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1. YLEISTÄ
Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää
monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Seura edistää tutkijoiden, nuorisoasioiden
parissa työskentelevien, sekä nuorista ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä
vuoropuhelua ja kehittää tutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Nuorisotutkimusseuralla on
noin 400 jäsentä ja se on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.
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 2019 Nuorisotutkimusseurassa työskenteli yhteensä 40 työntekijää erilaisissa tutkimukseen ja
tutkimushallintoon liittyvissä tehtävissä. Tutkimustoimintaa tehtiin 34 hankkeessa ja
tutkimuskokonaisuudessa.
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2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2019
Nuorisotutkimusseuran toimintavuotta 2019 kehystivät monet ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvat
muutokset. Suomessa käytiin vuoden aikana kahdet valtiolliset vaalit (eduskunta- ja europarlamenttivaalit), joiden lisäksi Nuorisotutkimusseuran toiminnalle keskeisessä opetus- ja kulttuuriministeriössä
valmisteltiin sekä Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) päivittämistä, että uutta
nuorisoalan osaamiskeskus -toimikautta. Yhteiskunnallisen vaikuttamistyön lisäksi vuoden 2019
painopisteisiin kuuluivat Nuorisotutkimusverkoston sisäisten hallinnollisten ja johtamiseen kytkeytyvien
prosessien jatkaminen sekä pohjoismaisen nuorisoyhteistyön tiivistäminen.

2.1. Osaamiskeskuskauden päätös ja uuden haku
Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti vuoden 2018 alussa 12 uutta nuorisoalan osaamiskeskusta, joiden
joukossa oli myös Nuorisotutkimusseuralle myönnetty nuorisotutkimuksen osaamiskeskus.
Osaamiskeskusten ensimmäinen kaksivuotinen toimintakausi päättyi vuoden 2019 lopussa.
Nuorisotutkimuksen osaamiskeskukseen sijoittuneet opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut
tutkimus- ja selvitystehtävät valmistuivat yhtä lukuun ottamatta vuoden 2019 aikana. Viimeinen selvitys
NEET-nuoriin kohdistuneiden toimien vaikuttavuudesta valmistuu alkuvuodesta 2020.
Ensimmäisen toimintakauden päättyessä on luonteva hetki arvioida toteutunutta toimintaa.
Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen toiminta on luontevasti kytkeytynyt osaksi muuta tutkimusta.
Osaamiskeskusrahoituksella rekrytoitujen tutkijoiden osaaminen ja tuonut merkittävää lisäarvoa
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaan. Toteutetuilla selvityksillä on ollut suoraa vaikutusta
nuorisoalan eri osa-alueiden toimintaan ja niille onkin ollut merkittävä yhteiskunnallinen tilaus.
Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen tutkijat ovat esiintyneet monilla foorumeilla vuoden 2019 aikana
esittelemässä hankkeidensa tutkimustuloksia.
Vuoden 2019 aikana opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltiin seuraavaa, pidempää
osaamiskeskuskautta vuosille 2020–2024. Valtakunnallisen Nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO oli
lausuntokierroksella syksyllä 2019 ja myös Nuorisotutkimusseura antoi lausuntonsa sen sisällöistä.
Lausunnossa muun muassa esitettiin erillisen nuorisoalan tiedontuotantoon ja tutkimustyöhön
erikoistuneen osaamiskeskuksen perustamista, joskaan ehdotus ei toteutunut.
VANUPO julkaistiin lopullisessa muodossaan joulukuussa 2019, ja siinä määriteltiin kuusi osaamiskeskusteemaa, joiden joukossa tiedontuotanto ja tutkimus olivat melko pienessä roolissa. Osaamiskeskusten
varsinainen hakuprosessi siirtyi vuoden 2020 puolelle, mutta jo ennen haun aukeamista oli käynyt
ilmeiseksi, ettei nuorisotutkimuksen osaamiskeskukselle ollut tarjolla jatkoa sellaisenaan. Nuorisoalan
osaamiskeskuksista oli muotoutumassa seuraavalla kaudella laajoja konsortioita, joissa
Nuorisotutkimusseura pyrki olemaan mukana, mikäli osallisuus mahdollistaisi laadukkaan tutkimustyön
nivoutumisen osaksi muuta konsortion toimintaa.
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2.2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Yhteiskunnallista tutkimustietoa tuottavana organisaationa Nuorisotutkimusseuran toiminnalla on myös
yhteiskunta- ja tiedepoliittisia ulottuvuuksia. Nuorisotutkimusseuralla on selkeä intressi pyrkiä
vaikuttamaan mm. nuorten elämään ja nuorisoalaan vaikuttaviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin sekä
tutkimusrahoituksen riittävyyteen.
Vuonna 2019 Suomessa käytiin eduskunta- ja europarlamenttivaalit. Eduskuntavaaleja seurasivat
hallitusneuvottelut ja hallitusohjelman kirjoittaminen suurimman puolueen aseman saavuttaneiden
sosialidemokraattipuolueen johdolla. Nuorisotutkimusseura pyrki yhteistyössä muiden tiede- ja nuorisoalan
toimijoiden kanssa vaikuttamaan hallitusohjelmaan mm. tutkimusrahoituksen turvaamisen sekä
nuorisoalaan liittyvien kysymysten osalta. Nuorisotutkimusseuran edustajia osallistui kutsuttuina
asiantuntijoina hallitusneuvotteluiden nuoriso-teemaryhmän työskentelyyn asiantuntijoina erityisesti
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvistä teemoista. Pääministerin Antti Rinteen (sittemmin Sanna
Marinin) hallituksen kärkihankkeiden joukossa onkin useita nuorisopoliittisesti merkittäviä panostuksia,
kuten harrastustakuun laajentaminen ja oppivelvollisuusiän nostaminen. Nuorisotutkimusseuran edustaja,
vastaava tutkija Mikko Salasuo valittiin joulukuussa 2019 ns. Suomen mallia kehittävään opetus- ja
kulttuuriministeriön työryhmään kaudelle 2019–2020.
Myös uuden arpajaislain valmistelu eteni eduskunnassa vuoden 2019 aikana. Arpajaislakiin suunnitellut
muutokset saattavat toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä heikennyksiä nuorisoalan rahoitukselle jo
vuodesta 2021 alkaen. Veikkauksen toiminnasta ja siihen kytkeytyvästä ongelmapelaamisesta käytiin laajaa
yhteiskunnallista keskustelua vuonna 2019. Veikkauksen tuottojen ennakoidaan lähivuosina alenevan, kun
ulkomaisten nettikasinoiden toiminta vahvistuu ja ongelmapelaamisen vähentämiseksi tarkoitetut
toimenpiteet, kuten pelaajien pakollinen tunnistautuminen ja rahapeliautomaattien vähentäminen,
otetaan käyttöön. Rahapelituottojen väheneminen aiheuttaa suurta epävarmuutta veikkausvoittovaroin
rahoitettavien toimijoiden keskuudessa. Nuorisotutkimusseura on seurannut lainvalmistelun etenemistä ja
toiminut yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa toimialan rahoituspohjan riittäväksi
turvaamiseksi. Toimijoiden yhteisenä tavoitteena on turvata nuorisojärjestöjen – myös
Nuorisotutkimusseuran – rahoitus kytkemällä se tulevaisuudessa valtion budjettiin.
Nuorisotutkimusverkostosta ponnistettiin vuoden 2019 aikana merkittäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin, kun
Nuorisotutkimusverkoston pitkäaikaiset tutkijat Veronika Honkasalo ja Elina Pekkarinen tulivat valituiksi
keväällä kansanedustajaksi (Honkasalo) ja lapsiasiavaltuutetuksi (Pekkarinen). Nuorisotutkimusverkoston
tutkijoiden eteneminen merkittäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin kertoo osaltaan siitä luotettavuudesta,
jonka Nuorisotutkimusverkosto asiantuntijaorganisaationa on vuosien mittaan suomalaisessa
yhteiskunnassa saavuttanut.

