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Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto
Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää
monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Seura edistää tutkijoiden, nuorisoasioiden
parissa työskentelevien, sekä nuorista ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä
vuoropuhelua, kehittää tutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää seminaareja sekä
harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa. Vuoden 2018 lopulla
Nuorisotutkimusseuralla oli 382 jäsentä.
Nuorisotutkimusseura harjoittaa tutkimustoimintaa vuonna 1999 perustetun Nuorisotutkimusverkoston
kautta. Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen
keskusteluun tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta rahoittavat mm. ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat,
Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja kuntasektori. Yhteistyötä tehdään yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, järjestöjen, tieteellisten seurojen sekä lukuisten muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston organisaatiomalli tieteellisenä
yhdistyksenä on monin tavoin ainutlaatuinen suomalaisen tutkimuksen kentillä.
Vuonna 2018 Nuorisotutkimusseurassa työskenteli yhteensä 41 työntekijää erilaisissa tutkimukseen ja
tutkimushallintoon liittyvissä tehtävissä. Tutkimustoimintaa tehtiin 42 eri hankkeessa ja
tutkimuskokonaisuudessa.
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I Toiminnan painopisteet vuonna 2018
Vuosi 2018 oli Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuotta vietettiin läpi vuoden seuran
jäsenistöä ja sidosryhmiä osallistaen. Juhlavuoden lisäksi toiminnan painopisteitä vuonna 2018 olivat
tiedepoliittinen vaikuttaminen, Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen perustaminen sekä sisäisten
organisatoristen uudistusten käynnistäminen.

Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuosi
Juhlavuoden kunniaksi seura nosti pitkin vuotta esiin nuorisotutkimuksen ja nuorten yhteiskunnallisen
aseman kannalta tärkeitä kysymyksiä sekä esitteli nuorisotutkimuksen tekijöitä. Juhlavuosi huomioitiin
myös Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnassa ja viestinnässä.
Osana juhlavuoden toimintaa toukokuussa järjestettiin Nuorisotutkimusverkoston Avoimet ovet -tilaisuus,
jossa esiteltiin Nuorisotutkimusverkoston monipuolista toimintaa: tutkimusta, julkaisu- ja seuratoimintaa.
Tapahtumaan kutsuttiin laajalti yhteistyökumppaneita, sidosryhmiä sekä seuran historiassa eri aikoina
vaikuttaneita luottamishenkilöitä ja työntekijöitä.
Juhlavuoden kunniaksi vuotuinen päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin tavallista laajempana
kansainvälisenä konferenssina, johon osallistui ennätysmäärä, yli 250 nuorisotutkijaa eri puolilta maailmaa.
Konferenssin teeman (Youth Cultures and Well-being) valinnalla haluttiin kiinnittää huomiota
nuorisokulttuurien hyvinvointia lisäävään ulottuvuuteen vastapainona sille riski- ja huolipuheelle, joka
hallitsee julkista keskustelua nuorista ja nuorten omista kulttuureista. Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä
järjestettiin myös juhla-illallinen, jossa juhlistettiin seuran 30-vuotista historiaa sekä julkistettiin
juhlavuoden kunniaksi kutsutut uudet kunniajäsenet.
Juhlavuosi huipentui joulukuussa pitkään valmistellun Nuorisotutkimusseuran historiaa 1987–2018 teoksen (Kari Paakkunainen) julkaisuun. Historiateos valottaa seuran vaiheita ja nuorisotutkimuksen
kehitystä Suomessa menneinä vuosikymmeninä.

Tiedepoliittinen vaikuttaminen
Tiedepoliittisen vaikuttamisen keskiössä vuonna 2018 oli herättää keskustelua erityisesti pienten
tiedetoimijoiden asemasta muuttuvassa toimintaympäristössä sekä niiden mahdollisuuksista hyödyntää
erilaisia omavastuuosuuksia edellyttäviä tutkimusrahoituksia. Nuorisotutkimusverkoston näkökulmasta
erityinen haaste ovat viime vuosina olleet Suomen Akatemian kokonaiskustannusmallin asettamat
rahoituksen reunaehdot. Nuorisotutkimusverkostolle Suomen Akatemian pitkäaikaiset ja muutoin kattavat
rahoitukset ovat olennaisia pitkäjänteisen tutkimustoiminnan ja tutkijaurien jatkuvuuden turvaajina.
Suomen Akatemian edustajien kanssa käytiin keväällä 2018 keskustelut koskien Suomen Akatemian
kokonaiskustannusmallia ja sen soveltamista Nuorisotutkimusverkoston tutkimusrahoitushakemuksiin.
Neuvottelujen lopputuloksena saatiin aikaan uusi rahoituslaskelma, joka turvaa Nuorisotutkimusverkoston
mahdollisuudet jatkossakin hakea tärkeitä Suomen Akatemian rahoituksia.
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Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen perustaminen
Nuorisolain uudistuksen yhteydessä vuonna 2017 nuorisoalalle luotiin mahdollisuus perustaa
osaamiskeskuksia. Haku toteutettiin kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa nuorisoalan toimijoiden
oli mahdollista hakea valtionapukelpoisuutta ja jälkimmäisessä vaiheessa osallistua osaamiskeskusten
rahoitusta koskevaan hakuun. Nuorisotutkimusseura osallistui menestyksekkäästi molempiin hakuihin ja
sille myönnettiin itsenäisen osaamiskeskuksen asema (Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus). Ensimmäiset
osaamiskeskuskaudet kestävät vuodet 2018–2019. Nuorisotutkimuksen osaamiskeskukselle myönnetyn
merkittävän lisärahoituksen turvin Nuorisotutkimusverkostossa toteutetaan näinä vuosina neljä erillistä
tutkimushanketta (katso tarkemmin luku Tutkimustoiminta), joihin rekrytoitiin keväällä 2018 kolme uutta
tutkijaa.
Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus toimii nuorisotyön palvelujen, laadun ja menetelmien kehittämisen
painopistealueella. Sen keskeisin tavoite on tuottaa luotettavaa ja ajantasaista nuorten elinoloja ja
nuorisoalaa koskevaa tutkimustietoa palvelemaan niin nuorisopoliittista päätöksentekoa, kuin koko
nuorisotoimialaa.
Osaamiskeskus-tutkimuksen osuus ministeriöltä saatavasta kokonaisavustuksesta on noin neljännes.
Pääosin toiminta jatkui vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen turvin.

Nuorisotutkimusverkoston sisäinen uudistuminen
Vuosi 2018 merkitsi Nuorisotutkimusverkostolle tietynlaista saranavaihetta ja uuden kauden alkua, kun uusi
vakituinen tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari aloitti työssään (työskenneltyään vuoden 2017 tehtävässä
määrä-aikaisena). Nivelvaihe on tarjonnut luontevan tilaisuuden tarkastella organisaation ydintoimintoja ja
vakiintuneiden toimintatapojen soveltuvuutta nykyiseen toimintaympäristöön. Tämä on merkinnyt
keskeisten toimintojen kriittistä tarkastelua, strategisten valintojen tekemistä ja myös kasvaneen
organisaation johtamisjärjestelmän päivitystyön käynnistämistä. Keväällä 2018 hallitus nimesi
organisaatiotyöryhmän, jonka toimeksiantona on selkeyttää Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston
organisaatiorakennetta ja keskinäissuhdetta, kehittää organisaatiorakennetta sekä päivittää johtosääntö
vastaamaan muuttunutta tilannetta. Työ käynnistyi vuonna 2018 ja sen tuloksia jalkautetaan myös tulevina
vuosina.
Keväällä 2018 perustettu uusi talouspäällikön tehtävä on tuonut kaivattuja lisäresursseja taloushallinnon ja
kirjanpidon kehittämiseen. Uuden henkilöresurssin johdosta joitain aiemmin ulkoistettuja taloushallinnon
toimintoja on palautettu organisaatiossa sisäisesti tehtäväksi.
Myös Nuorisotutkimusseuran hallintoa ja Nuorisotutkimusverkostossa tehtävää tutkimustoimintaa työllisti
toukokuussa 2018 voimaantullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Asetuksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin
vastattiin kehittämällä henkilötietoja sisältäviä työprosesseja sekä luomalla kokonaan uusia, henkilötietojen
suojauksen mahdollistavia käytäntöjä. Henkilökuntaa koulutettiin tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomista
vaatimuksista ja Nuorisotutkimusseuralle nimitettiin tietosuojavastaavat (hallinnolle ja tutkimustoiminnalle
omansa).
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II Tutkimustoiminta
Nuorisotutkimusseuran yhteydessä vuodesta 1999 toiminut Nuorisotutkimusverkosto on kasvanut
merkittäväksi nuoria, nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevan tiedon tuottajaksi ja julkaisijaksi niin kansallisella
kuin kansainvälisellä tasolla. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta perustuu tieteidenvälisyyteen ja
monikenttäisyyteen. Tämän toiminta-ajatuksen mukaisesti perustutkimus, soveltava tutkimus ja
yhteiskunnallinen vaikuttamistyö asettuvat elävään vuoropuheluun.
Vuonna 2018 Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta sai merkittäviä lisäpanostuksia
Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen perustamisen ja sen tuoman lisärahoituksen turvin rekrytoitujen
tutkijaresurssien myötä. Tutkimustoiminnan kokonaisuus ryhmiteltiin samalla uudelleen yhden
sateenvarjon alle, kun aiempien kolmen painopistealueen rinnalle tuotiin uusina alueina uusi
osaamiskeskus-tutkimus sekä yhdeksi kokonaisuudeksi ryhmitellyt säännölliset tiedonkeruut.

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.

Tutkimukselliset painopistealueet
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa
tutkimushankkeissa, joissa työskentelee vuosittain vaihteleva määrä (noin 20–30) tutkijoita.
Tutkimushankkeiden volyymit vaihtelevat, mutta kullekin hankkeelle taataan organisaation hallinnollinen ja
tieteellinen tuki.
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Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta on organisoitu tutkimushankkeiden aiheista, tavoitteista tai
muodoista rakentuvien painopistealueiden varaan, jotka ryhmiteltiin vuonna 2018 aiemman kolmen
painopistealueen sijaan viiden kokonaisuuden alle:
1.
2.
3.
4.
5.

Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät
Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
Osaamiskeskus-tutkimus
Säännölliset tiedonkeruut

Painopistealueet ilmentävät Nuorisotutkimusverkoston sisäistä tutkimustoiminnan organisoimisen tapaa,
jonka tavoitteena on vahvistaa tutkijayhteisöllisyyttä ja vuoropuhelua sirpaleisen hankerakenteen ohi sekä
tarjota mahdollisuus vertaispalautteen antamiseen ja saamiseen. Painopistealueet toimivat myös keinona
koota Nuorisotutkimusverkoston eri hankkeissa tehtävän moninaisen tutkimustyön keskeisimpiä teemoja ja
aihealueita yhteen.
Seuraavissa luvuissa esitellään lyhyesti kunkin painopistealueen erityispiirteitä ja sen alla vuonna 2018
toteutettu tutkimustoiminta.

I Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät
Tämän tiedon kentän 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 tutkimustoiminta vuonna 2018
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat (v. 2018)*

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

2018–
2019

Tampereen
yliopisto

Väitöskirjatutkimus
Tampereen
yliopiston
sosiaalitieteiden
tohtoriohjelman
sosiologian
oppiaineeseen.

Tohtorikoulutettava,
VTM Malin Fransberg.

Kentiltä
kabinetteihin:
Liikunnan
kansalaistoiminn
an läpileikkaus

2014–
2018

Väitöskirja tutkii
Helsinkiläistä
graffitialakulttuuria ja
graffiteihin kohdistuvaa
kontrollia, keskittyen
graffitisukupolvien
muuttuviin kokemuksiin
ja sukupuolisiin
merkityksiin.
Tarkastelun kohteena on
urheiluliikkeen
lähihistoria ja nykytila,
läpäisten sen rakenteet
aina liikkuvista lapsista
valtakunnallisten
liikuntajärjestöjen
johtoon.

OKM/liikuntayksikkö

Yhteistyötaho:
Liikunnan ja
kansanterveyden
edistämissäätiö
(LIKES).

VTT, dos. Mikko Salasuo
(hankkeen vastuullinen
johtaja)
VTT, dos. Päivi Berg
(Nuorisotutkimusverkost
o)
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Kymmenen
nuoruuden
sukupolvea,
kolme
vuosisataa:
Suomalaisen
nuoruuden
historia
sukupolvina
Nuoret
digitaalisen
yhteiskunnan
etujoukkona

2015–
2022

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

OKM/yleisavustus

2018–
2019

OKM/yleisavustus

Promoting Youth
Involvement and
Social
Engagement
(PROMISE)

2016–
2019

Päihdetutkimus

2017–
2019

Hankkeessa tutkitaan
nuorten roolia
digitalisaation
juurruttamisessa
kulttuuriin ja sosiaalisiin
käytänteisiin.
Artikkeliprojekti käsittää
2-3 julkaisua vuosina
2018–2019.
Kahdentoista maan
yhteisessä EU rahoitteisessa hankkeessa
tutkitaan Euroopan
sosiaalista muutosta
sukupolvisuhteiden
näkökulmasta.
Hankkeessa selvitetään
suomalaisten päihteiden
käyttöä ja
päihdekokeiluja sekä
päihteiden käyttöön
liittyviä mielipiteitä
vuonna 2018. Toistuva
kysely on jatkunut
vuodesta 1992.
Hankkeessa tutkitaan
nuorisokulttuuria
hyvinvointia parantavana
ja edistävänä
nuorisoareenana.

Youth Cultures
and Well being

2017–
2020

LitM Kati Lehtonen
(LIKES).
Hanke toteutetaan
yhteistyössä prof.
Antti Häkkisen
(Helsingin yliopisto)
kanssa.

Yhteistyössä
tutkijatohtori Jani
Merikiven (Aaltoyliopisto) kanssa.

EU/ Horizon2020

OKM/liikuntayksikkö

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo ja
tilastotutkija, VTM Sami
Myllyniemi.

Tutkimuspäällikkö, FT,
dos. Kaisa Vehkalahti ja
tutkija, FT Heta Mulari.

Yhteistyötaho:
Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos.

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.

Nuorisotutkimusverkoston osuus
koskee erityisesti
kuntodopingia.
OKM/yleisavustus

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

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.

* Taulukoihin on listattu hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa vuonna 2018. Hankkeissa saattaa
työskennellä tutkijoita myös muissa organisaatioissa ja niissä on saattanut työskennellä muina vuosina
Nuorisotutkimusverkostossakin myös muita tutkijoita, kuin tässä mainitut.

II Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
Tämän tiedon kentän 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
Nuorisotutkimusseura ry.
020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

9 / 33

syrjäyttäminen, rakenne ja toimijuus, kehollisuus, vastarinta ja poikkeavuus – yhdistävät tiedon kentän alla
toimivia tutkimushankkeita. Tätä tiedon kenttää leimaavat monitahoiset arkaluontoisiin tutkimusaiheisiin
liittyvät tutkimuseettiset erityiskysymykset.

Painopistealueen tutkimustoiminta vuonna 2018
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Arjen odotus Alaikäisinä saapuneiden
turvapaikanhakijanuorte
n toimijuus ja
sosiaalinen
vahvistaminen 2010luvun Suomessa

2018–

Suomen
Kulttuurirahasto

Diginuoruus
mediakaupungissa –
Urbaanietnografisia
avauksia Helsingin ja
Pietarin kaduilla ja
asemilla

2016–
2018

Tutkimuksen
tavoitteena on
tarkastella laadullisen
pitkittäistutkimuksen
keinoin ilman
huoltajaa Suomeen
saapuneiden lasten ja
nuorten arkea
vastaanotto- ja
turvapaikanhakuvaihei
ssa ja niiden jälkeen.
Metodologisesti
kokeileva hanke tuo
yhteen
mediatutkimuksen,
sosiologian,
nuorisotutkimuksen ja
kaupunkitutkimuksen
alat ymmärtääkseen
diginuoruutta
mediakaupungissa.

Etniset suhteet vankilaarjessa – etnografinen
tutkimus
yhdenvertaisuudesta,
vanki-hierarkiasta ja
selviytymiskeinoista

2015–
2020

Suomen
Kulttuurirahasto &
Rikosseuraamuslaitos

Purkutalkoot: Nuorten
koulutusvalintojen
taustat ja keinot

2017–
2019

Väitöskirjatutkimukses
-sa tarkastellaan
suljettujen
miesvankiloiden
kulttuuria ja
käytäntöjä aikana,
jolloin
ulkomaalaistaustaisten vankien osuus on
lyhyessä ajassa
kasvanut
merkittävästi.
Hankkeessa tuotetaan
tietoa suomalaisten
työmarkkinoiden

Nuorisotutkimusseura ry.
020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

Koneen Säätiö

Valtioneuvoston
kanslian selvitys- ja

Muuta

Tutkijat
(v.2018)
Tutkijatohtori, VTT,
dos. Veronika
Honkasalo.

Yhteistyötahot:
hankkeen johtaja,
FT Johanna Sumiala
(Helsingin yliopiston
sosiaalitieteiden
laitos), VTT,
professori Päivi
Honkatukia
(Tampereen
yliopiston
Yhteiskunta- ja
kulttuuritieteiden
yksikkö) sekä YTT
Yana Krupets ja FT
Elena Omelchenko
(National Research
University High
School of
Economics, the
Centre for Youth
Studies, Pietari).

Tutkija, FT Heta
Mulari, tutkija,
MASoc Arseniy
Svynarenko ja
tutkija, VTM Malin
Fransberg.

Tohtorikoulutettav
a, VTM Helena
Huhta.

Yhteistyötaho:
Opiskelijoiden ja
koulutuksen

Tutkimusprofessori
, VTT, dos. Tommi
Hoikkala ja
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koulutus- ja
ammattialojen
sukupuolisegregaation
lieventämiseksi

Pysäytetyt – Etnisen
profiloinnin tilat,
merkitykset ja
käytännöt

Sukupuolten tasa-arvo,
etnisyys ja
seksuaalisuus:
Monikulttuurinen
seksuaalikasvatus
Suomessa, Ruotsissa ja
Norjassa
Työtä, koulutus- tai
harjoittelupaikkaa ilman
olevien nuorten
käsityksiä
tulevaisuudesta,
demokratiasta ja
julkisista palveluista –
Nuorisobarometrin
erillisnäyte

2015–
2018

2015–
2018

2017–
2019

sukupuolisegregoitumi
sesta sekä nuorten
ammattikäsityksistä,
niihin vaikuttavista
tekijöistä ja niissä
tapahtuneista
muutoksista
viimeisten 20 vuoden
aikana.
Hankkeessa
selvitetään etnisen
profiloinnin
esiintymistä
Suomessa: sen
yleisyyttä, muotoja ja
niitä tulkintoja, joiden
kautta etnisen
profiloinnin kohteena
olevat vähemmistöjen
jäsenet ja
poliisiviranomaiset
asiaa tarkastelevat.
Tutkimushankkeessa
tutkittiin Suomen,
Ruotsin ja Norjan
seksuaalikasvatusta
harvoin tarkastellusta
monikulttuurisuuden
näkökulmasta.
Hankkeessa tuotetaan
laadullista ja
määrällistä aineistoa
peilaava
Nuorisobarometrin
erillisnäyte, jossa
tarkastellaan
kyselytutkimuksilla
vaikeasti
tavoitettavien nuorten
elämää haastatteluja
ja rekisteriaineistoja
yhdistämällä.

tutkimustoiminta
(VN TEAS)

tutkimussäätiö
(Otus).

tutkimusjoh-taja,
VTT, dos. Sinikka
Aapola-Kari

Hankkeen
tutkimusraportti
Pysäytetyt - etninen
profilointi Suomessa
ilmestyi Helsingin
yliopiston
julkaisemana
3.4.2018.

Tutkija, YTT Antti
Kivijärvi.

Hankkeen kotisivu:
http://www.profilin
g.fi/fi/.
Suomen Akatemia
(henkilökohtainen
tutkijatohtorin
rahoitus)

VTT, tutkija
Veronika
Honkasalo

Kunnallisalan
kehittämissäätiö,
Lounais-Suomen
Aluehallintovirasto ja
Valtioneuvoston
kanslia

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

III Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
Tässä tiedon kentässä kiinnostus kohdistuu nuorten toimintaympäristöihin ja palveluihin sekä näiden
rakenteellisiin taustaehtoihin. Tarkastelun kohteena ovat yhtä lailla palvelujen luonne ja niiden paikka
nuorisopolitiikan kentillä kuin niiden merkitys nuorille yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen tasolla. Erityistä
huomiota kiinnitetään nuorten asemaan, kansalaisuuteen, osallisuuteen ja toimijuuden ehtoihin sekä
nuorten omaehtoisessa toiminnassa kuin nuorille suunnatuissa toiminnoissa. Laajemmin kyse on nuorten ja
yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta sekä sen ilmenemistavoista nuorten elämässä. Tavoitteena on
tuoda näkyviin nuorten kokemusmaailma sekä tarve muokata nuorisotyön ja -politiikan lähtökohtia
nuorten kannalta mielekkäiksi. Tämän tiedon kentän menetelmät vaihtelevat perinteisistä tiedonkeruun
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toimisto@nuorisotutkimus.fi
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lähtökohdista kehittävään ja kokeilevaan tutkimukseen sekä toimintatutkimukseen. Osa-alueen
tutkimukset toteutetaan usein dialogissa nuorisotyön ja -politiikan moninaisten kenttien kanssa.
Painopistealueen tutkimustoiminta vuonna 2018
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat (v.2018)

Avoimen
nuorisotyön
arviointivälineen
käyttöönotto

2018–
2020

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

LounaisSuomen
Aluehallintovirasto

Erikoistutkija, FT Anu
Gretschel.

