimuksen menetelmien kehittelyä.
Nuorten koulutusvalintojen yhteiskunnalliset kytkökset.
Päihdeongelman vaikutukset läheisiin. Myös läheisillä oikeus ja tarve saada tukea itsensä vuoksi.
Suomessa harvinainen laadullinen laaja seurantatutkimus vuonna 2000 syntyneistä nuorista eri
puolilta Suomea.
Terveydentilalla on merkitystä siihen, miten on kokenut korona-ajan. Erityisesti nuorilla aikuisilla.
Yhteisjulkaisu valtion nuorisoneuvoston kanssa.
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4. JULKAISUTOIMINTA
Julkaisutoiminta noudatteli vuonna 2021 Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottaa tieteellisesti
korkeatasoisia, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia julkaisuja monille
yhteiskunnan kentille. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa (painetut ja
verkkojulkaisut) sekä Nuorisotutkimus-lehteä.
Nuorisotutkimusverkosto noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta sääteleviä
julkaisueettisiä periaatteita. Sekä Nuorisotutkimusverkoston julkaisut että Nuorisotutkimus-lehti on
luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1.
Verkkojulkaisemisen kehittäminen oli yksi vuoden 2021 painopistealueista (ks. tarkemmin luku 2), ja sitä
toteutettiin selvittämällä verkkojulkaisujen pysyväissäilytyksen eri mahdollisuuksia.

4.1. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa ja julkaisutoiminnan rakenteita kehitettiin kokonaisvaltaisesti
julkaisujen profiloimiseksi aiempaa paremmin ja laadun sekä vuoropuhelun takaamiseksi. Sarjoja on kolme:
Tiede, Kenttä ja Liike, ja niissä kaikissa julkaistiin vuonna 2021 yksi tai useampi teos.
Nuorisotutkimusverkostoa voidaan hyvin pitää Suomen merkittävimpänä nuorisotutkimuksellisen tiedon
kustantajana. Tarjottujen käsikirjoitusten lukumäärä notkahti hieman ilmeisesti korona-ajan seurauksena.
Tutkijoita kannustettiin tarjoamaan käsikirjoituksiaan Nuorisotutkimusverkoston julkaistaviksi kertomalla
tästä mahdollisuudesta nettisivuilla, uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2021 julkaistuissa
teoksissa tarkasteltiin mm. nuorten vapaa-aikaa ja palveluita, harrastuksia, kulttuuria, taidetta, mediaa,
nuorten jääkiekkoharrastusta, pakolaisnuoria Suomessa, nuorisotyötä Jyväskylässä sekä nuorisopolitiikkaa
Suomessa ja muualla Euroopassa.
Julkaisuja koskevaa tiedotusta ja markkinointia niin median kuin kirjastojen suuntaan kehitettiin edelleen.
Kirjoja esiteltiin Helsingin, Turun ja Jyväskylän kirjamessujen lavaohjelmissa sekä Helsingissä sijaitsevan
Rosebud Sivullinen -kirjakaupan lavalla järjestetyissä kirjakeskusteluissa, jotka ovat myös jälkikäteen
katsottavissa Youtubessa Sivullinen stage -kanavalla.
Julkaisuyhteistyötä tehtiin aktiivisesti yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseksi mm. OKM:n, valtion
nuorisoneuvoston ja alueellisten toimijoiden, kuten Jyväskylän kaupungin kanssa. Svenska kulturfondenin
kanssa tehtiin julkaisuyhteistyötä ruotsinkielisen julkaisun kohdalla.
Julkaisutoimintaa tukevan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan kaksivuotiskausi käynnistyi
vuoden 2021 alussa.

Julkaisusarjassa ilmestyneet julkaisut vuonna 2021
Från konsttestare till konstkonsumenter. Svensk- och tvåspråkiga ungdomar på konsttestarresor
Anton Schalin & Miikka Pyykkönen
Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja
Tommi Hoikkala (toim.)
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Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa
Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.)
Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020
Mikko Salasuo (toim.):
Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020
Päivi Berg ja Sami Myllyniemi (toim.)
Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten kestävää hyvinvointia
Tiina Rättilä & Päivi Honkatukia (toim.):
Kaukaloissa kasvaneet
Anna-Liisa Ojala
Nuorisopolitiikka ja poliittinen nuoriso: objekteista subjekteiksi?
Kari Paakkunainen & Juri Mykkänen (toim.):
Lisäksi verkossa julkaistiin kaikille avoimina, saavutettavina PDF-tiedostoina seitsemän teosta, jotka olivat
aiemmin ilmestyneet vain painettuina kirjoina.

4.2. Nuorisotutkimus-lehti
Vuodesta 1983 ilmestynyt monitieteinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdellä on ollut kaksi päätoimittajaa, Päivi Berg ja Mira Kalalahti
toimintavuoden alusta lukien. Osa lehdistä on teemanumeroita. Vuonna 2021 ilmestyi kaksi
teemanumeroa, Nuorisotutkimus 2/2021 (Nuorten ilmastoaktivismi -teemanumero) ja Nuorisotutkimus
4/2021 (Nuorten kaltoinkohtelu -teemanumero).
Lehti julkaisee artikkeleita, jotka käsittelevät lapsiin tai nuoriin, lapsuuteen tai nuoruuteen,
nuorisokulttuureihin, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloihin tai palveluihin kohdentuvia käytänteitä,
käsitteitä, instituutioita, puhetapoja ja politiikkaa. Artikkelit voivat olla empiiriä, teoreettisia tai
metodologisia. Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi Nuorisotutkimuksessa julkaistaan katsauksia,
haastatteluja, ajankohtaisia puheenvuoroja nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikasta, kirja-arvioita ja lektioita.
Nuorisotutkimus on poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja eri
teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin.
Nuorisotutkimuksen on hyvä olla yksi tarjottavien tekstien läpileikkaava teema, mutta lehteen voi tarjota
artikkeleita eri tieteenaloilta. Lehti painottaa artikkeleita, joissa nuori tai nuoruus ei ole vain ilmiön,
esimerkiksi oppimisen, tapahtumapaikka. Lehteen tarjotut artikkelikäsikirjoitukset arvioi kaksi nimetöntä
arvioitsijaa.
Lehden vertaisarvioidut artikkelit vuosilta 2007–2018 ovat luettavissa julkaisupalvelu Elektrassa. Elektra on
lopettanut vuoden 2000 lopussa materiaalien päivityksen ja Elektran toiminta päättyy vuoden 2022
lopussa. Jatkossa lehden materiaali julkaistaan tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitetussa
journal.fi-palvelussa, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.
Uuden toimituskunnan kaksivuotiskausi alkoi toimintavuoden alussa. Toimituskunnassa on 14 jäsentä ja kaksi
päätoimittajaa. Toimituskunta piti neljä etäkokousta toimintavuonna.
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Vuonna 2021 ilmestyneet Nuorisotutkimus-lehdet
Toimintavuoden aikana lehdessä julkaistiin 17 vertaisarvioitua artikkelia, 2 lektiota, 1 katsaus, 7
puheenvuoroa ja 1 haastattelu, 4 kirja-arviota sekä 1 muistokirjoitus.
Nuorisotutkimus 4/2021, (Nuorten kaltoinkohtelu -teemanumero), ilm. 12/2021
Nuorisotutkimus 3/2021, ilm. 10/2021
Nuorisotutkimus 2/2021, (Nuorten ilmastoaktivismi -teemanumero), ilm. 6/2021
Nuorisotutkimus 1/2021, ilm. 3/2021
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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.
Normaaliaikoina tilaisuuksia pyritään järjestämään eri puolilla maata. Koronatilanteen vuoksi valtaosa
tilaisuuksista järjestettiin vuonna 2021 verkkototeutuksina. Vuoden päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät
kyettiin järjestämään syksyn lyhyen suvantovaiheen ansiosta hybriditapahtumana.
Nuorisotutkimusverkosto järjesti ohjelmaa myös Turun ja Helsingin kirjamessuille, jotka niin ikään pystyttiin
vuonna 2021 järjestämään perinteisinä, paikan päällä toteutettuina tapahtumina. Vuonna 2021
Nuorisotutkimusseuralla oli ohjelmaa myös Jyväskylän kirjamessuilla.
Kaikki vuoden aikana järjestetyt tilaisuudet ja tapahtumat löytyvät liiteosiosta.

5.1.1. Nuorisotutkimuspäivät
Nuorisotutkimusseuran vuosittainen päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät järjestetään vuosittain
marraskuussa. Järjestyksessään 20. Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin Helsingissä yhdessä Helsingin
yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian oppiaineiden kanssa 4.–5.11.2021. Päivien teemana oli
Käännekohtia – nuoret yhteiskunnallisissa muutoksissa.
Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin toimintavuonna hybridinä. Pääpuhujat professori Ann Phoenix IsoBritanniasta (London University College) ja apulaisprofessori Steven Threadgold Australiasta (Newcastle
University) esiintyivät etäyhteyden kautta. Työryhmät toteutettiin sekä lähiryhminä että hybrideinä ja
kokonaan etäyhteyksin.
Nuorisotutkimuspäiviä on viime vuosina järjestetty eri puolilla Suomea. Vuosittain päiville on osallistunut
vaihtelevasti noin 120–170 henkilöä. Vuonna 2021 osallistujia oli 164.
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5.1.2. Avoimet tutkijaseminaarit
Nuorisotutkimusverkoston perustamisesta lähtien järjestetyt avoimet tutkijaseminaarit ovat tärkeä väline
nuorisotutkijoiden vuoropuhelun valtakunnallisessa ja monitieteisessä edistämisessä. Samalla
seminaarimuoto on vakiinnuttanut asemansa nuorisotutkimuksellisen tuen tarjoamisessa eri uravaiheessa
oleville tutkijoille. Tutkijaseminaaria kehitetään yhdessä eri yliopistojen kanssa ja niitä järjestetään tiiviissä
yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston omien tutkimushankkeiden kanssa. Kesäkuussa 2021 järjestettiin
avoin tutkijaseminaari Nuoret mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön sokkeloissa -tutkijaseminaari, jonne
oli kutsuttu puheenvuoro myös Kanadasta Joanna Hendersonilta ja Lisa Hawkelta (University of Toronto).
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 2021 gradupäivää ei poikkeuksellisesti järjestetty.