2.3. Sisäiset hallinnolliset uudistukset
Nuorisotutkimusverkostossa jatkettiin vuoden 2019 aikana sisäisiä hallinnollisia uudistuksia, joiden taustalla
on ollut organisaation jatkuvasti kasvanut volyymi ja sen aiheuttamat haasteet toimintatavoille ja
hallinnolle. Keväällä 2019 saatiin päätökseen jo vuonna 2018 käynnistynyt organisaatiouudistus, jonka
tavoitteina oli selkeyttää johtamisrakenteita ja tehostaa toiminnallisia prosesseja. Organisaatiouudistuksen
tavoitteena on ollut jakaa johtajuutta, selkeyttää vastuualueita, tukea hankejohtamista, kirkastaa
vastuualueita ja varmistaa, että Nuorisotutkimusverkostossa resurssit käytetään mahdollisimman hyvin.
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Uudistuksessa on pyritty turvaamaan henkilöstön hyvinvointi, tutkijaurien jatkuvuuden edellytykset, sujuva
tiedonvaihto sekä toiminnan taloudellisuus. Työskentelyn tukena käytettiin myös ulkopuolista konsulttia
Werka-osuuskunnasta, jonka avustuksella toteutettiin työpajoja henkilöstölle ja tuettiin
organisaatiotyöryhmän työskentelyä uuden organisaatiomallin työstämiseksi. Toimintakaudella järjestettiin
henkilöstölle useita keskustelutilaisuuksia, joissa oli mahdollista antaa palautetta uudistuksesta.
Organisaatiouudistus hyväksyttiin päivitetyn johtosäännön muodossa hallituksen kokouksessa toukokuussa
2019. Organisaatiouudistuksen tuloksena esihenkilöyksiä määriteltiin uudelleen elokuun alusta 2019
lähtien, jolloin perustettiin myös tutkimusjohtajan, tutkimuspäällikön ja talouspäällikön muodostama
muodostettiin esihenkilötiimi. Esihenkilötiimin lisäksi uutena hallinnollisena rakenteena aloitti
hallinnollinen johtoryhmä, johon kuuluvat tutkimusjohtajan ohella hallinnon päällikkötason työntekijät.
Hallinnollisen johtoryhmän ohella työskentelyään jatkoi jo aiemmin perustettu tutkimuksen johtoryhmä.
Vuoden aikana aloitti toimintansa myös senioritutkijoiden verkosto, joka kokoontui vuoden aikana useita
kertoja mm. keskustelemaan hyvistä hankekäytännöistä.

2.4. Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismainen yhteistyö oli yksi vuoden painopistealueista. Tanskan Århusissa järjestettiin elokuussa
perinteinen yhteispohjoismainen Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), joka on vuosikymmeniä
toiminut kohtaamisfoorumina pohjoismaisille nuorisotutkijoille. Osanotto oli melko runsasta eri
pohjoismaista. Myös Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita osallistui NYRIS-symposiumiin ja tutkimusjohtaja
Sinikka Aapola-Karin johdolla järjestettiin sen puitteissa erillinen pohjoismaisten nuorisotutkijoiden
kvalitatiivisen pitkittäistutkimuksen symposium, johon oli kutsuttu puhujia Tanskasta, Norjasta ja
Suomesta.
Pohjoismainen nuorisotutkijoiden yhteistyö kvalitatiivisen pitkittäistutkimuksen osalta jatkui myös NYRIStapahtuman jälkeen, kun yhteistyössä Kaisa Vehkalahden kanssa (Oulun yliopisto) järjestettiin joulukuussa
Helsingissä pohjoismaisen kvalitatiivisen seurantaan perustuvan nuorisotutkimuksen verkoston perustava
tapaaminen. Siihen osallistui kymmenkunta tutkijaa Suomesta (pääasiassa Nuoret ajassa tutkimushankkeen tutkijoita), Tanskasta ja Norjasta. Vuoden 2020 aikana verkostolle perustetaan omat
verkkosivut, minkä lisäksi verkosto järjestää lisää tapaamisia ja osallistuu rahoitushakuihin.
Pohjoismaista yhteistyötä edusti myös Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden yhteydenpito Islantiin nk.
Islannin malliin tutustumiseksi. Matkaa Islantiin alkuvuodelle 2020 valmisteltiin yhdessä
lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa.
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3. TUTKIMUSTOIMINTA
Nuorisotutkimusseuran yhteydessä vuodesta 1999 toiminut Nuorisotutkimusverkosto on merkittävä
nuoria, nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevan tiedon tuottaja ja julkaisija niin kansallisella kuin
kansainvälisellä tasolla. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta perustuu tieteidenvälisyyteen ja
monikenttäisyyteen. Tämän toiminta-ajatuksen mukaisesti perustutkimus, soveltava tutkimus ja
yhteiskunnallinen vaikuttamistyö asettuvat elävään vuoropuheluun.