Break the Fight!
valtakunnallinen
kiertuetuki- ja
mallinnushanke

2017–
2018

Suomen
Kulttuurirahasto
/ Intomieliset
ry.

ENRYP - European
Network of
Regional and local
Youth Platforms

2017–
2019

Leading partner: Forum
Regionale dei Giovani
dell’Umbria (Italy). The
project also includes
partners from the United
Kingdom, Portugal,
Hungary and Romania.

Erikoistutkija, FT Anu
Gretschel ja
erikoistutkija, FT Tomi
Kiilakoski.

Gutsy Go Nuorten rohkeita
rauhantekoja

2018

Break the Fight! –
Breikkaa
koulukiusaamista
vastaan on Arja Tiili
Dance Companyn 2014
käynnistämä,
koulukiusaamista
vastaan taistelevien
taidekasvatuksellisten
toimintojen
kokonaisuus, johon
sisältyy mm.
taidetyöpajoja ja
ammattitanssiteoksia.
Nuorisotutkimusverkosto toteutti hankkeen
arviointi- ja
seurantatutkimuksen.
The main objectives of
the project are the
exchange of best
practices related to the
youth field, namely
youth participation,
active citizenship, EU
awareness and social
innovation in various
EU countries.
Gutsy Go on Suomen
suurimman
ideakilpailun,
Vuosisadan rakentajien
voittaja, joka kutsuu
yhteisöt mukaan
rauhanhankkeeseen,
jossa nuoret ovat
pääosassa.
Nuorisotutkimusverkost
o vastaa hankkeen

Arviointidatan
keräämisessä
hyödynnetään soveltuvin
osin Kunnallisen
nuorisotyön
osaamiskeskus Kanuunan
sähköisen
dokumentoinnin työkalua
Logbookia. Yhteistyötä
tehdään myös EteläKarjalan AVI-rahoitteisen
nuorisotyön arvioinnin
kehittämishankkeen
kanssa (Lappeenranta).
Väkivallattomuuden
sanomaa yläkouluihin
hiphop-kulttuurin keinoin
Break the Fight! hankkeen seuranta- ja
arviointitutkimus (toim.
Sofia Laine) ilmestyi
5.11.2018.

Nuorisotutkimusseura ry.
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Erasmus+

Useat säätiöt
(Vuosisadan
rakentajat –
kilpailu)

Erikoistutkija, VTT Sofia
Laine ja tutkija, HuK
Susanna Jurvanen.

Erikoistutkija, FT Tomi
Kiilakoski, tutkija, VTM
Anton Schalin ja tutkija,
TaM Fanny Vilmilä.

12 / 33

Kiusaamisen
katkaisu koulun
sosiaalisissa
verkostoissa –
tutkimus K-0 toimintamallin
jalkauttamisesta
pilotti-alueille

2018–
2019

Kohtaaminen,
osallisuus ja
yhteisöllisyys
lasten ja nuorten
retki- ja
harrastustoiminn
assa

2017–
2018

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

2018–
2021

Koulukiusaamisen
moniulotteisuus
nuorisotyön ja tutkimuksen
kohteena kokemuksia
kiusaamisesta ja
sen ehkäisystä

2017–
2018

Nuorisotutkimusseura ry.
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tutkimuksellisesta
osiosta.
Tutkimuksessa
tarkastellaan Aseman
Lapset ry:n K-0 kiusaamiseen
puuttuvan toiminnan
jalkauttamista koulujen
sosiaalisiin
verkostoihin.
Tutkimuksessa
tuotetaan tietoa
toimivista tavoista
puuttua
koulukiusaamiseen.
Arviointitutkimuksessa
arvioitiin Pelastakaa
Lapset ry:n hanketta,
jossa tuettiin
retkitoiminnan ja
yhteisöllisen
harrastustoiminnan
avulla lastenkodeissa
asuvien lapsia ja nuoria.
Tutkimuksen, jossa
arvioitiin, millaisia
vaikutuksia retki- ja
harrastustoiminnalla oli
lasten, nuorten ja
aikuisten väliseen
vuorovaikutukseen.
Tutkimushankkeessa
seurataan ja arvioidaan
kehittävän
arviointitutkimuksen
menetelmin Helsingin
kaupungin rahoittamaa
hanketta Break the
Fight! Mahdollisuus
kuulua #BTFItaHelsinki,
jossa
katutaidetyöpajaproses
seja viedään kouluihin
ja nuorisotaloille.
Nuorisotutkimusverkosto toteutti tutkimuksen
Aseman Lapset ry:n
vuosina 2017–2018
käynnissä olleesta
koulukiusaamiseen
puuttuvasta hankkeesta
(K-0). Tutkimuksen
tarkoituksena oli
edistää K-0 -hankkeen
käytäntöjen
kehittämistä
tuottamalla tietoa
kiusaamisen ilmiöstä ja
siihen puuttumisesta

Aseman Lapset
ry.

Pelastakaa
Lapset ry.

Tutkija, VTM Noora
Hästbacka.

Hankkeen julkaisu
Kohtaamisia retkillä.
Osallisuus ja yhteisöllisyys
lastenkotien
retkitoiminnassa (Jenni
Moisio) ilmestyi
30.5.2018.

Helsingin
kaupunki /
Intomieliset ry.

Aseman Lapset
ry.

Tutkija, VTM Jenni
Lahtinen (ent. Moisio).

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

Hankkeen julkaisu
Monialainen verkostotyö
ja koulukiusaaminen
(Noora Hästbacka)
ilmestyi X.X.2018.

Tutkija, VTM Noora
Hästbacka.
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Nuoret taidetta
testaamassa.
Tutkimus
Taidetestaajathankkeen
vaikutuksista
nuoriin

2018–
2019

Nuorisotyön
yhtäläisyydet ja
eronteot

2017–
2019

Nuorten
itsenäistymisen
tuki
verkostoyhteistyö
n tavoitteena

2017–
2018

Nuorten ja
nuorisotyön
tutkimuksen
menetelmät

2016–
2018

Nuorten
rikollisuuden
ehkäisy nuorten,
ammattilaisten ja
kustannusten
näkökulmista

2018–
2019
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koulun sosiaalisessa
toimintaympäristössä.
Tutkimuksen
tavoitteena on selvittää
Taidetestaajat hankkeen vaikutuksia,
erityisesti nuorten
näkökulmasta. Samalla
selvitetään myönteisiä
vaikutuksia
mahdollistavia ja
toisaalta niitä estäviä
elementtejä.
Tutkimusosiossa
tarkastellaan, mikä
yhdistää ja erottaa
kunnallisen nuorisotyön
eri työmuotoja sekä
yksittäisten
nuorisotyöntekijöiden
kuvauksia omasta
työstään.
Arviointitutkimus SPR:n
kehittämishankkeelle,
jossa ammattilaistyön
avulla tuettiin erityistä
tukea
itsenäistymisessään
tarvitsevia nuoria.
Tutkimuksessa
kiinnitettiin huomiota
erityisesti monialaisen
ja -ammatillisen
verkosto- ja
ammattiyhteistyön
toimintaan.
Hankkeessa
kartoitetaan, millaisin
menetelmin
nuorisotyötä on tutkittu
ja luodaan
kokonaiskuva niistä
tavoista, joilla
suomalainen tutkimus
on pyrkinyt
tulkitsemaan,
ymmärtämään ja
arvioimaan
nuorisotyötä.
Tutkimuksessa
kartoitetaan
toimintamalleja, joilla
puututaan nuorten
rikollisuuteen ja
ehkäistään
uusintarikollisuutta.
Hankkeessa selvitetään
nuorten ja
työntekijöiden
kokemuksia

Suomen
Kulttuurirahasto

Erikoistutkija, VTT, dos.
Sofia Laine ja
tutkimusavustaja
Maaria Hartman.

OKM/yleisavustus

FT, erikoistutkija Tomi
Kiilakoski.

Suomen
Punainen Risti

Hankkeen julkaisu
Itsenäistyvä nuori,
vahvistuva toimija (Karla
Malm) ilmestyi 2018.

Tutkija, VTM Karla
Malm.

OKM /
nuorisotyön ja politiikan
vastuualue.

Hankkeen pohjalta
ilmestyi Vastapainon ja
Nuorisotutkimusverkoston yhteisjulkaisu Miten
tutkia nuoria ja
nuorisotyötä (toim. Tomi
Kiilakoski & Päivi
Honkatukia) 6.11.2018.

Erikoistutkija, FT Tomi
Kiilakoski

Valtioneuvoston
selvitys- ja
tutkimustoimint
a

Hankkeessa työskentelee
myös toimittaja Terhi
Hautamäki, joka vastaa
hankkeen viestinnästä ja
tutkimustulosten
jalkauttamisesta eri
kohderyhmien käyttöön.

VTT, erikoistutkija Elina
Pekkarinen, VTT, tutkija
Lotta Haikkola, VTM,
tutkija Noora
Hästbacka ja YTM,
tutkija Anton Schalin.