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 2021 viestintätoimintaa leimasivat verkkosivu-uudistuksen käynnistäminen, toiminnan
raportoinnin kehittäminen sekä aktiivisena pysytellyt Näkökulma-tekstien julkaiseminen.
Nuorisotutkimusverkosto on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, jossa sillä on tilit Facebookissa (seuraajia
vuoden päättyessä 3505, kasvua 9,7 %), Twitterissä (seuraajia 5675, kasvua 6,3 %), Instagramissa (seuraajia
1284, kasvua 9,1 %) ja YouTubessa.
Mediatiedotuksessa ja sen kattavuuden seurannassa hyödynnettiin tiedotejakelupalvelu ePressiä ja
sähköpostiviestintää hoidettiin keväällä 2020 käyttöön otetulla uutiskirjepalvelulla LianaMailerilla (tilaajia
vuoden päättyessä 1046, kasvua 14,3 %). Uutiskirjeitä ilmestyi vuoden aikana 19.
Tiedotteita tehtiin vuoden aikana 14 ja uutisia 32.

5.3. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen
tutkimuseettinen toimikunta
Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on toiminut vuodesta 2015 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen
tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran ja
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sekä muiden eettisten toimikuntien kanssa. Nykyinen toimikunta
nimitettiin vuoden 2020 lopussa ja sen toimikausi kestää vuoden 2023 loppuun saakka.
Toimikunnalla on kolme pääasiallista tehtävää:
1. Tarjota eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusverkoston omille tutkijoille sekä niille
Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa
organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin.
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2. Toimia lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa
muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, eettisiin toimikuntiin.
3. Nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä
koulutustarpeita, edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistuu
tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.
Vuonna 2021 toimikunta antoi lausunnon seitsemän tutkimushankkeen ennakkoarviointipyyntöön ja
vastasi yhteen konsultaatiopyyntöön. Varsinaisten ennakkoarviointi- tai konsultaatiopyyntöjen ohella
toimikunta vastaanotti lukuisia yhteydenottoja koskien rajatumpia tutkimusetiikkaan liittyviä kysymyksiä.
Ennakkoarviointeja tehtiin sekä Nuorisotutkimusverkoston omista että muiden tahojen toteuttamista
tutkimushankkeista. Hankkeet edustivat laajasti erilaisia metodologisia lähestymistapoja yhteiskunta- ja
kulttuurintutkimuksen aloilla.
Edellisten lisäksi toimikunta osallistui vuoden 2021 aikana aktiivisesti tutkimusetiikkaa koskeviin
keskusteluihin erilaisissa tieteellisissä tapahtumissa. Tällaisia tapahtumia olivat Tutkimuseettisen
toimikunnan ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin iltapäivä (21.4), ENIRO2021-kongessi (27.–29.9),
työryhmä Nuorisotutkimuspäivillä (4.11) ja Lapsuudentutkimuksen seuran seminaari tutkimuseettisistä
kysymyksistä (15.11).
Toimikunta laatii toiminnastaan vuosittain oman toimintakertomuksensa, joka julkaistaan toimikunnan
verkkosivuilla.

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.
Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET on yliopistollinen verkosto, joka koordinoi
nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta Suomessa. YUNETiin kuului vuonna 2021 viisi
jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot) sekä Nuorisotutkimusseura.
Nuorisotutkimusseura tukee YUNETin toimintaa jäsenmaksun ohella mm. osallistumalla sen suunnittelu- ja
opetustyöhön. Vuonna 2021 YUNETin toiminnan koordinointivastuu on Oulun yliopistolla.
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5.5. Yhteistyökumppanuudet ja verkostot
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 ja
tapahtumien osalta.
Nuorisotutkimusverkosto tekee tiivistä yhteistyötä valtion nuorisoneuvoston kanssa. Yhteistyötä tehdään
erityisesti säännöllisten tiedonkeruiden ympärillä mutta myös muussa tiedonvälityksessä. Valtion
nuorisoneuvosto on tärkeä yhteistyökumppani tutkitun tiedon saattamisessa kentälle sekä nuorten
muuttuvan tilannekuvan välittymisessä tutkijoille. Nuorisotutkimusverkostolla on asiantuntijajäsen
neuvoston kokouksissa.
Nuorisotutkimusseura on vaikuttava tiedepoliittinen toimija ja toimii aktiivisesti Tieteellisten seurain
valtuuskunnan ja tieteellisten seurojen tiedeyhteisössä sekä ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa.
Vuonna 2021 Nuorisotutkimusverkosto osallistui kahteen eri teemavuoteen: Tutkitun tiedon teemavuoteen
2021 (vastuutahot opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta)
sekä Olen Antirasisti! -kampanjaan (vastuutahot oikeusministeriö ja Yhdenvertaisuusvaltuutettu.
Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti alaisuudessaan toimivia, nuorisotutkimusta edistäviä
tutkimusverkostoja. Toimintaa järjestäviä alaverkostoja ovat Tyttötutkimusverkosto, Hip hop Suomessa:
suuntaukset ja sukupolvet -tutkimusverkosto, Nuorisotyön Senioriklubi sekä Laadullisen nuoriin
kohdistuvan seurantatutkimuksen pohjoismainen yhteistyöverkosto Nord-Lys.

5.6. Kansainvälinen toiminta
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. Vuonna 2021 tällainen toiminta oli kuitenkin koronapandemian vuoksi katkolla. Sen sijaan
etäyhteyksillä toteutettiin useampia tilaisuuksia, joiden puhujat ja osallistujat sijaitsivat ympäri maailmaa,
mm. keväällä Numpa-hankkeen järjestämässä webinaarissa ja syksyllä Nuorisotutkimuspäivillä, jossa
pääpuhujat olivat Australiasta (Steven Threadgold) ja Iso-Britanniasta (Ann Phoenix).
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita toimii myös 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.
Kansainvälistä verkostoitumista ja toimintaa tarvitaan jatkuvasti, jotta organisaatiolla on valmiuksia tarttua
nopeasti kansainvälisiä rahoitushakuihin. Vuonna 2021 osallistuttiin Chanse-aiehakemuksen tekemiseen ja
Horizon2020-hakuun. Yhteiset hakemukset myös luovat ja vahvistavat verkostoja ja muuta yhteistyötä.
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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 2021 vuorossa olivat perustutkintojen opinnäytteet.
Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 4.11.2021. Vuoden 2021 kilpailuun osallistui 25 pro
gradua ja 23 YAMK-tutkinnon opinnäytettä. Kilpailussa palkittujen tiedot löytyvät liiteosiosta.

5.8. Kirjoitussarjat
Nuorisotutkimusseuran kirjoitussarjat edistävät nuorisotutkimuksellisen tiedon leviämistä laajemmille
yleisöille. Ne täydentävät Nuorisotutkimusverkostossa tuotettavia tutkimusjulkaisuja tarjoamalla kanavia
esimerkiksi tieteen yleistajuistamiseen, nuoriin ja nuorisotutkimukseen liittyvien kaunokirjallisten teosten
esittelyyn sekä nuorisotutkimusta tekevien tahojen esiin tuomiseen.
Vuonna 2021 kirjoitussarjoissa ilmestyneet julkaisut on lueteltu toimintakertomuksen liiteosiossa.

5.8.1. Näkökulma
Vuonna 2015 käynnistetty, policy brief -genreä edustava Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa
tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset
tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Sarjalla on ollut
ISSN-tunnus vuodesta 2020 lähtien.
Vuonna 2021 Näkökulma-sarjassa julkaistujen tekstien määrä pysyi jälleen korkeana: kirjoituksia ilmestyi
yhteensä 16 (vuonna 2019 kirjoituksia ilmestyi 4 ja vuonna 2020 niin ikään 16). Sarjan alaisuudessa ilmestyi
vuoden mittaan kolmen eri alasarjan julkaisuja: joulukuussa päättyneessä Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0kirjoitussarjassa (toim. Sofia Laine) ilmestyi viisi tekstiä, Fanikulttuuri. Nyt -kirjoitussarjassa (toim. Janne
Poikolainen) ilmestyi yksi teksti ja Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana-tutkimushankkeen
tuloksia raportoivassa Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarjassa ilmestyi kahdeksan
tekstiä. Alasarjoihin kuulumattomia tekstejä oli kaksi.
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5.8.2. Lukukokemus
Lukukokemus-palstalla julkaistaan nuoruuteen, nuorisoon tai sukupolviin liittyviä kirjoituksia, jotka
pohjautuvat kirjoihin, elokuviin, tv-sarjoihin, näytelmiin tai näyttelyihin. Kirjoittajat analysoivat näitä omista
näkökulmistaan. Vuonna 2021 sarjassa ilmestyi yhdeksän kirjoitusta.