3.1. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan lähtökohdat
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnalle ominaisia piirteitä ovat monitieteisyys, eettisyys sekä
akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliittisesti relevantin tutkimusotteen yhdistäminen.
Asetelma laventaa totuttua ymmärrystä asiantuntijuuden rajoista ja tutkijarooleista.
Nuorisotutkimusverkostossa pyritään erilaisten tutkimusmenetelmien monipuoliseen käyttöön, kuten
laadullisten ja määrällisten lähestymistapojen yhdistämiseen sekä katsomaan totuttujen
tutkimuskysymysten ja -ympäristöjen ulkopuolelle. Tutkimme niin yhteiskunnassa tuttuja ja tunnustettuja,
kuin vaiettuja ja marginaaleja aihepiirejä.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan yhtenä ansiona voidaan pitää nopean ja pitkäjänteisen
tutkimustiedon tuottamisen onnistunutta yhdistämistä. Suunnitelmallista työotetta sekä monipuolisia,
eettisesti kestäviä tiedon tuottamisen tapoja tarvitaan, jotta myös nopeisiin tiedon tarpeisiin voidaan
vastata laadukkaasti. Nuorisotutkimusverkoston tavoitteena on tuottaa tietoa tavalla, joka mahdollistaa
sen kumuloitumisen eri hankkeiden välillä, nuorten kannalta keskeisiä yhteiskunnallisia muutoksia
tunnistaen ja ennakoiden. Nuoria ja nuoruutta lähestytään yksilöiden, ryhmien ja kulttuurien, ikä-,
sukupolvi- ja institutionaalisten suhteiden sekä julkisten mielikuvien näkökulmista.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnassa halutaan vakiintuneiden nuorisotutkimuksellisten
teemojen lisäksi nostaa uusina esiin tutkimusteemoja, jotka liittyvät nuoruuden murrokseen maailmassa.
Esimerkiksi ilmastonmuutos, hyvinvointivaltion muutokset, pienenevät ikäluokat sekä Euroopan kriisit ja
toisaalta digitalisoituminen tuottavat omia haasteitaan ja toisaalta myös mahdollisuuksiaan. Keskeisiä
tutkimusteemoja ovat myös muuttuvat työmarkkinat ja uudenlaiset osaamispolut, nuorten hyvinvoinnin
haasteet, nuorten näkemysten huomiointi palvelutuotannossa, nuorisotyön kehittämistä tukeva tutkimus
sekä työmarkkinoiden sukupuolisegregaation haastaminen.

3.2. Tutkimustoiminnan painopistealueet
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa
tutkimushankkeissa, joissa työskentelee vuosittain vaihteleva määrä tutkijoita, viime vuosina noin 20–25
tutkijaa vuosittain. Tutkimushankkeiden volyymit ja rahoituspohjat vaihtelevat, mutta kullekin hankkeelle
taataan organisaation hallinnollinen ja tieteellinen tuki. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta on
organisoitu tutkimushankkeiden aiheista ja tavoitteista rakentuvien painopistealueiden varaan:
Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät
Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
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Säännölliset tiedonkeruut
Osaamiskeskus-tutkimus
Painopistealueet toimivat keinona koota Nuorisotutkimusverkoston eri hankkeissa tehtävän moninaisen
tutkimustyön keskeisimpiä teemoja ja aihealueita yhteen. Niiden tavoitteena on myös organisaation
sisäisen tutkijayhteisöllisyyden ja vuoropuhelun vahvistaminen ohi sirpaleisen hankerakenteen.
Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin painopistealueet ja niiden alaisuudessa toteutunut
tutkimustoiminta.

3.2.1. Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät
Tämän painopistealueen kokoavana lähtökohtana on sukupolvisuhteiden, elämänkulun ja siirtymien
moniulotteinen tarkastelu. Sukupolvia tutkitaan moninaisissa ympäristöissä ja merkityksissä, joihin
kytkeytyy neuvotteluja hyvää elämää koskevista käsityksistä sekä materiaalisia olosuhteita ja ehtoja.
Sukupolvinäkökulma kiinnittää huomion paitsi nuoruuden ikä- ja sukupolviin, myös kysymyksiin perheistä,
ylisukupolvisuudesta sekä elämänkulun siirtymistä lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden jännitteissä.
Elämänkulkua ja siirtymiä tulkitaan yksilöiden kokemuksista käsin sekä sosiaalisina ja institutionaalisina
prosesseina. Elämänkulun näkökulma merkitsee myös seuranta- ja pitkittäistutkimusasetelmien tuomista
keskeiseksi osaksi Nuorisotutkimusverkoston tiedontuotantoa, jotta voidaan identifioida nuorten
elämänkulun suuntia ja arjen katkoksia aiempaa monipuolisesti.
Painopistealueen tutkimukset
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat (v.2019) *

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

2018–
2020

Tampereen
yliopisto

Väitöskirjatutkimus
Tampereen
yliopiston
sosiaalitieteiden
tohtoriohjelman
sosiologian
oppiaineeseen.

Tohtorikoulutettava,
VTM Malin Fransberg

Kilju-stoorit
muistitietokeräys

2019–
2020

Promoting Youth
Involvement and
Social
Engagement
(PROMISE)

2016–
2019

Väitöskirjatutkimuksess
a tarkastellaan
helsinkiläistä
graffitialakulttuuria ja
graffiteihin kohdistuvaa
kontrollia, keskittyen
graffitisukupolvien
muuttuviin kokemuksiin
ja sukupuolisiin
merkityksiin.
Muistitietokeräyksessä
taltioidaan kiljuun
liittyviä kokemuksia ja
kertomuksia sotien
jälkeisiltä
vuosikymmeniltä aina
nykypäivään saakka.
Keräyksen tuottamasta
aineistosta tuotetaan
tieteellinen julkaisu.
Kahdentoista maan
yhteisessä EU rahoitteisessa
hankkeessa tutkittiin
Euroopan sosiaalista
muutosta
sukupolvisuhteiden
näkökulmasta. Hanke
päättyi vuonna 2019.
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www.nuorisotutkimusseura.fi

OKM/yleisavustus

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo ja
tohtorikoulutettava, VTM
Malin Fransberg.

EU/ Horizon2020

Tutkimuspäällikkö, FT,
dos. Kaisa Vehkalahti ja
tutkija, FT Heta Mulari.
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Päihde- ja
dopingtutkimus

2017–
2019

Hankkeessa selvitettiin
suomalaisten
päihteiden käyttöä ja
päihdekokeiluja sekä
päihteiden käyttöön
liittyviä mielipiteitä
vuonna. Toistuva kysely
on jatkunut vuodesta
1992.

OKM/liikuntayksikkö

Yhteistyötaho:
Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos.

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.

Nuorisotutkimusverkoston osuus
koski erityisesti
kuntodopingia.
THL:n julkaisu
Suomalaisten
huumeiden käyttö ja
huumeasenteet 2018
ilmestyi 25.2.2019.
Hanke toteutetaan
yhteistyössä prof.
Antti Häkkisen
(Helsingin yliopisto)
kanssa.

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

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.

2018–
2019

OKM/yleisavustus

Yhteistyössä
tutkijatohtori Jani
Merikiven (Aaltoyliopisto) kanssa.

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

Youth Cultures
and Wellbeing

2017–
2020

Hankkeessa tutkittiin
nuorten roolia
digitaalisaation
juurruttamisessa
kulttuuriin ja sosiaalisiin
käytänteisiin. Hankkeen
tulokset raportoitiin
tieteellisinä
artikkeleina.
Hankkeessa tutkitaan
nuorisokulttuuria
hyvinvointia
parantavana ja
edistävänä
nuorisoareenana.

OKM/yleisavustus

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

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.

* Taulukoihin on listattu hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa vuoden 2019 aikana. Hankkeissa
saattaa työskennellä tutkijoita myös muissa organisaatioissa ja niissä on saattanut työskennellä aiempina
vuosina myös Nuorisotutkimusverkostossa muitakin tutkijoita, kuin tässä mainitut.