14 / 33

Raidenuorisotyön
arviointihanke

2017–
2018

Sirkuksesta siivet
elämään – oma
polku
maahanmuuttajataustaisille
nuorille

2018–
2019

Osallistava
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen –
PROMEQ

2016–
2019

TENHO –
Elämäntaitoja
nuorille taiteen
keinoin

2015–
2018

The meaning of
Jyväskylä. Youth
work practices in
the Middle
Finland

2016–

Uppföljning ung –
Ruotsinkieliset
nuorisotyöpajat

2014–
2018
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toimenpiteistä sekä
arvioidaan niiden
vaikutuksia,
kustannuksia ja
kustannushyötyjä.
Nuorisotyö raiteilla hankkeen
arviointitutkimus.
Tutkimushankkeessa
arvioitiin
raidenuorisotyön
menetelmien
nuorisotyöllisiä
vaikutuksia niin nuorten
kuin
kanssamatkustajien ja
yhteistyökumppanien
näkökulmasta.
Lasten ja nuorten
säätiön koordinoimassa
hankkeessa edistetään
maahanmuuttajataustaisten nuorten
osallisuutta ja
hyvinvointia sosiaalisen
sirkuksen avulla.
Nuorisotutkimusverkost
o on yksi hankkeen
osatoteuttajista.
Hankkeen tavoitteena
on kehittää näyttöön
perustuvia, eri
kohderyhmiä
puhuttelevia ja
kustannusvaikut-tavia
menetelmiä terveyden
ja hyvinvoinnin
edistämiseen.
TENHO-hankkeen
arviointitutkimus.
Tutkimuksessa
tarkasteltiin
monimenetelmällisesti
ilman opiskelu- ja
työpaikkaa olevien
nuorten tukemista
taidelähtöisin
menetelmin ja
toiminnan
vaikuttavuutta.
Käytäntöperusteisen
hankkeen tavoitteena
on löytää nuorisotyön
omia pedagogisia
käsityksiä, työtapoja ja
menetelmiä omista
ydintehtävistään.
Pitkittäistutkimuksessa
tutkittiin viittä
ruotsinkielistä

Vantaan
kaupunki (?)

Hankkeen julkaisu
”Kadulla me ollaan niiden
nuorten paikoilla”
Raidenuorisotyö julkisissa
ja puolijulkisissa tiloissa
ilmestyi 11.6.2018.

Euroopan
sosiaalirahasto/
STM.

MMM Kai Mathias.

Suomen
Akatemian
Strategisen
tutkimuksen
neuvosto
(Terveys,
hyvinvointi ja
elämäntavat ohjelma)
Euroopan
sosiaalirahasto/
STM

Konsortiohankkeen
yhteistyötahot: ItäSuomen yliopisto
(konsortion johto), Lapin
yliopisto, Jyväskylän
yliopisto, Tampereen
yliopisto ja
Elinkeinoelämän
tutkimuslaitos.

OKM/yleisavustus

Yhteistyötahot:
Jyväskylän kaupunki ja
HUMAK

Svenska
Kulturfonden ja
OKM

VTM, tutkija Karla
Malm.

VTT, erikoistutkija,
osahankkeen johtaja
Sanna Aaltonen,
tutkija, YTT Antti
Kivijärvi ja tutkija, YTM
Vesa Välimäki.

TaM, tutkija Fanny
Vilmilä

Tutkimusprofessori,
VTT, dos. Tommi
Hoikkala.

VTT, tutkija Matilda
Wrede-Jäntti.
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Youth Wiki

2015–
2022

nuorisotyöpajaa
Suomessa. Tutkimuksen
kolme
painopistealuetta ovat:
pajatoiminnan
tarkastelu,
henkilökunnan
näkemykset työstään ja
viranomaisyhteistyöstä
sekä nuorten
kokemukset
työpajatoiminnan
annista.
Youth Wiki on kattava
online-tietokanta
koskien 27 EU:n
jäsenmaan
nuorisopolitiikan
institutionaalisia
rakenteita,
toimintaympäristöä ja
käytäntöjä.

Erasmus+ ja
OKM

Nuorisotutkimusverkosto
vastaa Youth Wikin
Suomea koskevan sisällön
tuottamisesta ja
päivittämisestä.

Erikoistutkija, FT Anu
Gretschel.

IV Osaamiskeskus-tutkimus
Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista nuorten elinoloja ja nuorisoalaa
koskevaa tutkimustietoa palvelemaan niin nuorisopoliittista päätöksentekoa, kuin koko nuorisotoimialaa.
Osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämiä nuorisoalan toimijoita, jotka kehittävät
toimialaa valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2017–2019 tavoitteiden
mukaisesti. Nuorisotutkimusverkoston osaamiskeskus-tutkimuksen osuus ministeriöltä saatavasta
kokonaisavustuksesta on noin neljännes ja sen puitteissa toteutetaan neljä erillistä tutkimushanketta
vuosina 2018–2019.
Painopistealueen tutkimustoiminta vuonna 2018
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Lasten ja nuorten
harrastamisen
yhdenvertaiset
mahdollisuudet
Suomessa

2018–
2019

Tutkimuksessa selvitetään ja
pyritään edistämään lasten ja
nuorten yhdenvertaisten
harrastusmahdollisuuksien
toteutumista eri puolilla Suomea.
Tarkastelun kohteena ovat
erityisesti kuntien ja järjestöjen
tarjoamat
harrastusmahdollisuudet.

OKM/osaamiskeskusrahoitus

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo ja
erikoistutkija, KTT,
dos. Leena Haanpää.

NEET-nuorten
palvelut,
kustannukset ja
kohdentuminen

2018–
2019

Tutkimuksessa tarkastellaan
syrjäytymisen riskitekijöitä
nuorten taustassa sekä niiden
kasautumista. Lisäksi pyritään
laskemaan syrjäytymisen
kustannuksia sekä etsivän

OKM/osaamiskeskusrahoitus

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

Nuorisotutkimusseura ry.
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Muuta

Tutkijat (v.2018)
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nuorisotyön, työpajatoiminnan ja
työvoimapoliittisten
toimenpiteiden vaikuttavuutta
syrjäytymisen ehkäisyssä.
Nuorisotyön
koulutusarkkitehtuuri Suomessa

2018–
2019

Mitkä ovat suomalaisen
nuorisotyön koulutuksen
vahvuuksia? Mitä voisimme ehkä
oppia muualta? Tutkimuksessa
tarkastellaan suomalaisen
nuorisotyön koulutuksen
erityispiirteitä suhteessa muihin
Euroopan maihin.

OKM/osaamiskeskusrahoitus

Erikoistutkija, FT Tomi
Kiilakoski.

Tiedontarpeet ja
selvitykset

2018–
2019

Tässä osaamiskeskustoiminnossa
tuotetaan erilaisia nuoria ja
nuorisoalaa koskevia nopeita
selvityksiä valtionhallinnon
käyttöön. Selvityksissä
hyödynnetään aiemmin kerättyä
tietoa.

OKM/osaamiskeskusrahoitus

Tilastotutkija, FM
Tiina Hakanen.

V Säännölliset tiedonkeruut
Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu koostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka vastaavat
sekä määrällisen että laadullisen nuoria koskevan ajankohtaistiedon tarpeisiin. Määrällisiä
tiedonkeruuinstrumentteja ovat vuosittain toteutettava Nuorisobarometri, sekä vuorovuosin julkaistavat
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus ja Nuorten elinolot -vuosikirja. Määrällisten
tiedonkeruuinstrumenttien rinnalla jatkuu laadullisen seurantatutkimuksen mallintaminen Nuoret ajassa tutkimushankkeessa (2014–2025).
Painopistealueen tutkimustoiminta vuonna 2018
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat
(v.2018)

Nuorisobarometri

Jatkuva

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

OKM/yleisavustus.

Yhteistyötaho: Valtion
nuorisoneuvosto.

Erikoistutkija,
VTT Elina
Pekkarinen ja
tilastotutkija,
VTM Sami
Myllyniemi.

Lasten ja nuorten
vapaa-aikatutkimus
käsittelee 6–29vuotiaiden vapaaaikaa painottuen
mediaan,

OKM/yleisavustus

Lasten ja
nuorten
vapaaaikatutkimus

Jatkuva
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Opin polut ja pientareet.
Nuorisobarometri 2017 (toim.
Elina Pekkarinen & Sami
Myllyniemi) ilmestyi 20.3.2018.
Vuoden 2018 barometri
ilmestyy keväällä 2019 teemalla
"vaikuttaminen ja valta
Euroopassa".
Yhteistyötahot: Valtion
liikuntaneuvosto, opetus- ja
kulttuuriministeriön kulttuurija taidepolitiikan osasto sekä
Lapsiasiavaltuutetun toimisto.

Vastaava tutkija,
VTT, dos. Mikko
Salasuo.
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harrastamiseen ja
liikuntaan.

Nuorten
elinolot

Nuoret ajassa

Jatkuva

2014–2025
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Joka toinen vuosi
ilmestyvä Nuorten
elinolot -vuosikirja
kokoaa nuoria
koskevan
tutkimustiedon ja
tilastollisen
aineiston yksiin
kansiin. Vuosikirja
tuotetaan Valtion
nuorisoneuvoston,
Terveyden ja
hyvinvoinnin
laitoksen ja
Nuorisotutkimusve
rkoston
yhteistyönä.
Julkaisuvastuu
vuorottelee
Nuorisotutkimusve
rkostolla ja
Terveyden ja
hyvinvoinnin
laitoksella.
Hankkeessa
seurataan noin
sadan vuonna 2000
syntyneen nuoren
elämänkulkua
viidellä eri puolella
Suomea
sijaitsevalla
paikkakunnalla.
Samoja nuoria
pyritään
seuraamaan noin
kymmenen vuoden
ajan laadullisen
seurantiedon
tuottamiseksi.

OKM/yleisavustus.

Seuraavan, alkuvuonna 2019
ilmestyvän vapaaaikatutkimuksen tematiikka
liittyy liikkumisen ja liikuntaan,
erityisteemana liikunnan
ylisukupolvisuus.
Nuoret palveluiden pauloissa –
Nuorten elinolot -vuosikirja
2018 (toim. Gissler Mika,
Kekkonen Marjatta & Känkänen
Päivi) ilmestyi THL:n
julkaisusarjassa 28.11.2018.
Vuonna 2020 julkaisuvuoro on
Nuorisotutkimusverkostolla.

Yhteistyötahot: Helsingin
yliopisto ja Itä-Suomen
yliopisto.

Tutkija, YTT Antti
Kivijärvi, tutkija,
VTT Matilda
Wrede-Jäntti,
tutkimuspäällikkö
, FT, dos. Kaisa
Vehkalahti,
tutkimusjohtaja,
VTT, dos. Sinikka
Aapola-Kari,
erikoistutkija, FT
Tomi Kiilakoski,
tutkija, VTM
Jenni Lahtinen ja
erikoistutkija,
VTT, dos. Sanna
Aaltonen.