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

6.1. Henkilöstö ja toimitilat
Nuorisotutkimusseurassa työskentelee vuosittain noin 25–35 työntekijää, joiden lisäksi
Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä voi työskennellä tutkijoita henkilökohtaisella apurahalla, vierailevina
tutkijoina tai työhuonevuokralaisina. Vuonna 2021 Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä työskenteli
henkilöitä yhteensä 31 tehtävässä, jotka jakautuivat seuraavasti: hallinnolliset tehtävät 8 (ml.
tutkimusjohtaja ja tutkimuspäällikkö), työsuhteiset tutkijat 19 sekä vierailevat tutkijat 4 (työsuhde muualla,
kuin Nuorisotutkimusseurassa). Vuonna 2021 Nuorisotutkimusverkostossa ei koronavuoden takia
työskennellyt poikkeuksellisesti yhtään harjoittelijaa.
Nuorisotutkimusseura huolehti vuonna 2021 henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista monin eri
keinoin, mm. työterveyden tuella, joustavan työajan ja työaikapankin avulla, tukemalla työn ja perheelämän yhteensovittamista sekä tarjoamalla mahdollisuutta yksilölliseen tai yhteisölliseen työnohjaukseen
ja lisäkouluttautumiseen. Lisäksi tarjottiin mahdollisuutta omaehtoiseen virkistystoimintaan työajalla.
Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsi 30.8.2021 saakka Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena
Allianssi-talossa Itä-Pasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki) ja 1.9.2021 alkaen Factoryssa (os.
Kumpulantie 3 A, 00520 Helsinki). Uusiin toimitiloihin siirtyminen oli riskienhallintaa, sillä Itä-Pasilan
kehittäminen ja vireillä olevat kaavamuutokset ovat tiettävästi aiheuttamassa lähitulevaisuudessa Allianssitalon purkamisen. Tiiviimmät toimitilat toivat myös säästöjä tilakustannuksiin.

6.2. Jäsenistö, hallitus ja tunnustukset
Nuorisotutkimusseuralla oli vuoden päättyessä 342 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. Hallituksen puheenjohtajana toimi nuorisotutkimuksen professori Päivi
Honkatukia. Hallituksen muu kokoonpano löytyy liiteosiosta. Hallitustyöskentely painottuu toiminnan
strategiseen suunnitteluun ja tiedepoliittiseen vaikuttamistyöhön. Nuorisotutkimusverkoston
operationaalisesta johtamisesta vastaa työsuhteinen tutkimusjohtaja.
Nuorisotutkimusseura huomioi nuorisotutkimuksen parissa pitkän elämäntyön tehneitä ihmisiä
elämäntyötunnustuksella ja kunniajäsenyyksillä. Tunnustukset jaettiin Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä
marraskuussa. Elämäntyötunnustus, ainoa laatuaan, päätettiin myöntää postuumisti elokuussa 2021
menehtyneelle professori emerita Tuula Gordonille. Kunniajäseniksi puolestaan kutsuttiin pitkän työuran
nuorisotutkimuksen ja sen edistämisen parissa tehneet emeritus tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja
informaatikko Vappu Turunen. Entuudestaan Nuorisotutkimusseuralla oli 10 kunniajäsentä.
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6.3. Talous
Nuorisotutkimusseura ry saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja
liikuntapolitiikan osaston Nuorisotyön- ja -politiikan vastuualueelta (n. 60 % kokonaisbudjetista).
Yleisavustus kattaa Nuorisotutkimusverkoston perustoiminnan sekä pääosan toistaiseksi voimassa olevissa
työsuhteissa työskentelevien henkilöstökuluista sekä infrastruktuurikuluista.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat lisäksi muut ministeriöt, kansainväliset
tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja kuntasektori.
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LIITTEET

Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, tutkimusjohtaja Sinikka
Aapola-Kari ja tutkijatohtori Eila Kauppinen
10.5.2021

Yhteiskunnallinen ja
tiedepoliittinen
vuorovaikutus

Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden
suunnitelmaksi vuosille 2022–2025
Eduskunnan sivistysvaliokunta
Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, vastaava tutkija Tomi
Kiilakoski ja tutkijatohtori Eila Kauppinen
19.5.2021

Lausunnot ja kannanotot
(Lausunnon nimi, lausunnon tilaaja, antopäivämäärä,
lausunnon valmisteluun osallistuneet.)
Lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (VNS 6/2020)
Sivistysvaliokunta, eduskunta
Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski ja tutkijatohtori Eila
Kauppinen
21.1.2021
Lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta
Sosiaali- ja terveysministeriö
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen ja tutkija Jenni Lahtinen
22.1.2021
Lausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen
globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030. Kohti
hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Sivistysvaliokunta, eduskunta
Tutkijatohtori Eila Kauppinen, vastaava tutkija Tomi
Kiilakoski, erikoistutkija Antti Kivijärvi ja erikoistutkija Sofia
Laine
9.2.2021
Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän
ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun
vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
Sosiaali- ja terveysministeriö
Päivi Honkatukia, vastaava tutkija Tomi Kiilakoski, Petri Paju,
Antti Kääriälä
11.2.2021
Lausunto Lukiodiplomiselvityksestä 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, tutkijatohtori Eila
Kauppinen ja tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
26.2.2021
Lausunto Valtioneuvoston selontekoon EU-politiikasta
Eduskunnan sivistysvaliokunta
Tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, tutkimusjohtaja Sinikka
Aapola-Kari ja vastaava tutkija Tomi Kiilakoski
25.3.2021
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi
selonteoksi
Eduskunnan sivistysvaliokunta

Lausunto sisäisen turvallisuuden selonteosta
Valtioneuvosto
Työryhmä: Akatemiatutkija Lotta Haikkola, erikoistutkija
Antti Kivijärvi, tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen ja
tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
21.9.2021
Lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa kotoutumisen
edistämisen uudistamistarpeista
Eduskunnan sivistysvaliokunta
Tutkijatohtori Antti Kivijärvi ja Nuorisotutkimusseuran
puheenjohtaja Päivi Honkatukia
8.10.2021
Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion
talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021), erityisesti
nuorisotyön tilanne ja haasteet ensi vuodelle
Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto
Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski ja tutkimuspäällikkö Tuuli
Pitkänen
21.10.2021
Kommentteja Avoimen tieteen seurantamalliluonnoksessa
esitettyihin seurannan tavoitteisiin
Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmä
Työryhmä Susanna Ågren, akatemiatutkija Lotta Haikkola,
tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, julkaisupäällikkö Vappu
Helmisaari, Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja Mira
Kalalahti ja toimitussihteeri Tanja Konttinen
1.11.2021
Kommentteja Avoimen tieteen toimintakulttuurin linjauksiin
Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmä
Työryhmä akatemiatutkija Lotta Haikkola, hallituksen jäsen
Susanna Ågren, tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen,
Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja Mira Kalalahti,
julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari ja toimitussihteeri Tanja
Konttinen
20.12.2021

Tiedotteet ja uutiset
Tiedotteet
Yksinäisyys yhteydessä etäopetuksen kielteisiin kokemuksiin,
26.1.

1900-luvun hyvinvointi-ideologiat tuntuvat edelleen
eurooppalaisen nuorison maailmassa, 10.2.
Nuorten tyytyväisyys elämään Nuorisobarometrien
mittaushistorian matalimmalla tasolla, 16.2.
Jääkiekkoharrastus on iso investointi, mutta antaa enemmän
kuin ottaa, 18.2.
Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on tärkeää
pakolaistaustaisille nuorille, 16.3.2021
Nuorisobarometri 2020: Nuoret pääosin tyytyväisiä
palveluihin, ongelmia erityisesti kohdennetuissa palveluissa,
23.3.2021
Kulttuuria monipuolisesti harrastavat nuoret voivat muita
paremmin, 5.5.
Korona-ajan ensimmäinen puoli vuotta oli nuorille
ristiriitaista aikaa, 14.6.
Nuorten arkea koronan keskellä tarkasteleva kirjoitussarja
jatkuu nuorten kokemaa stressiä tarkastelevalla
kirjoituksella, 18.8.

Jalkapallofanitusta Tumblr’issa, 29.3.2021
Nuorten ääni kuuluviin koulutukseen hakuvelvoitteesta kyselyyn etsitään nuoria vastaajia, 29.3
Kirjoittajakutsu: Nuorten elinolot -vuosikirjaan 2022 etsitään
artikkelikirjoittajia, 31.3.
Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 -kirjoitussarja jatkuu
kolmella uudella kirjoituksella, 16.4
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeessa
kerätään tietoa hyvistä käytänteistä, 26.4.
Lausuntopyynnöt tutkimuseettisen toimikunnan seuraavaan
kokoukseen 17.5. mennessä, 27.4.
Tervetuloa Nuorisotutkimusseuraan Karla ja Riku!, 28.5.
Mitä koulunuorisotyö on? Tutkimuskatsauksessa
tarkastellaan koulunuorisotyön määritelmiä ja tavoitteita,
1.6.
Jatkorahoitusta nuorten korona-ajan kokemusten
tutkimukselle, 2.6

Kaikki nuoret eivät kokeneet harrastustoiminnan
keskeytymistä huonona asiana, 14.9.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvät käytänteet
talteen - keräys jatkuu!, 7.6.