3.2.2. 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.
Nuorisotutkimusseura ry.
020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi
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Painopistealueen tutkimukset
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat (v.2019)

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

2018–
2019

Suomen
Kulttuurirahasto

Henkilökohtaisella
apurahalla
toteutettava
tutkimushanke
keskeytyi
Honkasalon tultua
valituksi
kansanedustajaksi
kevään 2019
vaaleissa.

Tutkijatohtori, VTT,
dos. Veronika
Honkasalo.

Etniset suhteet vankilaarjessa – etnografinen
tutkimus
yhdenvertaisuudesta,
vankihierarkiasta ja
selviytymiskeinoista

2015–
2020

Nuorten rikollisuuden
ehkäisy nuorten,
ammattilaisten ja
kustannusten
näkökulmista

2018–
2019

Tutkimuksessa
tarkasteltiin
laadullisen
pitkittäistutkimuksen
keinoin ilman
huoltajaa Suomeen
saapuneiden lasten ja
nuorten arkea
vastaanotto- ja
turvapaikanhakuvaihei
ssa ja niiden jälkeen.
Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan
suljettujen
miesvankiloiden
kulttuuria ja
käytäntöjä aikana,
jolloin
ulkomaalaistaustaiste
n vankien osuus on
lyhyessä ajassa
kasvanut
merkittävästi.
Hankkeessa
kartoitettiin
toimintamalleja, joilla
puututaan nuorten
rikollisuuteen ja
ehkäistään
uusintarikollisuutta.
Hanke päättyi vuonna
2019.

Potentiaali –
Stereotypioita purkavan
ohjauksen
kehittämishanke

2019–
2021

Hankkeessa
kehitetään sukupuolija
kulttuurisensitiivisen
ohjauksen
toimintamallia ja
työvälineitä opetus- ja
ohjaushenkilöstölle.
Kohderyhmänä ovat
ohjauspalveluita
tarjoavien tahojen
henkilökunta sekä
yläkoulujen ja toisen
asteen oppilaitosten
opettajat ja ohjaajat.

Euroopan
sosiaalirahasto,
Sosiaali- ja
terveysministeriö:
Kestävää kasvua ja
työtä 2014–2020ohjelma

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

Suomen
Kulttuurirahasto &
Rikosseuraamuslaitos

VNK TEAS

Tohtorikoulutettava,
VTM Helena Huhta.

Yhteistyötaho:
Palkansaajien
tutkimuslaitos
Tutkimusraportti
Kuka vastaa
nuorten rikoksiin? –
Ammattilaisten,
nuorten ja
kustannusten
näkökulmia
palveluihin (toim.
Lotta Haikkola,
Noora Hästbacka ja
Elina Pekkarinen)
ilmestyi 29.4.2019.
Yhteistyötahot:
Turun yliopiston
Tulevaisuuden
tutkimuskeskus
(koordinoija),
Hämeen
ammattikorkeakoul
u (AOKK), Oulun
ammattikorkeakoul
u (AOKK),
Jyväskylän
ammattikorkeakoul
u (AOKK) sekä
Opiskelun ja
koulutuksen
tutkimussäätiön
(OTUS).

Tutkimuspäällikkö,
VTT Lotta Haikkola ja
tutkija Noora
Hästbacka.

Tutkimusprofessori,
VTT, dos. Tommi
Hoikkala ja tutkija,
VTM Jenni Lahtinen.
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Purkutalkoot: Nuorten
koulutusvalintojen
taustat ja keinot
koulutus- ja
ammattialojen
sukupuolisegregaation
lieventämiseksi

2017–
2019

Työtä, koulutus- tai
harjoittelupaikkaa ilman
olevien nuorten
käsityksiä
tulevaisuudesta,
demokratiasta ja
julkisista palveluista –
Nuorisobarometrin
erillisnäyte

2017–
2020

Yhdenvertaisuuden
edistäminen ja syrjinnän
torjuminen urheilussa ja
koululiikunnassa:
sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen
näkökulma (PREACT)

2019

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

Hankkeessa tuotettiin
tietoa suomalaisten
työmarkkinoiden
sukupuolisegregoitumisesta sekä nuorten
ammattikäsityksistä,
niihin vaikuttavista
tekijöistä ja niissä
tapahtuneista
muutoksista
viimeisten 20 vuoden
aikana. Hanke päättyi
vuonna 2019.

Valtioneuvoston
kanslian selvitys- ja
tutkimustoiminta
(VN TEAS)

Hankkeessa tuotetaan
laadullista ja
määrällistä aineistoa
peilaava
Nuorisobarometrin
erillisnäyte, jossa
tarkastellaan
kyselytutkimuksilla
vaikeasti
tavoitettavien nuorten
elämää haastatteluja
ja rekisteriaineistoja
yhdistämällä.
Hankkeessa
selvitetään sukupuolija
seksuaalivähemmistöi
hin kuuluvien
valmentajien,
urheilijoiden ja
liikunnan harrastajien
kokemaa ja
havaitsemaa syrjintää
urheiluvalmennuksessa ja
koululiikunnassa.

Kunnallisalan
kehittämissäätiö,
Lounais-Suomen
Aluehallintovirasto
ja Valtioneuvoston
kanslia

Yhteistyötaho:
Opiskelun ja
koulutuksen
tutkimussäätiö
(Otus).
Hankkeen
loppuraportti ”Mikä
ois mun juttu” –
nuorten
koulutusvalinnat
sosialisaatiomaisemien kehyksissä
(toim. Jenni
Lahtinen) ilmestyi
10.12.2019.

OKM/liikuntatietee
lliset projektit

Tutkimusprofessori,
VTT, dos. Tommi
Hoikkala,
tutkimusjohtaja, VTT,
dos. Sinikka AapolaKari ja tutkija, VTM
Jenni Lahtinen.

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

Tutkimuksen
rahoitus ja
toteutuspaikka on
Jyväskylän
yliopiston
liikuntatieteellinen
tiedekunta,
Nuorisotutkimusver
kosto on hankkeen
yhteistyökumppani.
Hankkeen
tutkijoista Päivi
Berg työskenteli
vuonna 2019
Nuorisotutkimusverkoston tiloissa.
Nuorisotutkimusver
koston osallisuus
hankkeessa kesti
vuoden 2019;
hankkeen
kokonaiskesto
04/2018 - 03/2021

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

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat (v.2019)

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.

ENRYP European
Network of
Regional and
local Youth
Platforms

2017–
2019

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.

Erasmus+

Arviointidatan
keräämisessä
hyödynnetään soveltuvin
osin Kunnallisen
nuorisotyön
osaamiskeskus Kanuunan
sähköisen
dokumentoinnin työkalua
Logbookia. Yhteistyötä
tehdään myös EteläKarjalan AVI-rahoitteisen
nuorisotyön arvioinnin
kehittämishankkeen
kanssa (Lappeenranta).
Leading partner: Forum
Regionale dei Giovani
dell’Umbria (Italy). The
project also includes
partners from the United
Kingdom, Portugal,
Hungary and Romania.

Keruun järjestää
Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura
yhteistyössä Helsingin
yliopiston dosentti Timo
Kopomaan ja
Nuorisotutkimusseuran
Mikko Salasuon kanssa.