18 / 33

III Julkaisutoiminta
Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnan tavoite on 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. Nuorisotutkimusverkoston
julkaisusarja ja Nuorisotutkimus-lehti ovat Julkaisufoorumin luokittelussatasolla 1.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja
Nuorisotutkimusverkostoa voidaan hyvin pitää Suomen merkittävimpänä nuorisotutkimuksellisen tiedon
kustantajana. Yhä useammat tutkijat tarjoavat verkostolle nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan
julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyö eri kustantajien kanssa on moninaistunut.
Julkaisutoimintaa on kehitetty aiempaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan julkaisujen aiempaa paremmaksi
profiloimiseksi ja laadun sekä vuoropuhelun takaamiseksi. Sarjoja on kolme: Tiede, Kenttä ja Liike. Viime
vuosina julkaisutoiminnan erityisenä huomiona on ollut alun perin painettuina ilmestyneiden kirjojen
sähköisten versioiden julkaiseminen kahden vuoden määräajan kuluttua.
Vuonna 2018 panostettiin erityisesti tiedekustantamoiden ja tieteellisten seurojen väliseen yhteistyöhön
julkaisutoiminnassa, mukaan lukien julkaisuja koskeva tiedeviestintä sekä sähköisen julkaisemisen
kehittäminen yhteistyössä muiden kustantajien kanssa. Julkaisuyhteistyötä tehdään aktiivisesti myös
yliopistojen, OKM:n, Valtion nuorisoneuvoston, eri kustantamoiden sekä järjestöjen kanssa.
Nuorisotutkimusverkosto esittelee julkaisujaan konferensseissa, messuilla ja profiililtaan sopivissa lehdissä.
Julkaisuja on myyty suoraan toimistolta, verkkokaupan kautta, Maailman kirjat -tapahtumassa, Turun ja
Helsingin kirjamessuilla sekä tieteellisissä tapahtumissa. Merkittävimmät Nuorisotutkimusverkoston
julkaisuja myyvät kirjakaupat ovat BTJ Finland Oy, Booky.fi Oy ja Kirjavälitys. Lisäksi kirjojen myynnistä on
sovittu Helsingissä sijaitsevien erikoiskirjakauppojen kanssa (Rosebud Kaisatalo, Tiedekirja).
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Julkaisutoimintaa tukevan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan kaksivuotiskausi päättyi vuoden
2018 lopussa. Hallitus nimesi loppuvuonna toimikauden 2019–2020 julkaisutoimikunnan avoimen haun
jälkeen.

Nuorisotutkimus-lehti
Monitieteinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Lehden levikki on hieman alle 800 kappaletta. Lehden vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan
vuoden viiveellä julkaisupalvelu Elektrassa. Artikkeleita on Elektrasta ladattu noin 7000 kertaa vuonna
2018.
Nuorisotutkimus-lehden artikkelit esittelevät uutta tietoa, teoriaa ja metodologisia keskusteluja tai
käsittelevät nuoriin, nuorisokulttuureihin, nuoruuteen, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloihin tai nuorille
tarjottuihin palveluihin kohdentuvia käytänteitä, käsitteitä, instituutioita, puhetapoja ja politiikkaa.
Nuorisotutkimuksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, ajankohtaisia puheenvuoroja nuorisoja yhteiskuntapolitiikasta, haastatteluja, kirja-arvioita ja lektioita. Nuorisotutkimus on poikkitieteellinen
lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen vuoropuheluun ja eri teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien
tai tieteenalojen yhdistämisiin ja rajanylityksiin.
Lehti ilmestyy pääsääntöisesti teemattomana, mutta vuonna 2018 ilmestyi yksi teemanumero, joka käsitteli
kaupungistumiskehitystä.
Toimituskunnan ja päätoimittajan kaksivuotiskaudet päättyivät vuoden lopussa, jolloin järjestettiin
valintaprosessi uuden päätoimittajan ja toimituskunnan valitsemiseksi. Lehden päätoimittajana
Nuorisotutkimusseuran hallitus valitsi jatkamaan Lotta Haikkolan. Lisäksi valittiin 15-henkinen
toimituskunta.
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IV Yhteiskunnallinen ja tiedepoliittinen vuorovaikutus
Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun
tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille.
Monikenttäinen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten seurojen, sekä toisaalta
kansalaisjärjestökentän sekä nuorisopoliittisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on luonteva osa
Nuorisotutkimusverkoston toimintaa.

Tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset
Nuorisotutkimusseuran keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita ovat
erityyppiset seminaarit, keskustelu- ja julkistustilaisuudet ja muut tapahtumat, jotka kokoavat tutkijoita,
virkamiehiä, opettajia, opiskelijoita ja nuorisoalan ammattilaisia yhteen keskustelemaan nuorten elämään
liittyvistä asioista. Keskustelu- ja julkistustilaisuuksissa pyritään aktiiviseen ja yhteistyöhön yhteiskunnan eri
kenttien, tahojen ja toimijoiden kanssa. Juhlavuoden 2018 erityisenä tavoitteena oli monipuolisen ja
osallistavan ohjelman järjestäminen eri kohde- ja sidosryhmille. Toiminnan avoimuutta ja
valtakunnallisuutta vahvistetaan myös keskeisten tapahtuminen verkkovideoinnilla.
Nuorisotutkimusverkosto järjestää vuosittain ohjelmaa myös Turun ja Helsingin kirjamessuille (ohjelmat
eritelty tarkemmin liitteissä).

Nuorisotutkimuspäivät
Nuorisotutkimusseuran vuosittainen päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät järjestetään vuosittain
marraskuussa. Järjestyksessään 17. päivien teemana oli vuonna 2018 Youth Cultures and Well-Being ja ne
järjestettiin Helsingin yliopiston ja Tieteiden talon tiloissa. Juhlavuoden kunniaksi tapahtuma järjestettiin
laajempana kansainvälisenä seminaarina, johon osallistui ennätysmäärä – yli 250 – nuorisotutkijaa ja
nuorten asioista kiinnostunutta ammattilaista eri puolilta maailmaa. Perinteisesti päiville on osallistunut
noin 120 osallistujaa.
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Nuorisotutkimusseura kutsui juhlavuoden kunniaksi kuusi uutta kunniajäsentä, joiden valinnalla hallitus
halusi huomioida laaja-alaisesti Nuorisotutkimusseuran moninaisia toimintakenttiä: tutkimusta, nuorten
parissa tehtävää työtä, yhteiskunnallista ja nuorisopoliittista vaikuttamistyötä sekä Nuorisotutkimusseuran
ja -verkoston kehittämiseksi tehtyä työtä. Uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin Elina Lahelma, Kimmo Aaltonen,
Leena Louhivuori, Erik Häggman, Sari Vesikansa ja Olli Saarela.
Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä järjestettiin myös kaksi julkaisutilaisuutta sekä julkistettiin
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun 2018 voittajat.

Avoimet tutkijaseminaarit
Nuorisotutkimusverkoston perustamisesta lähtien järjestetyt avoimet tutkijaseminaarit ovat olleet
keskeinen väline nuorisotutkijoiden vuoropuhelun edistämisessä valtakunnallisesti ja monitieteisesti.
Tutkijaseminaaria kehitetään yhteistyössä nuorisotutkimuksen näkökulmasta relevanttien yliopistojen
kanssa. Vuosien mittaan tutkijaseminaari on vakiinnuttanut tärkeän asemansa nuorisotutkimuksellisen tuen
tarjoamisessa eri uravaiheessa oleville tutkijoille, mutta ennen kaikkea väitöskirjavaiheessa olevien nuorten
tutkijasukupolvien integroimisessa monitieteiseen nuorisotutkimuksen kenttään.
Avoimen tutkijaseminaarin rinnalla asemansa ovat vakiinnuttaneet avoimet graduseminaarit, 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 2018 järjestettiin yksi avoin tutkijaseminaari ja kaksi avointa graduseminaaria (kts. liitteet).

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.
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston viestintää on kehitetty viime vuosina systemaattisesti ja viestintään
on otettu käyttöön useita uusia kanavia. Nuorisotutkimusseura on aktiivinen viestijä ja keskustelija
sosiaalisessa mediassa. Facebookin, Twitterin ja Instagramin kautta viestintä tavoittaa laajasti eri
sidosryhmiä. Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhla näkyi monin tavoin myös viestinnässä ja erityisesti
sosiaalisessa mediassa, jossa nostettiin juhlavuoden tavoitteiden mukaisesti Nuorisotutkimusverkostossa
työskenteleviä tutkijoita ja verkostossa tehtävää tutkimustoimintaa esiin.
Seuran verkkosivusto tarjoaa verkoston tutkimushankkeille ja tutkijoille oman, itsenäisesti päivitettävän
sivutilan. Edellä mainittujen viestintävälineiden lisäksi Nuorisotutkimusseurassa on käytössä seminaariilmoittautumisten keräämisessä ja erilaisten kyselyiden laatimisessa hyödynnettävä verkkopalvelu Lyyti.
Mediatiedotuksessa ja sen saavutettavuuden seurannassa hyödynnetään tiedotejakelupalvelu ePressiä.
Seuralla on myös käytössään useita sähköpostilistoja eri käyttäjäryhmille. Tutkimuksista, julkaisuista ja
toiminnasta tiedotetaan sähköisten medioiden lisäksi muun muassa messuilla, seminaareissa sekä alan
ammattilehdissä.

Nuorisotutkimusseura ry.
020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

22 / 33

Viime vuosina tehtyjen isojen viestinnällisten uudistusten sijaan vuonna 2018 resursseja suunnattiin
olemassa olevien viestintäkanavien aiempaa tehokkaampaan hyödyntämiseen ja jo asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseen. Viestinnässä panostettiin erityisesti tutkijoiden ja tutkimushankkeiden
viestinnän tukemiseen, viestinnän toimintalinjausten ja -ohjeistusten laatimiseen (työ jatkuu vuonna 2019),
viestintävastuiden osallistamiseen, englanninkieliseen viestintään sekä visuaalisuuden monipuoliseen
hyödyntämiseen. Nuorisotutkimusseuralle tehtiin myös uudet painetut yleisesitteet suomeksi ja
englanniksi. Ruotsinkielisten verkkosivujen luomista edistettiin, mutta lanseerausta ei ehditty vuoden 2018
aikana saattaa loppuun.
Viestinnän uutena kanavana käynnistettiin Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla ilmestyvä Valokeilassasarja. Sarjassa esitellään esimerkiksi yksittäisiä tutkijoita, tutkijaryhmiä, tutkimushankkeita ja
tutkimusmaailmaan liittyviä ilmiöitä. Sellaisena se mahdollistaa viestinnältä toivotun kasvojen antamisen
tutkimustyölle, sitä tekeville ja sen instituutioille.