Harvinainen seurantatutkimus tuottaa kokonaisvaltaista
tietoa nuorten elämänkulusta, 4.11.

Nuorisotutkimusseura muuttaa, 18.6.

Pitkittynyt korona-aika on lisännyt nuorten kokemaa
yksinäisyyttä, 17.11.

Muuttoinventaario - maksuttomia poistokirjoja tarjolla
Allianssi-talolla!, 10.8.

Kesyyntyykö villi nuorisotyö?, 19.11.2021

Lausuntopyynnöt tutkimuseettisen toimikunnan seuraavaan
kokoukseen 1.9. mennessä, 10.8.

Konsttestarnas kulturbesök ökar ungdomarnas kulturellt
kapital, 16.12.

Uutiset
Nuorisotutkimusseura hakee jäseniä opinnäytetyökilpailun
raatiin kaudelle 2021–2023, 26.1.
Ehdota artikkelikäsikirjoitusta lapsuutta, nuoruutta ja eläintai luontokohtaamisia käsittelevään toimitettuun teokseen,
11.2.
Opinnäytetyökilpailu 2021, 19.2.2021
Nuorisotutkimusseura mukana Tutkitun tiedon
teemavuodessa, 2.3.
Kirjoittajakutsu Nuorisotutkimus-lehden elämänkulullisen
nuorisotutkimuksen teemanumeroon, 2.3
Väitöskirjat "Naiseni on oma itsensä" ja Kamppailua
kunnioituksesta saatavilla verkkojulkaisuina, 19.3.
Uutta tutkimustoimintaa Nuorisotutkimusverkostossa,
24.3.2021
Nuorisotutkimus-lehti 1/2021 on ilmestynyt, 26.3.2021

Hyvää kesää!, 18.6.

The Finnish Youth Research Society is seeking a Research
Professor, 7.9.
Kokonaiskuva demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen
käytänteistä alkaa hahmottua, 4.10.
Lausuntopyynnöt tutkimuseettisen toimikunnan seuraavaan
kokoukseen 10.11. mennessä, 28.10.
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä
tarkastellaan opetussuunnitelmia ja seksuaalikasvatuksen
merkitystä hyvinvoinnille, 4.11.
Nuorisotutkimusseura jakoi elämäntyötunnustuksen Tuula
Gordonille ja kutsui kunniajäsenikseen Tommi Hoikkalan ja
Vappu Turusen, 4.11.
Sivulliset – mikä koulutuksen ulkopuolelle jääneitä yhdistää?,
1.12.
Nuorisotutkimusseuran uudeksi puheenjohtajaksi Petri Paju,
3.12.
Kahdessa Näkökulma-tekstissä käsitellään harrastamisen
mahdollisuuksia korona-ajan Helsingissä sekä tapoja kehittää
osallistavaa taidetoimintaa, 17.12.
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Rauhallista joulun aikaa, 20.12.

Yhdistyksen vuosikokoukset

Tapahtumat

Kevätkokous, 20.5.

Tilaisuudet järjestettiin virtuaalisina, ellei toisin mainittu.

Julkistus- ja kirjakeskustelutilaisuudet

Syyskokous, 2.12.
Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin esitelmä Nuorten
tyytyväisyys, stressi ja yksinäisyys korona.

Kaukaloissa kasvaneet -kirjan julkistusseminaari, 18.2.

Kirjoitussarjat

Sosiologipäivillä keskustelu Nuorten
taidevierailukokemukset ja kulttuurinen osallisuus
Taidetestaajat-hankkeessa -kirjasta, 12.3.

Näkökulma

Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten
kestävää hyvinvointia, 16.3.
Palvelu pelaa. Nuorisobarometri 2020:n julkistustilaisuus,
23.3.
Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaaaikatutkimuksen 2020 julkistustilaisuus, 5.5.
Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen, Tiedekulma, Helsinki,
4.11.
Mitä Jyväskylä tarkoittaa? -teoksen julkistusseminaari,
Jyväskylän Veturitallit, 19.11

Tutkimusseminaarit ja -konferenssit
Nuoret mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön sokkeloissa tutkijaseminaari, 10.6.
Nuorisotutkimuspäivät 2021 Helsingissä, 4.–5.11.

Messu- ja kirjakauppaesiintymiset
Nuorisotutkimusseura Turun kirjamessuilla 1.–3.10. sekä
lavaohjelma Hiphop Suomessa -kirjasta 2.10.
Nuorisotutkimusseura Helsingin kirjamessuilla 28.–31.10.
sekä lehden ja Kaukaloissa kasvaneet -kirjasta lavaohjelmat
28.10.
Nuorisotutkimusseura Jyväskylän kirjamessuilla 19–21.11.
sekä lavaohjelma Mitä Jyväskylä tarkoittaa?
Keskustelutilaisuus Jyväskylän kirjamessuilla 20.11.,
Jyväskylän kirjamessut, Paviljonki, Jyväsjärvi-lava
Rosebud Sivullinen -kirjakaupan (Kaisaniemenkatu 5,
Helsinki) lavalla ohjelmia syksyllä 2021:
Harrastamisen historiaa, 9.11.

Alasarjoihin kuulumattomat kirjoitukset
Mitä koulunuorisotyö on? Tutkimuskatsaus
koulunuorisotyön määritelmiin ja tavoitteisiin
Susanna Jurvanen, Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski, Antti
Kivijärvi, Sofia Laine, Pia Nyman-Kurkiala ja Anna Siegfrids,
ilm. 1.6., Näkökulma 75
Sivulliset – mikä koulutuksen ulkopuolelle jääneitä yhdistää?
Karla Malm, ilm. 1.12., Näkökulma 81
Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0-sarjassa ilmestyneet
kirjoitukset
Ohjaamoja tutkimassa - kokemuksia nuorten palvelujen
arvioinnista
Mirja Määttä, ilm. 16.4., Näkökulma 72
Tiimietnografiaa nuorten kokemuksista
harrastushankkeessa. Polyfoninen eetos nuorten
osallisuuden tutkimuksessa koronan aikakaudella
Sofia Laine, Susanna Jurvanen, Emilia Hiltunen, Lotta Leiwo,
Tommi Leppänen, Katariina Leppänen, Iina Marttila, Visa
Ollikainen, Ritva Pohti, Henrik Seppänen, Mari Stolt, Timo
Suojanen & Henriikka Tilli, ilm. 16.4.2021, Näkökulma 73
Nuorisotutkimuksen ja -toimialan välinen vuoropuhelu
kehittämishankkeissa: yllätyksiä, yhteentörmäyksiä ja
yhteistyötä
Karla Malm, Jenni Lahtinen & Noora Hästbacka, ilm. 16.4.,
Näkökulma 74
Kohinaa esitysareenalla: Nuorten kulttuurisen osallisuuden
vahvistaminen taidekasvatuksellisin keinoin
Susanna Jurvanen, ilm. 17.12., Näkökulma 82
Jokaiselle nuorelle harrastus, mielekästä tekemistä ja kaveri
Sofia Laine, ilm. 17.12., Näkökulma 83
Fanikulttuuri. Nyt -sarjassa ilmestyneet kirjoitukset

Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten
kestävää hyvinvointia, 16.11.

”Pernille and her badass gf post cracks me up” –
Jalkapallofanitusta Tumblr’issa
Riikka Turtiainen, ilm. 29.3., Näkökulma 71

Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen -keskustelu Sivullinenkirjakaupassa Helsingissä, 30.11.

Poikkeusolot - nuorten arki koronan keskellä -sarjassa
ilmestyneet kirjoitukset
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Nuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset
palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Jenni Lahtinen & Lotta Haikkola, ilm. 26.1., Näkökulma 68

Omaa elämää etsimässä
12.2., Marjo Jääskä
Luettu kirja: Mila Teräs: Amiraali. Otava 2020. 172 s.

”Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa,
yksinäisyys oli huono puoli” – Nuorten kokemukset
etäopetuksesta korona-ajan alussa
Jenni Lahtinen, Lotta Haikkola, Eila Kauppinen, ilm. 26.1.,
Näkökulma 69

Vinkkipaketit lukiolaiselle ja itsenäistyjälle
9.4., Marjo Jääskä
Luetut kirjat: Minna Huotilainen & Taimi Huotilainen &
Helmi Uusitalo: Lukiolaisen selviytymisopas. PS-Kustannus
2021. 194 s. Laura Huovinen & Heli Pruuki & Antti Vesivalo:
Oman elämäsi jedi. Itsenäistyjän kirja. Kirjapaja 2021. 184 s.

Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisen
puolen vuoden aikana
Jenni Lahtinen & Sami Myllyniemi, ilm. 16.2., Näkökulma 70
Nuorten terveyspalveluiden käyttö ja luottamus palveluihin
korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana
Sami Myllyniemi, ilm. 13.6., Näkökulma 76
”Se on saanut ajattelemaan ja pannut stopin elämään” –
nuorten ristiriitaiset kokemukset koronapandemian
ensimmäisistä kuukausista
Sinikka Aapola-Kari, Lotta Haikkola ja Jenni Lahtinen, ilm.
13.6., Näkökulma 77
Koronaan liittyvät kokemukset stressaavat nuoria
Jenni Lahtinen & Riku Laine & Tuuli Pitkänen, ilm. 18.8.,
Näkökulma 78
”Edelleen harmittaa”- Nuorten kokemus harrastamisen
keskeytymisestä korona-aikana ja sen yhteys vapaa-ajan
tyytyväisyyteen
Mikko Salasuo & Jenni Lahtinen, ilm. 14.9., Näkökulma 79
Nuorten yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät koronaaikana
Eila Kauppinen & Jenni Lahtinen & Lotta Haikkola, ilm.
17.11., Näkökulma 80

Lukukokemus
Lukukokemus-palstalla julkaistiin yhdeksän nuoruuteen,
nuorisoon tai sukupolviin liittyvää kirjoitusta, jotka
pohjautuivat kirjoihin tai elokuviin. Kirjoittajat analysoivat
näitä omista näkökulmistaan.
Lukemisen ja kirjoittamisen iloa lapsille ja nuorille
8.1., Merja Leppälahti
Luetut kirjat: Pirjo Suvilehto: Oi ihana satu. Lasten ja nuorten
kirjallisuusterapia. Avain, 2020. 269 s. Katariina Vuori:
Tarinataikurit. Sanataideharjoituksia lapsille. Lasten keskus,
2020. 87 s. Mervi Heikkilä ja Anne Leinonen: Pieni
taikakauppa. Fantastinen kirjoitusopas. Haamu, 2020. 107 s.
Ei tulevaisuutta
22.1., Herman Raivio
Luettu kirja: Jari Hanska, Minea Koskinen, Emilia Mäenmaa
ja Tuija Siltamäki: Saamattomat. Millainen Suomi meille jää?
224 s. Teos, 2020.

Kun elämä kolhii
28.5., Marjo Jääskä
Luettu kirja: Veera Salmi: Kaunis ilma kuolla. Otava 2020.
222 s.
Karaten voimaa
28.6., Marjo Jääskä
Luettu kirja: Päivi Lukkarila: Kuinka saavutetaan zanshin.
Nokkahiiri 2020. 149 s.
Leikitään Roomaa
13.8., Herman Raivio
Luettu kirja: Matias Riikonen: Matara. 310 s. Teos 2021.
Nuoren naisen elämää
8.10., Merja Leppälahti
Luetut kirjat: Riina Tanskanen: Tympeät tytöt.
Aikuistumisriittejä. Into, 2021. Katri Norrlin & Nelli Kenttä:
Vitun ruma. Into, 2021.
Katseiden katveessa
17.12., Herman Raivio
Luettu kirja: Raven Leilani: Kiilto. Suom. Kaijamari Sivill. 213
s. Otava, 2021.

Valokeilassa
Nuorisotutkimuksen innokas touhuverneri Tommi Hoikkala
Alkuperäinen teksti Päivi Berg & Tommi Hoikkala,
verkkotoimitus Sarianne Karikko, 13.4.
Paikkataju-hankkeessa selvitetään, millaisia korona-ajan
kaupungit ja vapaa-aika ovat nuorille
Sofia Laine, Karla Malm & Sarianne Karikko, 26.11.

Opinnäytetyökilpailun
voittajat
Gradusarja
Voittaja:
Mattila Ella: About time. Sámi concept of time in a Finnish
curriculum (Tampereen yliopisto)
Kunniamaininnat:
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Niemi-Sampan Priska: Koronakevät 2020: Sosiaalisen median
rooli nuorten selviytymisessä poikkeusoloista (Helsingin
yliopisto)
Sivonen Mira: Nuoret kaksoisdiagnoosiasiakkaat
päihdepalvelujärjestelmässä. Tutkimus alle 30-vuotiaiden
sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivien asiakasprofiileista
(Jyväskylän yliopisto)

AMK-sarja
Voittaja:
Tammisalo Siiri: Kinkyys minäkuvan rakentajana - Seksuaaliidentiteetti osana kokonaisuutta (Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu)
Kunniamaininnat:
Takalo Jaana: Larp yhteisöllisyyden rakentamisen työkaluna
lukion työpajakurssilla (Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu)
Ruismäki Miro: TikTok, nuoret ja nuorisotyö. Nuorisotyön
mahdollisuuksia ja nuorten ajatuksia hittisovelluksesta
(Humanistinen ammattikorkeakoulu)

Organisaatio
Työntekijät
Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, erikoistutkija Anu
Gretschel, tutkija Lotta Haikkola, tutkija Alix Helfer (1.8.
lähtien), julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari,
tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, tohtorikoulutettava
Helena Huhta, tutkija Susanna Jurvanen, viestintäpäällikkö
Sarianne Karikko, tutkijatohtori Eila Kauppinen, vastaava
tutkija Tomi Kiilakoski, erikoistutkija Antti Kivijärvi,
toimitussihteeri Tanja Konttinen, hallintosuunnittelija Minna
Laasala, tutkija Jenni Lahtinen, tutkija Riku Laine (17.5.
lähtien), ma. erikoistutkija Sofia Laine (erikoistutkija Elina
Pekkarinen toimivapaalla), tutkija Karla Malm (1.5. lähtien),
tilastotutkija Sami Myllyniemi (toimivapaalla 26.7. lähtien),
tutkija ja projektikoordinaattori Annastiina Mäkilä (15.2.
lähtien), tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, toimistosihteeri
Heta Pulkkinen, vastaava tutkija Mikko Salasuo,
talouspäällikkö Tiina Sundholm, tutkimusavustaja Kai
Tarvainen, tutkija Silja Uusikangas ja tutkija Teemu
Vauhkonen.
Työsuhteisten työntekijöiden lisäksi
Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä työskentelivät
vierailevina tutkijoina erikoistutkija Päivi Berg, erikoistutkija
Sofia Laine, tutkija Janne Poikolainen ja tutkija Arseniy
Svynarenko.

Luottamustehtävät
Hallitus (2021)
Puheenjohtaja VTT, nuorisotutkimuksen professori Päivi
Honkatukia (Tampereen yliopisto), varapuheenjohtajat VTT,
tutkijatohtori Antti Maunu (Tmi Antti Maunu) ja YTT,
tutkimusyksikön johtaja Jussi Ronkainen (Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu XAMK, Nuorisoalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus Juvenia). Muut jäsenet: VTT, erikoistutkija
Antti Kääriälä (THL), TtM, tohtorikoulutettava Minna Laiti
(Turun yliopisto), VTT, tutkijatohtori Marja Peltola (Helsinki),
FT, yliopistotutkija Noora Pyyry (Helsingin yliopisto), YTT,
KM, yliopistonlehtori Anne-Mari Souto (Itä-Suomen
yliopisto), VTT, yliopistonlehtori Tarja Tolonen (Helsingin
yliopisto), VTT, yliopistonlehtori Tiina Valkendorff (Helsingin
yliopisto) ja YTM, väitöskirjatutkija Susanna Ågren
(Tampereen yliopisto). Varajäsenet YT, hankepäällikkö Petri
Paju (Lastensuojelun keskusliitto), KM, yliopisto-opettaja
Juha Nieminen (Tampereen yliopisto) ja VTT, sosiologian
dosentti, tietokirjailija Sari Näre (Helsingin yliopisto).
Hallituksen sihteerinä toimivat Nuorisotutkimusverkoston
tutkijat Jenni Lahtinen (15.9. asti) ja Silja Uusikangas (16.9.
lähtien).

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 (2021–2022)
Hanna Ahrnberg, TtM, MD, Rosi Enroos, YTT, tutkijatohtori,
Tampereen yliopisto, Eliisa Kylkilahti, MMT,
yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Heli Kontunen,
dokumenttiohjaaja, Jaana Lähteenmaa, VTT, Pirjo Suvilehto,
FT, dosentti, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto

Nuorisotutkimus-lehden toimituskunta
(2021–2022)
Päätoimittajat: Päivi Berg, VTT, dosentti, Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu ja Mira Kalalahti, VTT, dosentti,
kollegiumtutkija, Turun yliopisto. Toimituskunnan muut
jäsenet: Leena Haanpää, KTT, dosentti, tutkija, Turun
yliopisto, Elina Ikävalko, FT, tutkijatohtori, Helsingin
yliopisto, Tarja Juvonen, VTT, yliopistonlehtori, Helsingin
yliopisto, Riikka Korkiamäki, YTT, apulaisprofessori,
Tampereen yliopisto, Maija Lanas, KT, kasvatustieteiden
professori, Oulun Yliopisto, Sirpa Lappalainen, FT, dosentti,
apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto, Heta Marttinen, FT,
tutkija, Jyväskylän yliopisto, Marko Merikukka, FT,
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tiedeasiantuntija, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.
(ITLA), Minna Nikunen, YTT, dosentti, yliopistonlehtori,
Jyväskylän yliopisto, Eriikka Oinonen, YTT, dosentti,
yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, Anni Rannikko, YTT,
tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, Mette Ranta, FT,
tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, Kari Saari, YTT, dosentti,
projektitutkija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Elina
Westinen, FT, Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja
kulttuurin tutkimuksen laitos.