Vastaava tutkija, VTT,
dos. Mikko Salasuo.

Höntsäillään

2019–
2020

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

Research project came
to an end in 2019.
Muistitietokeräys
omaehtoisista
liikunnallisista leikeistä
ja peleistä. Kyselyllä
pyritään selvittämään ja
kartoittamaan
suomalaista
höntsäilykulttuuria, sen
historiaa ja
monimuotoisuutta.

OKM/yleisavust
us

Erikoistutkija, FT Anu
Gretschel ja
erikoistutkija, FT Tomi
Kiilakoski.
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Kohti nuorten
kestävää
hyvinvointia ItäHelsingissä –
Break the Fight!
Mahdollisuus
kuulua
#BTFItaHelsinki hankkeen
seuranta- ja
arviointitutkimus
Nuoret taidetta
testaamassa.
Tutkimus
Taidetestaajathankkeen
vaikutuksista
nuoriin

2018–
2021

Tutkimushankkeessa
seurataan ja arvioidaan
kehittävän
arviointitutkimuksen
menetelmin Helsingin
kaupungin rahoittamaa
Break the Fight!
Mahdollisuus kuulua
#BTFItaHelsinki hanketta.

Helsingin
kaupunki /
Intomieliset ry.

Hankkeessa käynnistyi
lokakuussa 2019
Arviointitutkimus ja
nuoriso 2.0-kirjoitussarja
(www.nuorisotutkimusse
ura.fi/arviointitutkimusja-nuoriso-kirjoitussarja).

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

2018–
2019

Tutkimuksen
tavoitteena oli selvittää
Taidetestaajat hankkeen vaikutuksia,
erityisesti nuorten
näkökulmasta.

Suomen
Kulttuurirahasto

Hankkeen loppuraportti
Nuorten
taidevierailukokemukset
ja kulttuurinen osallisuus
Taidetestaajathankkeessa (Sofia Laine &
Maaria Hartman)
julkaistiin Educamessuilla 25.1.2020.

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

Nuorten tieto- ja
neuvontatyön
ytimessä

2019

Osaamiskeskus
Koordinaatti

Erikoistutkija, FT Anu
Gretschel ja VTM,
tutkija Karla Malm.

NUPS Helsinki –
nuorisotyön
opetussuunnitel
ma

2019–
2020

Helsingin
kaupunki

FT, tutkijatohtori Eila
Kauppinen ja FT,
erikoistutkija Tomi
Kiilakoski.

Nuorisotyön
yhtäläisyydet ja
eronteot

2017–
2020

Osaamiskeskus
Koordinaatissa tehtiin
nuorten tieto- ja
neuvontatyöhön ja
siihen liittyvien
palvelujen
määrittelytyötä
syksystä 2017 lähtien.
Nuorisotutkimusverkosto toteutti vuonna 2018
määrittelytyötä tukevan
tutkimushankkeen.
Tutkimus- ja
kehittämishankkeen
tavoitteena on luoda
Helsingin kaupungin
nuorisotyön
opetussuunnitelma.
Kehittämisen
tavoitteena on
saavuttaa kuvaus
Helsingissä tehtävän
nuorisotyön
peruslinjauksista.
Toimintatutkimuksen
tavoitteena on
osallistua työyhteisön
muutosprosessiin ja
tukea sitä
tutkimuksellisesti.
Tutkimusosiossa
tarkasteltiin, mikä
yhdistää ja erottaa
kunnallisen nuorisotyön
eri työmuotoja sekä
yksittäisten
nuorisotyöntekijöiden
kuvauksia omasta
työstään.

OKM/yleisavustus

FT, erikoistutkija Tomi
Kiilakoski.

Nuorisotutkimusseura ry.
020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi
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Sirkuksesta siivet
elämään – oma
polku
maahanmuuttaja
taustaisille
nuorille

2018–
2019

Osallistava
terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen –
PROMEQ

2016–
2019

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

2016–

Lasten ja nuorten
säätiön koordinoimassa
hankkeessa edistettiin
maahanmuuttajataustaisten nuorten
osallisuutta ja
hyvinvointia sosiaalisen
sirkuksen avulla.
Nuorisotutkimusverkost
o oli yksi hankkeen
osatoteuttajista.
Hankkeen tavoitteena
oli kehittää näyttöön
perustuvia, eri
kohderyhmiä
puhuttelevia ja
kustannusvaikut-tavia
menetelmiä terveyden
ja hyvinvoinnin
edistämiseen.
Käytäntöperusteisen
hankkeen tavoitteena
on löytää nuorisotyön
omia pedagogisia
käsityksiä, työtapoja ja
menetelmiä omista
ydintehtävistään.

Euroopan
sosiaalirahasto/
STM.

Suomen
Akatemian
Strategisen
tutkimuksen
neuvosto
(Terveys,
hyvinvointi ja
elämäntavat ohjelma)
OKM/yleisavustus

MMM Kai Mathias.

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

Tutkija, YTT Antti
Kivijärvi ja tutkija, YTM
Vesa Välimäki.

Tutkimusprofessori,
VTT, dos. Tommi
Hoikkala.

3.2.4. 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 vuorovuosina julkaistavat
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus ja Nuorten elinolot -vuosikirja. Määrällisten
tiedonkeruuinstrumenttien rinnalla jatkuu laadullisen seurantatutkimuksen mallintaminen Nuoret ajassa tutkimushankkeessa (2014–2025). Youth Wiki-hankkeessa päivitetään 27 EU:n jäsenmaan nuoria ja
nuorisopolitiikkaa koskevan online-tietokannan Suomen osiota.
Painopistealueen tutkimukset
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat
(v.2019)

Nuorisobarometri

Jatkuva

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

OKM/yleisavustus.

Yhteistyötaho: Valtion
nuorisoneuvosto ja OKM.

Erikoistutkija,
VTT Lotta
Haikkola ja
tilastotutkija,
VTM Sami
Myllyniemi.

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

Vuoden 2018 barometri
Vaikuttavuutta Euroopan
laidalla ilmestyi maaliskuussa
2019 Vuonna 2019 aloitettiin
vuonna 2020 julkaistavan
barometrin valmistelu työn ja
yrittäjyyden teemalla.

15 / 33

Lasten ja
nuorten
vapaaaikatutkimus

Jatkuva

Nuorten
elinolot

Jatkuva

Nuoret ajassa

2014–2025

Youth Wiki

2015–2022

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

OKM/yleisavustus

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

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

Erasmus+ ja OKM

OKM/yleisavustus

Yhteistyötahot: Valtion
liikuntaneuvosto, opetus- ja
kulttuuriministeriön kulttuurija taidepolitiikan osasto sekä
Lapsiasiavaltuutetun toimisto.
28.2.2019 ilmestyi Oikeus
Liikkua. Lasten ja nuorten
vapaa-aikatutkimus 2018
(toim. Tiina Hakanen, Sami
Myllyniemi & Mikko Salasuo).
Yhteistyötahot: Valtion
nuorisoneuvosto ja Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos.
Julkaisuvastuu vuorottelee
Nuorisotutkimusverkostolla ja
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksella. Vuonna 2020
julkaisuvuoro on
Nuorisotutkimusverkostolla.
Yhteistyötahot: Helsingin
yliopisto ja Itä-Suomen
yliopisto.