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen
toimikunta
Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on toiminut vuodesta 2015 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen
tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusverkoston
omille tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei
omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Lisäksi toimikunta toimii
lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden
tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, eettisiin toimikuntiin. Toimikunta
nostaa myös esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä
koulutustarpeita, edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistuu tiedepoliittiseen
vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä. Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen
seuran ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sekä muiden eettisten toimikuntien kanssa.
Vuoden 2018 alussa käynnistyi toimikunnan uusi kolmivuotiskausi, jonka uudet jäsenet nimitettiin vuoden
2017 lopussa. Eettinen toimikunta on laatinut työskentelystään vuosittain oman toimintakertomuksensa,
jotka ovat luettavissa Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla.

Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen kanssa
Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu
yliopistollinen verkosto, joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta. YUNETiin
kuuluu viisi jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot) sekä
Nuorisotutkimusseura. YUNETin toiminnan koordinointivastuu siirtyi vuoden 2018 alusta Tampereen
yliopistolta Oulun yliopistoon. Nuorisotutkimusseura tukee YUNETin toimintaa jäsenmaksun ohella mm.
osallistumalla sen suunnittelu- ja opetustyöhön.
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Tampereen yliopisto on Suomen ainoa nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen tutkintotavoitteista koulutusta
antavana yliopistona erityisen keskeinen yhteistyökumppani, mutta Nuorisotutkimusseura tekee tiivistä
koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyötä myös muiden yliopistojen ja nuorisoalan ammattikorkeakoulujen
kanssa. Tampereen yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa on tehty erilliset
yhteistyösopimukset tieteellisen vuoropuhelun ja tutkijakoulutuksen vahvistamiseksi.
Yliopistojen kanssa toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan koulutus- ja opetusyhteistyötä ja
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden
oppilaitosten opetustehtäviin. Korkeakouluopiskelijoita kiinnitetään aktiivisesti mukaan
Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeisiin tekemään opinnäytteitä, olipa kyseessä pro gradu -työn tai
väitöskirjan valmistelu. Yksi keskeinen yhteistyön muoto nuorisotutkimuksellista opetusta ja tutkimusta
toteutettavien korkeakoulujen kanssa on yhteisten avoimien tutkijaseminaarien järjestäminen.

Yhteistyökumppanuudet, verkostot ja vaikuttaminen
Nuorisotutkimusverkoston yhteistyö on elävää eri valtionhallinnon tahojen ja kansalaisjärjestökentän
kanssa. Erityisen tiiviit suhteet Nuorisotutkimusverkostolla on opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja
liikuntapolitiikan (nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen) sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan osastojen
kanssa. Muita läheisiä yhteistyökumppaneita Nuorisotutkimusverkostolle ovat muut nuorisoalan
osaamiskeskukset ja nuorisoalan toimijat kuten järjestöt, eri ministeriöt, kunnat, järjestöt, säätiöt ja nuoriin
ja ikään liittyvien teemojen parissa työskentelevät Lapsiasiavaltuutetun ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun
toimisto. Nuorisoalan keskusjärjestön Allianssi ry:n kanssa tehdään yhteistyötä mm. tiedotuksen,
tapahtumien ja Nuorisoalan kirjaston osalta.
Nuorisotutkimusseura on vaikuttava tiedepoliittinen toimija ja toimii aktiivisesti Tieteellisten seurain
valtuuskunnan ja tieteellisten seurojen tiedeyhteisössä sekä ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa.
Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti alaisuudessaan toimivia, nuorisotutkimusta edistäviä
tutkimusverkostoja. Aktiivisesti toimivia alaverkostoja vuonna 2018 olivat tyttötutkimusverkosto, hip hop tutkimuksen verkosto ja Nuorisotyön Senioriklubi.

Kansainvälinen yhteistyö ja seminaarit
Kansainvälisyys nivoutuu myös monin tavoin osaksi Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa.
Nuorisotutkimusverkosto on mukana useissa vertailevissa tutkimushankkeissa, joissa tutkimusympäristöt
sijoittuvat joko Eurooppaan tai sen ulkopuolelle. Hankkeissa kysymykset demokratiasta, nuorten asemasta,
muuttoliikkeestä, sukupolvista ja sukupuolesta asettuvat monipuolisen analyysin kohteeksi. Myös
nuorisotyön tutkimuksen kysymyksissä vahvistetaan globaalia dialogia. Nuorisotutkimusverkoston monien
tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä huippututkijoista.
Nuorisotutkimusverkosto on viime vuosina luonut systemaattisesti uusia yhteistyösuhteita merkittävien
ulkomaisten nuorisotutkimusta tekevien yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa. Erityisen tiiviit suhteet
Nuorisotutkimusseuralla on perinteisesti ollut Pohjoismaiden eri yliopistojen (Nordic Youth Research yhteistyö) sekä viime vuosina Tallinnan yliopiston kanssa. Viime vuosina yhteistyö on ollut tiivistä
australialaisen Griffith Universityn kanssa, mikä on johtanut useisiin vastavuoroisiin tutkijavierailuihin
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organisaatioiden välillä. Kansainvälisen yhteistyön muotoja ovat muun muassa vierailuluennoitsijoiden
kutsuminen Nuorisotutkimusverkostoon sekä molemminpuolisen tutkijavierailut.
Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat aktiivisesti
kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä ovat jäseniä kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa.
Näistä mainittakoon tärkeimpinä YOUNG-lehti, EU:n ja EN:n nuorisoalan partnership-verkostot, kuten
European Knowledge Centre for Youth Policy, Youth Wiki -kirjeenvaihtajaverkosto, the Pool of European
Youth Researchers ja Perspectives on Youth – European Youth Partnership Series -toimituskunta.
Nuorisotutkimusverkosto on osallistunut myös Barentsin alueen ja Pohjoismaiden nuorisotyön ja -politiikan
yhteistyöverkostojen toimintaan tuoden niihin tutkimuksellista asiantuntemusta.

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto
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.
Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivien iltajuhlassa. Vuoden 2018 kilpailuun osallistui 27 pro gradua ja 11
ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytettä. Kilpailussa palkittujen tiedot löytyvät liite-osiosta.

Kirjoitussarjat
Nuorisotutkimusseuran kirjoitussarjat edistävät nuorisotutkimuksellisen tiedon leviämistä uudenlaisille
yleisöille. Ne täydentävät Nuorisotutkimusverkostossa tuotettavia tutkimusjulkaisuja tarjoamalla kanavia
esimerkiksi tieteen yleistajuistamiseen, nuoriin ja nuorisotutkimukseen liittyvien kaunokirjallisten teosten
esittelyyn sekä nuorisotutkimusta tekevien tahojen esiin tuomiseen.

Näkökulma
Vuonna 2015 käynnistetty verkossa julkaistava Näkökulma-sarja on vakiinnuttanut asemansa seuran
viestinnässä. Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia
yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina
tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä.

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

Valokeilassa
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Nuorisotutkimusseuran vuonna 2018 käynnistyneessä Valokeilassa-sarjassa nostetaan tutkimuksen tekijät
näkyviin. Sarjassa esitellään esimerkiksi yksittäisiä tutkijoita, tutkijaryhmiä, tutkimushankkeita ja
tutkimusmaailmaan liittyviä ilmiöitä.

V Organisaatio
Nuorisotutkimusseuran henkilöstö on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, mikä on luonut selkeän
tarpeen erilaisten henkilöstöhallintoon ja -johtamiseen liittyvien prosessien selkeyttämiselle. Organisaation
kehittäminen olikin yksi vuoden 2018 painopisteistä, jota jatketaan vielä tulevina vuosina.

Henkilöstö ja toimitilat
Nuorisotutkimusverkostossa työskenteli vuoden 2018 aikana yhteensä 41 työntekijää. Näiden lisäksi
Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä työskenteli neljä apurahalla työskentelevää tutkijaa.
Nuorisotutkimusseura huolehtii henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista monin tavoin. Keinoja
työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja työssä viihtymisen turvaamiseen ovat muun muassa säännölliset
työyhteisötapaamiset, mahdollisuudet yksilölliseen ja kollektiiviseen työnohjaukseen, henkilöstön
osaamisen kehittämisen ja koulutustoiminnan mahdollistaminen sekä henkilökunnalle tarjottavat kulttuurija liikuntasetelit. Joulukuussa toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työhyvinvointikysely, jonka
tulokset olivat pääosin myönteiset.
Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa ItäPasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Nuorisotutkimusseuran tutkijoita työskentelee lisäksi
verkostomaisesti ympäri Suomea.
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Jäsenistö ja hallitus
Vuoden 2018 päättyessä Nuorisotutkimusseurassa oli 382 jäsentä, jotka edustavat tutkijoiden ja
opiskelijoiden lisäksi laajasti erilaisia nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisia.
Nuorisotutkimusseuran hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–10 varsinaista
jäsentä sekä 3 varajäsentä. Hallitustyöskentely painottuu toiminnan strategiseen suunnitteluun ja
tiedepoliittiseen vaikuttamistyöhön osana suomalaista ja kansainvälistä tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa
sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellistä yhteisöä. Nuorisotutkimusverkoston operationaalisesta
johtamisesta vastaa työsuhteinen tutkimusjohtaja.

Talous
Nuorisotutkimusseura ry saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja
liikuntapolitiikan osaston Nuorisotyön- ja -politiikan vastuualueelta (n. 50 % kokonaisbudjetista).
Yleisavustus kattaa Nuorisotutkimusverkoston perustoiminnan sekä toistaiseksi voimassa olevissa
työsuhteissa olevaa henkilöstöä ja infrastruktuuria koskevat kulut. Vuodesta 2018 alkaen osa
Nuorisotutkimusverkoston toiminnoista on eriytetty erityiseen Nuorisotutkimuksen osaamiskeskukseen,
joka saa opetus- ja kulttuuriministeriöstä oman avustuksen. Yleisavustus vastaavasti on pienentynyt jonkin
verran. Myös ulkopuolisen rahoituksen osuus on huomattava. Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta
rahoittavat mm. ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja
kuntasektori.
Vuonna 2018 on kiinnitetty erityistä huomiota taloushallinnon ajantasaistamiseen, jotta se voi tukea
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti verkosto-organisaation hankerakennetta ja toimintamuotoja sekä
vastata julkishallinnon ajankohtaisiin linjauksiin sekä alati muuttuviin rahoitusehtoihin. Toimiva
taloushallinto tukee parhaalla tavalla koko organisaation työskentelyä ja mahdollistaa hankkeiden
toteuttamisen ja raportoinnin rahoittajien edellyttämällä tavalla.