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen
tutkimuseettinen toimikunta (2021–
2023)
Puheenjohtaja: FT, dosentti Kaisa Vehkalahti,
varapuheenjohtaja VTT Tiina Valkendorff. Jäsenet: KT, YTM
Petteri Eerola, KTT, LTO Taina Kyrönlampi, VTT, Harry
Lunabba, FT, dosentti Kirsimarja Raitasalo, OTT professori
Virve-Maria Toivonen. Toimikunnan sihteerinä toimi
Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Antti Kivijärvi.

Nuorisotutkimuspäivien
järjestelytoimikunta (2021)
Yliopistonlehtori Tiina Valkendorff, Helsingin yliopisto,
yliopistonlehtori Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto,
tutkijatohtori Marja Peltola, Tampereen yliopisto,
tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari,
Nuorisotutkimusverkosto, tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen,
Nuorisotutkimusverkosto ja toimitussihteeri Tanja
Konttinen, Nuorisotutkimusseura.

Opinnäytetyökilpailun arviointiraati
(2021)
Puheenjohtaja: yliopistonlehtori Päivi Armila (sosiologia, ItäSuomen yliopisto), varapuheenjohtaja: projektipäällikkö
Marko Kananen (sosiologia, XAMK). Muut jäsenet:
yliopistotutkija Riitta Hänninen (yhteiskuntapolitiikka,
Jyväskylän yliopisto), yliopisto-opettaja Ann-Charlotte
Palmgren (sukupuolentutkimus/etnologia, Åbo Akademi),
tutkijatohtori Mette Ranta (kasvatustiede, Helsingin
yliopisto) ja yliopistonlehtori Tiina Valkendorff (Helsingin
yliopisto/HUMAK). Varalla yliopettaja Merja Kylmäkoski
(valtio-oppi, HUMAK) ja dosentti Jaana Lähteenmaa
(nuorisotutkimus).
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Tutkijoiden raportoima toiminta
Tutkijoiden raportoimat julkaisut
Työntekijöitä on pyydetty kirjaamaan vuonna 2021 ilmestyneet julkaisut tietokantaan, mihin kootaan sisällöllistä tietoa julkaisutoiminnasta. Seuraaviin
taulukoihin on koottu tutkijoiden julkaisut. Julkaisut luokiteltu Suomen Akatemian ohjeistusta seuraten https://www.aka.fi/julkaisuluettelo

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kirjoittajat
Helfer, Alix, Laine, Riku, Uusimäki,
Virvatuli & Pitkänen, Tuuli
Kaskela, Teemu & Pitkänen, Tuuli
Kaukko, Mervi & Kemmis, Stephen
& Heikkinen, Hannu & Kiilakoski,
Tomi & Haswell, Nick
Kauppinen, Eila, Kiilakoski, Tomu &
Palojoki, Päivi
Kiilakoski, Tomi & Kauppinen, Eila
Levola, Jonna, Aranko, Arno &
Pitkänen, Tuuli
Mietola, Reetta; Koskinen, Pekka;
Suni, Anna; Kiilakoski, Tomi
Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi
Piispa, Mikko & Kiilakoski, Tomi &
Ojajärvi, Anni
Tolonen, Tarja & Aapola-Kari,
Sinikka

Kirjoituksen nimi
Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta –
verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain
aikana.
Association between the discontinuation of substance use
inpatient treatment and the risk of committing a crime leading
to imprisonment: a Finnish registry-based five-year follow-up.
Learning to survive amidst nested crisis: can the coronavirus
pandemic help us change educational practices to prepare for
the impeding eco-crisis?
Youth centres as foodscapes and informal learning
environments in Finland
Oppiminen nuorisotyössä. Kiistanalainen käsite käytännössä.
Psychosocial difficulties and treatment retention in inpatient
detoxification programs.
Kansalaiskasvatusta tekemällä ja toimien
Towards Climate Justice. Young activists in Finland on fairness
and moderation
Mikä ilmastoliike? Nuorten ilmastoaktivistien poliittinen
toimijuus ja ilmastokeskustelut
Nuorten toisen asteen koulutusvalinnat: pääomat, strategiat ja
koulutuksellisen arvon muotoutuminen

Julkaisun tiedot
Tietopuu: Tutkimussarja

Tarkenne
4:1-23

Verkkosijainti
doi.org/10.19207/TIETOPUU12

Criminal Behaviour and
Mental Health

31(3):171182.

doi.org/10.1002/cbm.2198

Environmental Education
Research

On-line
first

doi.org/10.1080/13504622.2021.1962809

YOUNG

February
2021
22: 85–
111
38(5):
434–449
15(3–4),
210–226.
On-line
first
39(2), 8–
26
vol. 58(2):
103–118

doi.org/10.1177/1103308820988000

Sosiaalipedagoginen
aikakauskirja, vuosikirja 2021
Nordic Studies on Alcohol
and Drugs.
Kasvatus & Aika
Journal of Youth Studies
Nuorisotutkimus
Sosiologia

https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/artic
doi.org/10.1177/14550725211021263
doi.org/10.33350/ka.107572
doi.org/10.1080/13676261.2021.1923677

http://hdl.handle.net/10138/336528

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Kirjoittajat
Aapola-Kari, Sinikka & Vehkalahti,
Kaisa
Haikkola, Lotta, Määttä, Mirja,
Toiviainen, Sanna & Uusikangas,
Silja
Huhta, Helena & Fransberg, Malin &
Salasuo, Mikko

Kiilakoski, Tomi

Kivijärvi, Antti & Armila, Päivi &
Käyhkö, Mari & Pöysä, Ville &
Wrede-Jäntti, Matilda
Lahtinen, Jenni & Tolonen, Tarja

Pitkänen, Tuuli, Aranko, Arno &
Uusimäki, Virvatuli

Kirjoituksen nimi
Epilogi
Työllistymistä
edistävien palvelujen
yhdenvertaisuus
nuorten
näkökulmasta
Toisin näkeminen:
etnografia
kriminologisen ja
yhteiskuntatieteellise
n tutkimuksen
perinteessä
Osallisuuden doksat:
kriittinen luenta

Arkea ja ajankäyttöä.
Turboahdetuista
illoista oleilevaan
palautumiseen.
Ammattiin
opiskelevien nuorten
hyvinvointi ystävyysja perhesuhteiden
näkökulmasta

Salmi-Niklander, Kirsti &
Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka &
Laine, Sofia & Salmesvuori, Päivi

Päihdeongelma
heikentää läheisen
toimintakykyä
Approaching
localized politics of
European memories

Tolonen, Tarja & Vehkalahti, Kaisa
& Aapola-Kari, Sinikka

Toiveita ja
tulevaisuuksia.

Julkaisun tiedot
Vehkalahti, Kaisa & Aapola-Kari, Sinikka &
Armila, Päivi (toim.)
Berg, Päivi (toim.) Palvelu pelaa!
Nuorisobarometri 2020. Nuorisotutkimusseura
& Valtion nuorisoneuvosto

Tarkenne
271–275

Verkkosijainti

111–129

https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarome
tri-2020/

Teoksessa Kati Nieminen & Noora Lähteenmäki
(toim.) Empiirinen oikeustutkimus. Helsinki:
Gaudeamus.

181–199

Teoksessa Kari Paakkunainen & Juri Mykkänen
(toim.) Nuorisopolitiikka ja poliittinen nuoriso:
objekteista subjekteiksi? Helsinki:
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura
, julkaisuja 229.
Teoksessa Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari
& Päivi Armila (toim.) Sata nuorta, sata polkua
aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus
Nuoret ajassa.
Teoksessa Kaisa Vehkalahti & Sinikka Aapola-Kari
& Päivi Armila (toim.) Sata nuorta, sata polkua
aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus
Nuoret ajassa,
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto
, julkaisuja 235
Teoksessa Riippuvuus perheessä (toim.) J.
Järvinen-Tassopoulos & H. Pirskanen.

31–63.

Friction, Fragmentation, and Diversity: Localized
Politics of European Memories. Kirsti SalmiNiklander & Sofia Laine & Päivi Salmesvuori &
Ulla Savolainen & Riikka Taavetti (eds.) Leiden:
Amsterdam University Press
Vehkalahti, Kaisa & Aapola-Kari, Sinikka &
Armila, Päivi (toim.): Sata nuorta, sata polkua

9–23

81–108

195–221

www.gaudeamus.fi/riippuvuus-perheessä
https://doi.org/10.5117/9789463726757

109–150
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Vehkalahti, Kaisa & Aapola-Kari,
Sinikka
Vehkalahti, Kaisa & Aapola-Kari,
Sinikka

Wrede-Jäntti, Matilda & AapolaKari, Sinikka & Lahtinen, Jenni

Nuorten
koulutukselliset
jatkumot ja säröt
toisella asteella
Johdanto

Luku 1: Laadullinen
seurantatutkimus
nuorista:
tutkimusasetelma,
menetelmät ja
aineistot
This Is Where We
Love to Hang Out!
Interactive Maps as a
Method of Gathering
Information on the
Everyday Lives of
Finnish Young People
in a Longitudinal
Qualitative Study

aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus
Nuoret ajassa.
Vehkalahti, Kaisa & Aapola-Kari, Sinikka &
Armila, Päivi (toim.): Sata nuorta, sata polkua
aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus
Nuoret ajassa.
Vehkalahti, Kaisa & Aapola-Kari, Sinikka &
Armila, Päivi (toim.): Sata nuorta, sata polkua
aikuisuuteen. Laadullinen seurantatutkimus
nuoret ajassa.