Nuorisotutkimusverkosto
vastaa Youth Wikin Suomea
koskevan sisällön tuottamisesta
ja päivittämisestä.

Vastaava tutkija,
VTT, dos. Mikko
Salasuo.

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

3.2.5. Osaamiskeskustutkimus
Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen tavoitteena oli tuottaa luotettavaa ja ajantasaista nuorten elinoloja
ja nuorisoalaa koskevaa tutkimustietoa palvelemaan niin nuorisopoliittista päätöksentekoa, kuin koko
nuorisotoimialaa. Osaamiskeskusrahoituksella toteutettiin kolme tutkimushanketta harrastakuusta, NEETnuorten palveluista ja suomalaisen nuorisotyön koulutusarkkitehtuurista, joiden lisäksi tilastotutkijan
työpanosta käytettiin usean käynnissä olevan hankkeen tilastollisen tutkimustyön tukena. Ensimmäinen
osaamiskeskuskausi päättyi vuoden 2019 lopussa.
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Painopistealueen tutkimukset
Nimi

Kesto

Kuvaus

Rahoitus

Muuta

Tutkijat (v.2019)

Lasten ja nuorten
harrastamisen
yhdenvertaiset
mahdollisuudet
Suomessa

2018–
2019

OKM/
osaamiskeskusrahoitus

Hankkeen julkaisu
Harrastustakuu:
yhdenvertaisuuden
asialla (Leena
Haanpää) ilmestyi
29.10.2019.

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

NEET-nuorten
palvelut,
kustannukset ja
kohdentuminen

2018–
2019

OKM/
osaamiskeskusrahoitus

Hankkeen
loppuraportti
ilmestyy keväällä
2020.

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

Nuorisotyön
koulutusarkkitehtuuri Suomessa

2018–
2019

OKM/
osaamiskeskusrahoitus

Hankkeen julkaisu
Youth Work
Education in
Finland (Tomi
Kiilakoski) ilmestyi
joulukuussa 2019.

Erikoistutkija, FT
Tomi Kiilakoski.

Tiedontarpeet ja
selvitykset

2018–
2019

Tutkimuksessa selvitettiin lasten
ja nuorten yhdenvertaisten
harrastusmahdollisuuksien
toteutumista eri puolilla Suomea.
Tarkastelun kohteina olivat
erityisesti kuntien ja järjestöjen
tarjoamat
harrastusmahdollisuudet.
Tutkimuksessa tarkasteltiin
syrjäytymisen riskitekijöitä
nuorten taustassa sekä niiden
kasautumista. Lisäksi hankkeessa
pyrittiin laskemaan syrjäytymisen
kustannuksia sekä etsivän
nuorisotyön, työpajatoiminnan ja
työvoimapoliittisten
toimenpiteiden vaikuttavuutta
syrjäytymisen ehkäisyssä.
Mitkä ovat suomalaisen
nuorisotyön koulutuksen
vahvuuksia? Mitä voisimme ehkä
oppia muualta? Tutkimuksessa
tarkasteltiin suomalaisen
nuorisotyön koulutuksen
erityispiirteitä suhteessa muihin
Euroopan maihin.
Tilastotutkijan työpanoksella
toteutettiin erilaisia nuoria ja
nuorisoalaa koskevia nopeita,
aiemmin kerättyyn tietoon
perustuvia selvityksiä
valtionhallinnon käyttöön. Lisäksi
tilastotutkijan työpanosta
käytettiin muiden
tutkimushankkeiden tilastollisen
tutkimustyön tukena.
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4. JULKAISUTOIMINTA
Nuorisotutkimusverkostoa voidaan hyvin pitää Suomen merkittävimpänä nuorisotutkimuksellisen tiedon
kustantajana. Julkaisutoiminnan tavoitteena on tuottaa tieteellisesti korkeatasoisia, yhteiskunnallisesti
puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia julkaisuja monille yhteiskunnan kentille.
Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa sekä Nuorisotutkimus-lehteä.
Nuorisotutkimusverkosto noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta sääteleviä
julkaisueettisiä periaatteita. Sekä Nuorisotutkimus-lehti että Nuorisotutkimusverkoston julkaisut ovat
Julkaisufoorumin luokittelussa tasolla 1.
Nuorisotutkimusverkosto esittelee julkaisujaan konferensseissa, kirjamessuilla ja profiililtaan sopivissa
lehdissä. Olennainen osa julkaisujen tunnetuksi tekemisessä on myös erilaisten julkistustilaisuuksien ja seminaarien järjestäminen. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja myydään oman verkkokaupan kautta,
seminaareissa, tapahtumissa ja messuilla sekä erikoiskirjakauppojen (Rosebud Kaisatalo, Tiedekirja) ja
kirjavälittäjien (Kirjavälitys, Booky Oy) kautta.

4.1. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja
Vuonna 2019 Nuorisotutkimusverkosto toimi julkaisijana 14 teokselle nuorisotutkimuksen aihealueelta.
Julkaisusarja jakautuu kolmeen alasarjaan: Tiede, Kenttä ja Liike. Näissä julkaistiin vuonna 2019
monipuolisesti niin vertaisarvioituja artikkelikokoelmia ja väitöskirjoja (Tiede), kuin soveltavan tutkimuksen
otteella tehtyjä julkaisuja ja hankeraportteja (Kenttä). Vuoden 2019 julkaisuista kuusi (43 %) ilmestyi
sarjassa Kenttä ja viisi (36 %) sarjassa Tiede. Liike-sarjassa ei ilmestynyt julkaisuja ja Muut-kategoriassa
(esim. sarjoihin kuulumattomat käännökset) ilmestyi kolme (21 %) julkaisua.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa on vuoden 2019 loppuun mennessä ilmestynyt 223 painettua ja
149 verkkojulkaisua.
Nuorisotutkimusverkosto pyrkii julkaisutoiminnallaan aktiivisesti edistämään nuorisotutkimuksellisen
tiedon saatavuutta ja vaikuttavuutta avaamalla tuottamansa julkaisut aina myös avoimesti saatavilla
oleviksi verkkoversioiksi. Vuonna 2019 julkaistuista 14 teoksesta 10 julkaistiin saman tien avoimina
verkkojulkaisuina. Julkaisuista neljä ilmestyi pelkästään painettuina kirjoina, mutta niistäkin julkaistaan
sähköinen versio kahden vuoden määräajan jälkeen. Useimmista välittömästi avoimista sähköisistä
julkaisuista otettiin myös pieni printtipainos julkaisumyyntiin esimerkiksi kirjastoille.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisuyhteistyö muiden toimijoiden kanssa on aktiivista ja sen yhtenä
tavoitteena on yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Vakiintunutta yhteistyö on OKM:n, valtion
nuorisoneuvoston, valtion liikuntaneuvoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, minkä lisäksi
yhteistyötä tehdään eri kansalaisjärjestöjen ja tieteellisten seurojen kanssa. Vuonna 2019
julkaisuyhteistyötä tehtiin esim. Lapsuudentutkimuksen seuran ja Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön
kanssa.
Vuonna 2019 Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnan rakenteet ja julkaisuprosessit olivat erityisen
huomion kohteena. Tarkoituksena oli Nuorisotutkimusverkostossa sovellettavien prosessien
päivitystarpeiden paikantaminen nopeasti muuttuvalla julkaisutoiminnan kentällä. Selvitystyö osoitti
kehitystarpeita erityisesti sähköisessä julkaisemisessa, jota olisi edelleen syytä vahvistaa julkaisujen