Nuorisotutkimusseura ry.
020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

27 / 33

Liitteet
Julkaisut
Julkaisusarja
Gissler Mika, Kekkonen Marjatta & Känkänen Päivi
(toim.): Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten
elinolot -vuosikirja 2018. THL:n,
Nuorisotutkimusverkoston ja Valtion
nuorisoneuvoston yhteistyönä tuottaman kirjasarjan
12. vuosijulkaisu. Myös verkkojulkaisuna.
Paakkunainen, Kari: Nuorisotutkimusseuran historiaa
1987–2018. Vapaaehtoisten yhdistysinnosta sykkiväksi
tutkimusorganisaatioksi.
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto,
julkaisuja 211, sarja: Kenttä.
Ristikari, Tiina; Keski-Säntti, Markus; Sutela, Elina;
Haapakorva, Pasi; Kiilakoski, Tomi; Pekkarinen, Elina;
Kääriälä, Antti; Aaltonen, Mikko; Huotari, Tiina;
Merikukka, Marko; Salo, Jarmo; Juutinen, Aapo;
Pesonen-Smith, Anna; Gissler, Mika: Suomi lasten
kasvuympäristönä - Kahdeksantoista vuoden seuranta
vuonna 1997 syntyneistä. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos &
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 210. Myös verkkojulkaisuna.
Kiilakoski, Tomi; Honkatukia, Päivi (toim.): Miten tutkia
nuoria ja nuorisotyötä. Vastapaino &
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto,
julkaisuja 206.
Sofia Laine (toim.): Väkivallattomuuden sanomaa
yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin Break the Fight!
-hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 209, sarja: Kenttä.
Karla Malm: Itsenäistyvä nuori, vahvistuva toimija.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 208, sarja: Kenttä.
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Kivijärvi Antti, Huuki Tuija ja Lunabba Harry (toim.):
Poikatutkimus. Vastapaino &
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 205, sarja: Tiede.
Aino Tormulainen: Tyttöenergialla kasvaneet.
Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä
muistellut merkitykset.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 207, sarja: Tiede.
Karla Malm: ”Kadulla me ollaan niiden nuorten
paikoilla” Raidenuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa
tiloissa.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 204, sarja: Kenttä. Vantaan
kaupunki/Nuorisopalvelut.
Jenni Moisio: Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja
yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 203.
Anni Rannikko: Kamppailua kunnioituksesta.
Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset
järjestykset.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 201, sarja: Tiede.
Noora Hästbacka: Monialainen verkostotyö ja
koulukiusaaminen.
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,
julkaisuja 202.
Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.): Opin polut
ja pientareet. Nuorisobarometri 2017. Julkaisuja
(Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 200,
Kenttä / Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ISSN
1455-268X (painettu), nro 58.

Nuorisotutkimus-lehti
Nuorisotutkimus 4/2018
Nuorisotutkimus 3/2018 (Kaupungistumiskehitysteemanumero)
Nuorisotutkimus 2/2018
Nuorisotutkimus 1/2018

Yhteiskunnallinen ja
tiedepoliittinen
vuorovaikutus
Lausunnot ja kannanotot
Nuorisoala: Arpajaislain päivitys on valmisteltava
paremmin - harkitsematon esitys heikentäisi nuorten
hyvinvointia, 7.8.2018 (nuorisoalan järjestöjen
yhteislausunto)

Tiedotteet
Kirja Nuorisotutkimusseuran historiasta luotaa seuran
kolmea vuosikymmentä, 13.12.2018
Nuorten asiakaskokemukset antavat suuntaa
uudenlaisille palvelumalleille, 28.11.2018
Nousukausi ei ole taannut elämän mahdollisuuksien
tasa-arvoa, osoittaa vuonna 1997 syntyneitä
seurannut tutkimus, 12.11.2018
Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä?, 6.11.2018
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun
voittajatöissä tarkastellaan seksuaalista häirintää ja
etsivän nuorisotyön ammatillista kehittämistä,
5.11.2018
Uudet kunniajäsenet ilmentävät 30-vuotiaan
Nuorisotutkimusseuran moninaisia toimintakenttiä,
5.11.2018
Taide tukee nuorten osallisuutta, koulukiusaamisen
käsittelyä sekä hakeutumista uusien harrastusten
pariin, 5.11.2018
Tutkijat haluavat nostaa esiin nuorisokulttuurien
hyvinvointia lisäävät vaikutukset, 2.11.2018
Nuorten turvatalon itsenäistymisen tuki korostaa
ihmissuhteiden merkitystä, 12.10.2018
Tämän päivän pojista on moneksi, 21.9.2018
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Tutkimus koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien
nuorten kanssa saa jatkoa, 12.9.2018
Suomalainen nuorisotyö ja -tutkimus esillä alan
merkittävässä käsikirjassa, 20.8.2018
Tyttöjen 1990-luvun populaarikulttuuri-ilmiö kasvatti
tyttöenergiasukupolven, 20.8.2018
Sota, nuoruus ja sukupuoli – miten yhteiskuntaluokka
ja sukupuoli vaikuttivat nuorten naisten sisällissodan
kokemuksiin?, 20.6.2018

2.3. Syrjäytymisen mekanismit -yhteistyöseminaari.
Yhteistyössä Hanasaari - ruotsalais-suomalaisen
kulttuurikeskuksen kanssa. Espoo, Hanasaari
20.3. Nuorisobarometrin 2017 julkistustilaisuus.
Helsinki, Tiedekulma
4.4. Selvittämättömiä konflikteja nolla julkistamistilaisuus. Helsinki, Kaupungintalon ala-aula.
20.4. Anni Rannikon väitöstilaisuus. Joensuun
yliopisto, Metria

Nuorten ja raidenuorisotyöntekijöiden välinen
luottamus syntyy arkisissa kohtaamisissa, 11.6.2018

16.5. Avoimet ovet Nuorisotutkimusverkostossa.
Helsinki, Allianssi-talo

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen tutkimustyö
käyntiin, 5.6.2018

23.5. Nuorisotutkimuksen avoin gradupäivä. Helsinki,
Allianssi-talo, Seminaaritila Etsivä & Paja

Lastenkotien retket tukevat osallisuuden ja
yhteisöllisyyden rakentumista, 8.5.2018

24.5. Nuorisotutkimusseuran kevätkokous. Helsinki,
Tieteiden talo

Uusissa liikuntalajeissa korostetaan yhdenvertaisuutta,
10.4.2018

26.5. Nuorisotutkimusseura Maailman kirjat tapahtumassa. Helsinki, Rautatientori

Miksi kiusaamista ei saada loppumaan kouluissa? –
Yhteistyö aikuistoimijoiden välillä ontuu, 4.4.2018

28.5. Nuorisotutkimusverkoston avoin
tutkijaseminaari: Nuoret ja palvelut. Yhteistyössä
Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
(PROMEQ) -hankkeen kanssa. Helsinki, Allianssi-talo

Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat
myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen /
Ungdomsbarometern 2017: Unga är positivt inställda
till lärande och utbildning, 20.3.2018
Nuorisotutkimusseuran osaamiskeskuksessa tuotetaan
ajankohtaista ja laadukasta tutkimustietoa
nuorisotoimialalle, 13.2.2018
Tutkimuseettinen katse saa uusia silmäpareja –
Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen
toimikunnan jäsenet kaudelle 2018–2020 on nimitetty,
15.1.2018

Tapahtumat
16.1. Paneelikeskustelu: Nuorisokasvatuksen
mahdollisuudet ja pulmat. Yhteistyössä Humakin ja
Jyväskylän yliopiston kanssa. Jyväskylä, Ruusupuiston
aula
18.1. Nuorisotutkimusseuran ohjelmaosiot Tieteiden
yössä. Helsinki, Tieteiden talo
26.-27.1. Nuorisotutkimusseura Educa-messuilla.
Helsinki, Messukeskus
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30.5. Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys
lastenkotien retkitoiminnassa -raportin
julkistustilaisuus. Yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n
kanssa. Helsinki, Tieteiden talo
11.6. ”Kadulla me ollaan niiden nuorten paikoilla” –
raidenuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa teoksen (Karla Malm) julkistustilaisuus. Vantaa,
Colosseum Business Center
16.7. Ei tartte auttaa, vai tartteeko? Nuorten polut
työelämään. Yhteistyössä Kohtaamo-hanke, Ohjaamo
Satakunta, Porin kaupunki ja Valo-valmennusyhdistys
kanssa. Pori, Kauppakeskus Puuvilla
5.10. Hiphop-tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen
avoin gradupäivä. Helsinki, Allianssi-talo, Seminaaritila
Etsivä + Paja
12.10. Poikatutkimus-teoksen julkistamistilaisuus.
Helsinki, Kahvila Qulma
16.10. Exhibition: Visible invisibility. Young people’s
hybrid realities in Helsinki and St Petersburg. Helsinki,
Helsinki art museum
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17.10. Näkyvää näkymättömyyttä - Nuorten
hybriditodellisuudet Helsingissä ja Pietarissa -näyttely.
Helsinki, Helsingin taidemuseo
17.10. Suomen nuoret valkokankaalla Nuorisotutkimusseura 30 vuotta. Helsinki,
elokuvateatteri Orion
25.10. Nuorisotutkimusseura Helsingin kirjamessuilla.
Helsinki, Messukeskus.
5.–6.11. XVII Nuorisotutkimuspäivät: Youth Cultures
and Well-being. Helsinki, Helsingin yliopisto,
Päärakennus & Tieteiden talo
5.11. Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin
hiphop-kulttuurin keinoin - Break the Fight! -hankkeen
arviointitutkimuksen julkistamistilaisuus. Helsinki,
Tiedekulman Think Lounge
6.11. Julkistustilaisuus: Miten tutkia nuoria ja
nuorisotyötä. Yhteistyössä Vastapaino? Helsinki,
Helsingin ylipiston päärakennus, auditorio XII
28.11. Nuorten elinolot -vuosikirjan 2018
julkistustilaisuus: Dialogisen toimintakulttuurin
pauloissa. Yhteistyössä? Helsinki, Hotelli Arthur
29.11. MURROS! Nuorisotyön foorumi Keski-Suomessa
29.11.2018. Yhteistyössä Lähi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto, Jyväskylän Nuorisopalvelut.
Jyväskylä, Jyväskylän Paviljonki
13.12. Syyskokous ja Nuorisotutkimusseuran
historiikin julkistustilaisuus. Helsinki, Tieteiden talo