Julkaisuja
234, sarja
Tiede.

Involving Methods in Youth Research:
Reflections on Participation and Power. Series;
Studies in Childhood and Youth

Editors:
WulfAndersen
, Trine,
Follesø,
Reidun,
Olsen,
Terje
(Eds.)

25–54

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Kirjoittajat

Kirjoituksen nimi

Julkaisun tiedot

Tarkenne

Sijainti verkossa

Kiilakoski, Tomi

Tutkimuksen rikastamisesta mielikuvituksella.
Kirja-arvio teoksesta Ryynänen, Sanna &
Rannikko, Anni (toim.) Tutkiva mielikuvitus.
Helsinki: Gaudeamus
Helsinkiläisnuorten ylisukupolvinen
syrjäytyminen. Tuloksia Mukana-ohjelman
taustatutkimuksesta.

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja

Vol. 22, 229–
234

https://doi.org/10.30675/sa.110972

Vauhkonen, Teemu & Salasuo,
Mikko

Kvartti, kaupunkitiedon verkkolehti

https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/helsinki
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B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Kirjoittajat

Kirjoituksen nimi

Julkaisun tiedot

Tarkenne

Sijainti verkossa

Helfer, Alix,
Uusimäki, Virvatuli &
Pitkänen, Tuuli

Järjestöt toimintakyvyn tukijoina
poikkeusoloissa

Teoksessa Järjestöt toimintakyvyn edistäjinä; toim. Mira
Roine & Eeva Sinisalo-Juha. Humanistinen
ammattikorkeakoulu julkaisuja, 121.

66–68

https://www.humak.fi/wpcontent/uploads/2021/

Kauppinen, Eila,
Kiilakoski, Tomi,
Kinnunen, Viljami &
Perho, Sini

Omasta yhteiseksi: Miten hyödyntää
nuorisotyön opetussuunnitelmaa nuorisotyön
kehittämisessä?

Teoksessa Tommi Hoikkala (toim.) Mitä Jyväskylä tarkoittaa?
Nuorisotyön yhteisötietokirja. Nuorisotutkimusverkosto/
Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 234

303–331

Kiilakoski, Tomi

Tullakseen aikuiseksi on ensin saatava olla nuori

Tommi Hoikkala (toim.) Mitä Jyväskylä tarkoittaa.
Nuorisotyön yhteisötietokirja. Helsinki:
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja
234

332–358

Kopomaa, Timo &
Salasuo, Mikko

Höntsäilyä - leikkimielisen pelailun ideaalien
jäljillä

Teoksessa Mikko Salasuo (toim.) Harrastamisen äärellä.
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020. Helsinki:
Opetus- ja kulttuurimisteriö, Valtion nuorisoneuvosto &
Nuorisotutkimusverkosto

175–188

https://tietoanuorista.fi/julkaisut/nuortenvapaa-aikatutkimukset/lasten-ja-nuortenvapaa-aikatutkimus-2020/

Laine, Antti &
Salasuo, Mikko &
Matilainen, Pertti

Nuorten liikunnassa ja urheilussa kokema
syrjintä ja kiusaaminen sekä arvot ja arvostukset

Sami Kokko & Riikka Hämylä & Leena Martin (toim.) Nuorten
liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen
tuloksia 2020. Helsinki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja
2021:1.

120–128

https://www.liikuntaneuvosto.fi/wpcontent/up

Laine, Sofia

Tapaustutkimus Break The Fight! -hankkeesta
Itä-Helsingissä

116–128

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-3723

Salasuo, Mikko

Edellinen "Suomen malli". Neuvottelua lasten ja
nuorten vapaa-ajan harrastamisen
yhteiskunnallisesta perustelusta sotien jälkeen.

Heikki Kantonen & Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela & Tomi
Kiilakoski (eds.) Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa
(Youth work in schools and other learning institutions).
Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk
kehittää 165.
Teoksessa Mikko Salasuo (toim.) Harrastamisen äärellä.
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020. Helsinki:
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion nuorisoneuvosto &
Nuorisotutkimusverkosto.

17–30

https://tietoanuorista.fi/julkaisut/nuortenvapaa-aikatutkimukset/lasten-ja-nuortenvapaa-aikatutkimus-2020/

Salasuo, Mikko &
Tarvainen, Kai &
Myllyniemi, Sami

Nuoriso harrastamassa kulttuuria, taidetta ja
mediaa: Lasten ja nuorten vapaaaikatutkimuksen tilasto-osio

Teoksessa Mikko Salasuo (toim.) Harrastamisen äärellä.
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020. Helsinki:
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion nuorisoneuvosto &
Nuorisotutkimusverkosto

31–138

https://tietoanuorista.fi/julkaisut/nuortenvapaa-aikatutkimukset/lasten-ja-nuortenvapaa-aikatutkimus-2020/
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B9 Näkökulma tai vastaava julkaisusarja
Kirjoittajat
Aapola-Kari, Sinikka &
Haikkola, Lotta &
Lahtinen, Jenni
Helfer, Alix & Pitkänen,
Tuuli
Jurvanen, Susanna

Kirjoituksen nimi
”Se on saanut ajattelemaan ja pannut stopin elämään” –
nuorten ristiriitaiset kokemukset koronapandemian
ensimmäisistä kuukausista
Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila
väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana
Kohinaa esitysareenalla: Nuorten kulttuurisen osallisuuden
vahvistaminen taidekasvatuksellisin keinoin

Julkaisun tiedot
Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 77

Jurvanen, Susanna,
Kauppinen, Eila,
Kiilakoski, Tomi,
Kivijärvi, Antti, Laine,
Sofia, Nyman-Kurkiala,
Pia & Siegfrids, Anna
Kauppinen, Eila &
Lahtinen, Jenni &
Haikkola, Lotta
Lahtinen, Jenni &
Haikkola, Lotta

Mitä koulunuorisotyö on? Tutkimuskatsaus
koulunuorisotyön määritelmiin ja tavoitteisiin

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 75

Nuorten yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät koronaaikana

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 80

Nuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset
palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 68

Lahtinen, Jenni &
Myllyniemi, Sami

Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisen
puolen vuoden aikana

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 70

Lahtinen, Jenni & Riku
Laine & Tuuli Pitkänen

Koronaan liittyvät kokemukset stressaavat nuoria

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 78

Lahtinen, Jenni,
Haikkola, Lotta &
Kauppinen, Eila
Lahtinen, Jenni, Malm,
Karla & Hästbacka,
Noora
Laine, Riku & Lahtinen,
Jenni

Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa,
yksinäisyys oli huono puoli” – Nuorten kokemukset
etäopetuksesta korona-ajan alussa.
Nuorisotutkimuksen ja -toimialan välinen vuoropuhelu
kehittämishankkeissa: yllätyksiä, yhteentörmäyksiä ja
yhteistyötä
Miten koronatiedonkeruun 2. kierros toteutettiin?

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 69

Laine, Sofia, Jurvanen,
Susanna, Hiltunen,
Emilia, Leiwo, Lotta,

Tiimietnografiaa nuorten kokemuksista
harrastushankkeessa. Polyfoninen eetos nuorten
osallisuuden tutkimuksessa koronan aikakaudella

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 73

Tietopuu: Katsauksia ja
näkökulmia
Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 82

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 74
Nuorisotutkimusseuran
verkkosivut

Tarkenne
Poikkeusolot nuorten arki koronan
keskellä -alasarja
1:1–15

Löytyykö verkosta
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma77

Arviointitutkimus ja
nuoret 2.0-alasarja
(toim. Sofia Laine)

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma82

Poikkeusolot nuorten arki koronan
keskellä -alasarja
Poikkeusolot nuorten arki koronan
keskellä -alasarja
Poikkeusolot nuorten arki koronan
keskellä -alasarja
Poikkeusolot -nuorten
arki koronan keskellä
-alasarja
Poikkeusolot nuorten arki koronan
keskellä -alasarja
Arviointitutkimus ja
nuoret 2.0-alasarja
(toim. Sofia Laine)
Poikkeusolot nuorten arki koronan
keskellä -kirjoitussarja
Arviointitutkimus ja
nuoret 2.0-alasarja
(toim. Sofia Laine)

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma80
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https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tietopuu

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma75

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma68
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma70
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma78
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma69
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma74
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/toisenkoronatiedonkeruun-kulku
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma73

Leppänen, Tommi,
Leppänen, Katariina,
Marttila, Iina,
Ollikainen, Visa, Pohti,
Ritva, Seppänen,
Henrik, Stolt, Mari,
Suojanen, Timo & Tilli,
Henriikka
Laine, Sofia

Jokaiselle nuorelle harrastus, mielekästä tekemistä ja
kaveri. Harrastushankkeen rinnalla pitkään kulkeneen
arviointitutkijan pohdintaa nuorten kestävästä
hyvinvoinnista koronan aikakaudella
Sivulliset – mikä koulutuksen ulkopuolelle jääneitä
yhdistää?
Nuorten terveyspalveluiden käyttö ja luottamus palveluihin
korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 83

Määttä, Mirja

Ohjaamoja tutkimassa - kokemuksia nuorten palvelujen
arvioinnista

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 72

Salasuo, Mikko &
Lahtinen, Jenni

”Edelleen harmittaa”- Nuorten kokemus harrastamisen
keskeytymisestä korona-aikana ja sen yhteys vapaa-ajan
tyytyväisyyteen
”Pernille and her badass gf post cracks me up” –
Jalkapallofanitusta Tumblr’issa

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 79

Malm, Karla
Myllyniemi, Sami

Turtiainen, Riikka

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 81
Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 76

Nuorisotutkimusseura,
Näkökulma 71

Arviointitutkimus ja
nuoret 2.0-alasarja
(toim. Sofia Laine)

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma83

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma81
Poikkeusolot nuorten arki koronan
keskellä -alasarja
Arviointitutkimus ja
nuoret 2.0-alasarja
(toim. Sofia Laine)
Poikkeusolot nuorten arki koronan
keskellä -alasarja
Fanikulttuuri. Nyt alasarja (toim. Janne
Poikolainen)

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma76
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma72
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma79
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma71

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Kirjoittajat
Gretschel, Anu &
Myllyniemi, Sami

Kirjoituksen nimi
Kuulummeko yhteiskuntaan? Työn ja koulutuksen
ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta,
demokratiasta ja julkisista palveluista.