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

18 / 33

saavutettavuuden sekä pysyvän saatavuuden ja löydettävyyden edistämiseksi panostamalla esimerkiksi
uusiin teknisiin ratkaisuihin ja sopivien yhteistyökumppanien löytämiseen.
Julkaisutoimintaa tukevan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan kaksivuotiskausi käynnistyi
vuoden 2019 alussa.

4.1.1. Julkaisusarjan julkaisut vuonna 2019
Youth in the Media City
Johanna Sumiala & Annaliina Niitamo (eds.)
Ilmestymispäivä 24.1.2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)
Rakennettu luonnollisuus. Ruumiilliset kulutustuotteet ja nuoria koskevien sukupuolinormien murros 1960–
70-luvuilla
Matleena Frisk
Ilmestymispäivä 1.2.2019. (Printti.)
Oikeus Liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018
Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.)
Nuorisotutkimusseuran, valtion liikuntaneuvoston, valtion nuorisoneuvoston & OKM:n yhteisjulkaisu.
Ilmestymispäivä 28.2.2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)
Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla – Nuorisobarometri 2018
Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.)
Nuorisotutkimusseuran, valtion nuorisoneuvoston ja OKM:n yhteisjulkaisu.
Ilmestymispäivä 14.3. 2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)
Media in Everyday life
Heta Mulari (ed.)
Ilmestymispäivä 11.4.2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)
Suhteisia elämänpolkuja – yksilöiden elämänhallintaa? Koulutuksen ja työn marginaalissa olevien nuorten
toimijuus ja ohjaus
Sanna Toiviainen
Ilmestymispäivä 3.5.2019. (Printti.)
Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II
Kaisa Vehkalahti & Niina Rutanen (toim.)
Ilmestymispäivä 10.5.2019. (Printti.)
Hiphop Suomessa. Puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä
Venla Sykäri, Dragana Cvetanovic, Inka Rantakallio & Elina Westinen (toim.)
Ilmestymispäivä 22.5.2019. (Printti.)
Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja
vapaa-ajasta
Hakanen, Tiina, Myllyniemi, Sami & Salasuo, Mikko (toim.)
Nuorisotutkimusseuran, valtion liikuntaneuvoston, valtion nuorisoneuvoston & OKM:n yhteisjulkaisu.
Ilmestymispäivä 10.6.2019. (Verkkojulkaisu.)
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Youth Barometer 2018. Influence on The Edge Of Europe. Summary.
Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi (toim.)
Nuorisotutkimusseuran, valtion nuorisoneuvoston ja OKM:n yhteisjulkaisu.
Ilmestymispäivä 7.6.2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)
Ungdomsbarometern 2018. Inflytande i utkanten av Europa. Sammandrag.
Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi (toim.)
Nuorisotutkimusseuran, valtion nuorisoneuvoston ja OKM:n yhteisjulkaisu.
Ilmestymispäivä 7.6.2019. (Verkkojulkaisu)
Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla
Leena Haanpää
Ilmestymispäivä 29.10. (Verkkojulkaisu ja printti.)
Jälkikuvia, kuvan jälkiä. Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkiminen
Päivi Venäläinen, Jemina Lindholm, Seija Kairavuori, Tiina Pusa ja Sunanne Ylönen (toim.):
Nuorisotutkimusseuran ja Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön yhteisjulkaisu.
Ilmestymispäivä 30.10.2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)
Youth work education in Finland
Tomi Kiilakoski
Ilmestymispäivä 12.12.2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)

4.2. Nuorisotutkimus-lehti
Monitieteinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Osa lehdistä on teemanumeroita. 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. Nuorisotutkimus on poikkitieteellinen lehti, joka rohkaisee tieteiden väliseen
vuoropuheluun ja eri teorioiden, ajatteluperinteiden, menetelmien tai tieteenalojen yhdistämisiin ja
rajanylityksiin.
Painettu lehti on myynnissä sekä vuositilauksena että irtonumeroina. Lehti on solminut sopimuksen
julkaisupalvelu Elektran kanssa tavoitteenaan edistää elektronista julkaisemista ja laajentaa aineiston
verkkovälitystä. Elektran kautta julkaistaan kaikkien saataville lehden vertaisarvioidut artikkelit vuoden
viiveellä.
Nuorisotutkimus-lehden uuden toimituskunnan ja päätoimittajan kaksivuotiskaudet alkoivat
toimintavuoden alussa.

4.2.1. Vuonna 2019 ilmestyneet Nuorisotutkimus-lehdet
Vuonna 2019 ilmestyi yksi teemanumero (2/2019), joka käsitteli nuorten muslimien arkea. Lehden numerot
3 ja 4 ilmestyivät tuplanumerona. Toimintavuoden lehdissä julkaistiin yhteensä 13 vertaisarvioitua
artikkelia, 4 lektiota, 5 puheenvuoroa ja 12 kirja-arviota.
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Nuorisotutkimus 3-4/2019
Ilmestyi 12/2019.
Nuorisotutkimus 2/2019 (musliminuoria käsittelevä teemanumero)
Ilmestyi 8/2019.
Nuorisotutkimus 1/2019
Ilmestyi 4/2019.
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5. YHTEISKUNNALLINEN JA TIEDEPOLIITTINEN
VUOROVAIKUTUS
Nuorisotutkimusverkoston tavoitteena on tuoda tutkimukseen perustuvia näkökulmia nuoria ja nuoruutta
koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Monikenttäinen yhteistyö korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja
tieteellisten seurojen, sekä toisaalta kansalaisjärjestökentän sekä nuorisopoliittisten toimijoiden kanssa on
luonteva osa Nuorisotutkimusverkoston toimintaa.

5.1. Tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita
ovat erilaiset seminaarit, julkaisutilaisuudet ja 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.
Nuorisotutkimusverkosto pyrkii järjestämään tilaisuuksia eri puolilla maata sekä vahvistamaan toimintansa
avoimuutta ja valtakunnallisuutta keskeisten tapahtuminen verkkovideoinnilla.
Nuorisotutkimusverkosto järjestää ohjelmaa myös Turun ja Helsingin kirjamessuille.