Opinnäytetyökilpailun
voittajat
Gradusarja
KM Niina Hinkkanen: Neuvottelua ja normalisointia.
Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvan
häirinnän saamat merkitykset nuorten puheessa
(Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos)
Kunniamaininta: DI Hanna Stenhammar: Pictures of
Illness. Photo elicitation for studying patient
experience at children’s hospital (Aalto-yliopisto,
tietotekniikan laitos)
YAMK-sarja
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Sosionomi (YAMK) Ira Selkälä: Näkymätön tieto
näkyväksi. Näyttöön perustuva toimintatapa ja
rakenteellinen vaikuttavuus etsivässä nuorisotyössä
(Hämeen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan
kehittäminen ja johtaminen -opintokokonaisuus)
Kunniamaininta:
Yhteisöpedagogi (YAMK) Elisa Korsoff: Kirjastoissa
tehtävä nuorisotyö (Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulun järjestö- ja nuorisoalan
koulutusohjelma)

Näkökulmat
Sini Järnström: Sota, nuoruus ja sukupuoli Tamperelaiset koulutytöt ja helsinkiläiset
punakaartilaisnaiset Suomen sisällissodan toimijoina ja
todistajina, 20.6.2018

Valokeilassa-esittelyt
Sinikka Aapola-Kari pohtii uutena tutkimusjohtajana
Nuorisotutkimusverkoston tulevaisuuden suuntaa,
13.6.2018
Parempaa tietoa, parempaa politiikkaa - 27 maan
nuorisopolitiikka yhdestä osoitteesta, 4.10.2018

Lukukokemukset
Kari Forsström: Robotteja odotellessa. (Pontus
Purokuru: Täysin automatisoitu
avaruushomoluksuskommunismi.
Kustannusosakeyhtiö Kosmos, 2018), 19.12.2018
Pirjo Suvilehto: Viisasta luontosuhteeseen kasvatusta
etsimässä. (Veli-Matti Värri: Kasvatus ekokriisin
aikakaudella. Tampere: Vastapaino 2018), 17.12.2018
Meeri Siukonen: Rakkaudesta rock-musiikkiin.
(Ohjaaja: Kirill Serebrennikov: Kesä (Leto) 2018),
12.12.2018
Meeri Siukonen: ”Kaikki me olemme hiukan hulluja”.
(NRK televisiotuotantoyhtiö: Lovleg), 5.12.2018
Herman Raivio: Isän ääni. (Jordan B. Peterson: 12
elämänohjetta. Käsikirja kaaosta vastaan. Suom. Tero
Valkonen. WSOY, 2018), 30.10.2018
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Merja Leppälahti: Oma ruumis, oma tulevaisuus. (Anu
Holopainen: Sydänhengitystä. Karisto, 2018),
10.10.2018
Herman Raivio: Y-tyypit. (Mikko Piispa: Yhdeksän
sanaa Y-sukupolvesta. Teos, 2018), 5.9.2018
Herman Raivio: Jos joku näkee. (Janne Kivivuori, Mikko
Aaltonen, Matti Näsi, Karoliina Suonpää & Petri
Danielsson: Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli
muuttuvassa yhteiskunnassa. Gaudeamus, 2018),
15.5.2018
Herman Raivio: Nimenantoja. (Elokuva Call Me By Your
Name, näyttelijä Luca Guadaqninon ja elokuva Lady
Bird, näyttelijä Greta Gerwigin; 2017), 13.4.2018
Merja Leppälahti: Onni on olla oma itsensä. (Russo
Meredith: Tyttösi on sun. Karisto, 2018), 26.2.2018
Jarkko Volanen: Gigi Gorgeus – oikeus olla totta. (This
Is Everything: Gigi Gorgeous , 2017. Ohjaaja: Barbara
Kopple), 26.3.2018
Onerva Martikainen: ”Et ole ihminen, olet urheilija.
(Over the Limit. 2017. Ohjaaja: Marta Prus,
valmistusmaat: Puola, Saksa, Suomi), 16.2.2018
Herman Raivio: Anarkopunkin alkeet: sinä päätät.
(Mike Dines and Matthew Worley (toim.): The
Aesthetic Of Our Anger. Anarcho-punk, Politics and
Music. Minor Compositions/Autonomedia, 2016),
12.1.2018

Organisaatio
Työntekijät
Erikoistutkija Sanna Aaltonen, tutkimusjohtaja Sinikka
Aapola-Kari, erikoistutkija Päivi Berg, erikoistutkija Anu
Gretschel, erikoistutkija Leena Haanpää,
tutkimusavustaja Olli Haanpää Olli, tutkijatohtori Lotta
Haikkola, tilastotutkija Tiina Hakanen,
tutkimusavustaja Maaria Hartman, julkaisupäällikkö
Vappu Helmisaari, tutkimusprofessori Tommi
Hoikkala, tutkijatohtori Veronika Honkasalo (osan
vuodesta henkilökohtaisella apurahalla),
tohtorikoulutettava Helena Huhta, tutkija Noora
Hästbacka Noora, tutkimusavustaja Susanna Jurvanen,
korkeakouluharjoittelija Sini Järnström,
tutkimusavustaja Noora Järvi, viestintäpäällikkö
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Sarianne Karikko, erikoistutkija Tomi Kiilakoski, tutkija
Antti Kivijärvi, toimitussihteeri Tanja Konttinen,
toimitussihteeri Ari Korhonen, hallintosuunnittelija
Minna Laasala, tutkija Jenni Lahtinen (ent. Moisio),
erikoistutkija Sofia Laine, tutkija Karla Malm, tutkija
Kai Mathias, tutkija Heta Mulari (osan vuodesta
henkilökohtaisella apurahalla), tilastotutkija Sami
Myllyniemi, ma. tutkimuspäällikkö Elina Pekkarinen
(tutkimuspäällikkö Kaisa Vehkalahti toimivapaalla),
tutkija Marja Peltola, toimistosihteeri Heta Pulkkinen,
vastaava tutkija Mikko Salasuo, tutkija Anton Schalin,
tutkija Inka Sirén, talouspäällikkö Tiina Sundholm,
tutkija Teemu Vauhkonen, tutkija Fanny Vilmilä, tutkija
Matilda Wrede-Jäntti, tutkija Vesa Välimäki ja
tutkimusavustaja Oskar Yrjölä. Työsuhteisten
työntekijöiden lisäksi Nuorisotutkimusverkoston
yhteydessä työskentelivät henkilökohtaisella
apurahalla tohtorikoulutettava Malin Fransberg ja
tutkija Arseniy Svynarenko.

Luottamustehtävät
Hallitus (2018)
Puheenjohtaja VTT, sosiaalihistorian professori Antti
Häkkinen (Helsingin yliopisto), varapuheenjohtajat
VTT, nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia
(Tampereen yliopisto) ja VTT, tutkija Mirja Määttä
(Keski-Suomen ELY-keskus, Kohtaamo-hanke). Muut
jäsenet: VTT Lotta Haikkola (X asti), VTT,
erityisasiantuntija Päivi Känkänen (THL), VTT,
tutkijatohtori Antti Maunu (Turun yliopisto,
Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE), YTT,
tutkimusyksikön johtaja Jussi Ronkainen (KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu XAMK, Nuorisoalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia), YTT, KM,
yliopistonlehtori Anne-Mari Souto (Itä-Suomen
yliopisto), VTM, FM, tohtorikoulutettava Riikka
Taavetti (Helsingin yliopisto) ja FT, maantieteen ja
ympäristökasvatuksen professori Sirpa Tani (Helsingin
yliopisto) ja VTT, yliopistonlehtori Tarja Tolonen
(Helsingin yliopisto) sekä varajäsenet: YTT, lehtori Pia
Lundbom (HUMAK), KM, yliopisto-opettaja Juha
Nieminen (Tampereen yliopisto), YTT, yliopistonlehtori
Eriikka Oinonen (Tampereen yliopiston Porin yksikkö).
Julkaisutoimikunta (2017–2018)
Kristiina Janhonen, KT, Helsinki
Valdemar Kallunki, teol. tohtori, dosentti, Turku,
Helsinki, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
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Sari Näre, dosentti
Mette Ranta, tutkijatohtori, Jyväskylä/Helsinki
Pirjo Suvilehto, FT, Oulu
Tiina Valkendorff, VTT, Humak
Nuorisotutkimus-lehden toimitusneuvosto (2017–
2018)

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

Päätoimittaja: Lotta Haikkola, VTT, Helsingin yliopisto.
Muut jäsenet: Päivi Berg, VTT, dosentti, erikoistutkija,
(Nuorisotutkimusverkosto), Tarja Juvonen, VTT,
yliopistonlehtori (ma.), (Lapin yliopisto), Tomi
Kiilakoski, FT, tutkija (Nuorisotutkimusverkosto),
Jarmo Kokkonen, apulaisjohtaja, TT, VTM
(Kirkkohallitus, Kasvatus ja perheasiat), Riikka
Korkiamäki, YTT, yliopistonlehtori, tutkijatohtori
(Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja
kulttuuritieteiden yksikkö, Porin yksikkö), Maija Lanas,
KT, tutkijatohtori (Oulun Yliopisto, kasvatustieteiden
tiedekunta, vieraileva tutkija, Helsingin yliopisto,
Agora for the Study of Social Justice and Equality in
Education), Sirpa Lappalainen, FT, vastuullinen tutkija
(Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos),
Minna Nikunen, YTT, dosentti, (Tampereen yliopisto),
Eriikka Oinonen, YTI, yliopistonlehtori (Tampereen
yliopisto, Porin yksikkö), Tiina Ristikari, YTT,
erikoistutkija, sosiaalipolitiikka, erikoistutkija (THL:n
Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö), Jussi Ronkainen,
YTT, tutkimusyksikön päällikkö (Nuorisoalan tutkimusja kehittämiskeskus Juvenia, Mikkelin
ammattikorkeakoulu), Ulla-Maija Salo, KT, YTM,
dosentti, vastuullinen tutkija, (Helsingin yliopisto),
Vappu Turunen, FM, Nuorisotiedon kirjaston vastaava
informaatikko, Mari Vuorisalo, KT, yliopistonopettaja
(Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos).
Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen
toimikunta (2018–2020)
Puheenjohtaja PsT, dosentti, professori Maarit
Alasuutari, Jyväskylän yliopisto, varapuheenjohtaja FT,
Anna Anttila, erikoistutkija, Kulttuuripolitiikan
tutkimuskeskus Cupore. Muut jäsenet: TT, dosentti,
professori Arto Kallioniemi (Helsingin yliopisto), OT,
yliopistonlehtori Sanna Koulu (Lapin yliopisto), YTT,
dosentti, professori Atte Oksanen, VTT, dosentti,
apulaisprofessori Niina Rutanen (Jyväskylän yliopisto),
FT, dosentti erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).
Opinnäytetyökilpailun arviointiraati (2018)
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