Julkaisun tiedot
Kunnallisalan kehittämissäätiö

Salasuo, Mikko (toim.)

Harrastamisen äärellä. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus
2020.

Helsinki: Opetus- ja
kulttuuriministeriö, Valtion
nuorisoneuvosto &
Nuorisotutkimusverkosto

Tarkenne
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Löytyykö verkosta
https://kaks.fi/julkaisut/kuulummeko-yhteiskuntaantyon-ja-koulutuksen-ulkopuolella-olevien-nuortenkasityksia-tulevaisuudesta-demokratiasta-ja-julkisistapalveluista/
https://tietoanuorista.fi/julkaisut/nuorten-vapaaaikatutkimukset/

C2 Toimitettu teos
Kirjoittajat

Kirjoituksen nimi

Julkaisun tiedot

Löytyykö verkosta

Berg, Päivi & Myllyniemi Sami
(toim.)

Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020

https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri2020/

Kirsti Salmi-Nikander & Sofia
Laine & Päivi Salmesvuori &
Ulla Savolainen & Riikka
Taavetti (toim.)
Vehkalahti, Kaisa & AapolaKari, Sinikka & Armila Päivi

Friction, Fragmentation, and Diversity:
Localized Politics of European Memories

Berg, Päivi & Myllyniemi, Sami (toim.) Palvelu pelaa!
Nuorisobarometri 2020. Nuorisotutkimusseura & valtion
nuorisoneuvosto
Amasterdam University Press. Also available as ebook.

Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen.
Laadullinen seurantatutkimus Nuoret
ajassa

https://doi.org/10.5117/9789463726757

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto,
julkaisuja 235, 312 s, sarja: Tiede

D1 Artikkeli ammattilehdessä
Kirjoittajat

Kirjoituksen nimi

Julkaisun tiedot

Tarkenne

Kiilakoski, Tomi

Ilo, vakava asia

Nuorisotyö

Kiilakoski, Tomi

Kolme katkelmaa kohtaamisesta

Nuorisotyö 3/2021

2/2021, 44–
45
42–43

Kiilakoski, Tomi

Luuta

Nuorisotyö 1/2021

44–45

Salasuo, Mikko

Oikein ymmärretty joukkotuotantopuhe

Sotilasaikakauslehti 1/2021

Salasuo, Mikko

Kriisit nostavat itsekkyyden pintaan

Salasuo, Mikko

Kadonneet pojat

Salasuo, Mikko

Millainen on nuorten kesä

Salasuo, Mikko

Entisaikojen sähköpotkulautailija

Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 1/2020. Aklinikkasäätiö
Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 2/2020. Aklinikkasäätiö
Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 3/2021. Aklinikkasäätiö
Tiimi-lehti. Päihdetyön erikoislehti 4/2021. Aklinikkasäätiö
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13
13
13
13

Löytyykö verkosta

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa
Kirjoittajat

Kirjoituksen nimi

Julkaisun tiedot

Tarkenne

Kiilakoski, Tomi

Mitä nyt? Minne seuraavaksi? Kokoavia huomioita
nuorisotyöstä kouluissa ja oppilaitoksissa

Teoksessa Heikki Kantonen, Anni Hännikäinen-Uutela & Tomi Kiilakoski (2021)
Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu

218–223

Löytyykö
verkosta

D6 Toimitettu ammatillinen teos
Kirjoittajat
Hoikkala, Tommi (toim.)

Kirjoituksen nimi
Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja

Kantonen, Heikki & HännikäinenUutela, Anni & Kiilakoski, Tomi

Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa

Julkaisun tiedot
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto,
julkaisuja 234, 446 s, sarja: Liike
Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu.

Tarkenne

Löytyykö verkosta

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Kirjoittajat

Kirjoituksen nimi

Julkaisun tiedot

Tarkenne

Kivijärvi, Antti

Monikulttuurisuuden kuolema ja elämä

Yhdessä-lehti (Yhdessäyhdistys)

Kivijärvi, Antti & Myllylä, Martta

Myös miehillä pitää olla oikeus paeta vainoa ja väkivaltaa

Helsingin Sanomat,
Vieraskynä

Vuoden 2021
numero, sivut
5-6

Löytyykö
verkosta

E9 Blogi tms. verkkojulkaisu
Kirjoittajat

Kirjoituksen nimi

Julkaisun tiedot

Tarkenne

Berg, Päivi, Hoikkala Tommi
& Karikko, Sarianne

Nuorisotutkimuksen innokas
touhuverneri Tommi Hoikkala

Valokeilassa-sarja

Helfer, Alix & Pitkänen, Tuuli

Miten kunnissa voidaan tukea
kuntoutujien osallisuutta ja
selviytymistä arjessa?

Blogi. Ehkäisevän Päihdetyön Järjestöverkosto (EPT),
EHYT

Löytyykö verkosta
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/valokeilassatommi-hoikkala
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Junnilainen, Lotta &
Haikkola, Lotta

Nuoren ääni ravintola-alalla
vallitsevista ongelmista on syytä
ottaa vakavasti
Että voisi elää hyvin elämisen
arvoisessa maailmassa.

Kiilakoski, Tomi

Yhteiskuntapolitiikka-blogi
40 näkökulmaa rauhaan. Rauhankasvatusinstituutti

Kiilakoski, Tomi

WIthout wings of learning one
remains a prisoner of the ground

Laine, Sofia & Kauppinen,
Eila

Aamulehti

Souto, Anne-Mari &
Lahtinen, Jenni

Nuoret tarvitsevat mielekästä
vapaa-ajan tekemistä koronaaikanakin
Työelämään tutustumisjaksot
koskettavat kokonaisia ikäluokkia –
tietoa toteutuksesta, seurannasta ja
kokemuksista tarvitaan.
Paikkataju-hankkeessa selvitetään,
millaisia korona-ajan kaupungit ja
vapaa-aika ovat nuorille
Uusintaako yhteishaku
työmarkkinoiden segregaatiota?

Tolonen, Tarja & Aapola-Kari,
Sinikka

Nuorten yhteiskunnallinen arvo
tulee näkyväksi koulutusvalinnoissa

Ilmiö sosiologinen media kaikille

Mayer, Minna & Kallio, Anne
& Lahtinen, Jenni & AapolaKari, Sinikka
Sofia Laine, Karla Malm &
Sarianne Karikko

Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan blogi:
Tieto käyttöön!
Valokeilassa-sarja

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/valokeilassapaikkataju

Potentiaali-hankkeen verkkosivut

B4 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarja
Kirjoittajat
Lahtinen, Jenni, Lauronen, Tina
& Murto, Virve

Kirjoituksen nimi
Sukupuolirajoja ylittäviä koulutusvalintoja ja eriytyviä
urapolkuja: Tutkimus korkeakoulutuksen
sukupuolittuneisuudesta Eurostudent VII aineistossa

Julkaisun tiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:23

Tarkenne

Löytyykö verkosta
http://urn.fi/URN:ISBN:978952-263-869-4

E11 YouthWiki tai muu vastaava verkkojulkaisu
Kirjoittajat

Kirjoituksen nimi

Julkaisun tiedot

Gretschel, Anu

Youth Wiki Finland

Youth Wiki

Tarkenne

Löytyykö verkosta
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/finland/overview
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Työntekijöiden raportoima yhteiskunnallinen toiminta
Henkilökuntaa pyydettiin raportoimaan omat osallistumisensa ja aktiivisuutensa webropol-tietokantaan vuoden 2021 osalta. Taulukot sisältävät tietoa toiminnan laadusta ja tavoista.
Tietokanta sisältää lisäksi laadullista tietoa, mitä voidaan käyttää toiminnan kehittämisen tukena
Tutkija

Muu
henkilöstö

Yhteensä

Esitys, luento tms.

86

0

86

Mediaesiintyminen, tiedote, julkaisutilaisuus tms.

37

36

73

Seminaarin/tapahtuman järjestäminen

6

10

16

Vierailu

2

0

2

Luottamustehtävät, jäsenyydet, verkostot

35

2

37

Arviointi/lausunto

11

1

12

Opiskelijoiden ohjaus

8

0

8

Hakemus (rahoitukset yms.)

5

0

5

Hankkeen aloittaminen tai päättäminen

5

0

5

195

49

244

Toiminnan tapa tai tyyppi
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