5.1.1. Nuorisotutkimuspäivät
Nuorisotutkimusseuran vuosittainen päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät järjestetään vuosittain
marraskuussa. Vuoden 2019 Nuorisotutkimuspäivien teemana oli Nuoret ja kansalaisuus: Tekoja,
hiljaisuuksia ja tulkintoja. XVIII Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisoalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) yhteistyönä Mikkelissä 7.–
8.11.2019. Päivillä oli noin 150 osallistujaa.

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.
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 2019 järjestettiin yksi gradupäivä (kts. Tapahtumat-liite).
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5.2. Viestintä
Nuorisotutkimusverkoston 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 2019 viestinnän resursseja erityisesti keväällä 2019 toteutettiin it-uudistukseen ja sen myötä
käyttöön otettuihin uusiin sisäisiin viestintä- ja työskentelyvälineisiin. Uudistuksen myötä organisaatiossa
otettiin käyttöön Microsoft Office 365 -pilvipalvelut ja uusia ohjelmistoja (mm. Teams). Lisäksi käyttöön
otettiin organisaation sisäinen intranet.
Nuorisotutkimusverkosto on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, jossa sillä on tilit Facebookissa, Twitterissä,
Instagramissa ja YouTubessa. Seuran verkkosivusto tarjosi verkoston tutkimushankkeille ja tutkijoille oman,
itsenäisesti päivitettävän sivutilan. Mediatiedotuksessa ja sen saavutettavuuden seurannassa hyödynnettiin
tiedotejakelupalvelu ePressiä. Käytössä oli myös useita sähköpostilistoja eri käyttäjäryhmille.
Tutkimuksista, julkaisuista ja toiminnasta viestittiin sähköisten medioiden lisäksi muun muassa messuilla,
seminaareissa sekä alan ammattilehdissä.

5.3. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen
toimikunta
Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on toiminut vuodesta 2015 lähtien Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen
tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusverkoston
omille tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei
omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Lisäksi toimikunta toimii
lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden
tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, eettisiin toimikuntiin. Kolmanneksi
toimikunta nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä
koulutustarpeita, edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistuu tiedepoliittiseen
vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.
Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sekä
muiden eettisten toimikuntien kanssa. Toimikunnan kausi on kolmivuotinen, ja nykyisen toimikunnan
toiminta käynnistyi vuoden 2018 alusta.
Toimikunta kokoontui vuonna 2019 toimikunta kokoontui kolme kertaa (28.1.2019, 13.6.2019 ja
11.10.2019) ja antoi lausuntonsa kahden tutkimushankkeen ennakkoarviointipyyntöön. Lisäksi toimikunta
käsitteli yhden konsultaatiopyynnön ja yhden asian keskustelualoitteena, konsultoi pyynnöstä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuseettistä toimikuntaa sekä järjesti tutkimusetiikkaa koskevia
seminaareja. Toimikunnan, Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyönä
järjestettiin 10.5.2019 julkistusseminaari, jossa julkistettiin järjestävien tahojen yhteistyönä toteutettu
lasten ja nuorten tutkimuksen etiikkaa käsittelevä teos Sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Kolme
keskustelua lasten ja nuorten tutkimuksen etiikasta (toim. Niina Rutanen ja Kaisa Vehkalahti).
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Toimikunta laatii toiminnastaan vuosittain oman toimintakertomuksensa, joka julkaistaan toimikunnan
verkkosivuilla (https://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/tutkimuseettinen-toimikunta).

5.4. Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen kanssa
Nuorisotutkimusverkosto tekee aktiivista koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen sekä
nuorisoalan ammattikorkeakoulujen kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö on Tampereen yliopiston kanssa,
jossa nuorisotyötä ja -tutkimusta voi opiskella kandidaatti- tai maisteritason opintoina ja jossa se on
nykyisin myös yksi yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman väittelyaloista. Ammattikorkeakouluista
yhteistyö on tiivistä erityisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMK:in ja sen Nuorisoalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa.
Nuorisotutkimusseura järjestää vuosittain avoimia tutkijaseminaareja yhteistyössä nuorisotutkimuksen
opetusta ja tutkimusta toteuttavien korkeakoulujen kanssa (kts. luku 5.1.2). Yliopistojen kanssa eri vuosina
toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan koulutus- ja opetusyhteistyötä ja
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden
oppilaitosten opetustehtäviin. Korkeakouluopiskelijoita pyritään kiinnittämään aktiivisesti mukaan
Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeisiin tekemään opinnäytteitä, olipa kyseessä pro gradu -työn tai
väitöskirjan valmistelu.
Nuorisotutkimusseura on myös Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston YUNETin jäsen. Yliopistollisen
verkoston tehtävänä on koordinoida nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta Suomessa.
YUNETiin kuuluu viisi jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot) sekä
Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusseura tukee YUNETin toimintaa jäsenmaksun ohella mm.
osallistumalla sen suunnittelu- ja opetustyöhön. YUNETin toiminnan koordinointivastuu oli vuonna 2019
Oulun yliopistolla.
YUNET järjesti keväällä 2019 yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa Studia Generalia –
Nuorisotutkimuksen kentillä -luentosarjan. Valtakunnallinen luentosarja juhlisti edeltävänä vuonna 30
vuotta täyttänyttä Nuorisotutkimusseuraa.

5.5. Yhteistyökumppanuudet, verkostot ja vaikuttaminen
Nuorisotutkimusverkoston yhteistyö on elävää eri valtionhallinnon tahojen ja kansalaisjärjestökentän
kanssa. Erityisen tiiviit suhteet Nuorisotutkimusverkostolla on opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja
liikuntapolitiikan (nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen) sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan osastojen
kanssa. Muita läheisiä yhteistyökumppaneita vuonna 2019 Nuorisotutkimusverkostolle olivat muut
nuorisoalan osaamiskeskukset ja nuorisoalan toimijat kuten järjestöt, ministeriöt, kunnat, järjestöt, säätiöt
ja nuoriin ja ikään liittyvien teemojen parissa työskentelevät Lapsiasiavaltuutetun ja
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto. Nuorisoalan keskusjärjestön Allianssi ry:n kanssa tehtiin yhteistyötä
mm. 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.
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Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti alaisuudessaan toimivia, nuorisotutkimusta edistäviä
tutkimusverkostoja. Vuonna 2019 Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä toimivat tyttötutkimusverkosto,
hip hop -tutkimuksen verkosto ja Nuorisotyön Senioriklubi.

5.6. Kansainvälinen toiminta
Nuorisotutkimusverkoston kansainvälisiä yhteistyösuhteita on vahvistettu viime vuosina rakentamalla
systemaattisesti yhteistyörakenteita merkittävien ulkomaisten nuorisotutkimusta tekevien yliopistojen ja
tutkimuslaitosten kanssa. Nuorisotutkimusverkosto on myös isännöinyt kansainvälisiä tutkijavierailuja.
Vuonna 2019 Nuorisotutkimusverkoston kansainvälisenä tutkijavieraana oli David Farrugia (University of
Newcastle, Australia).
Vuonna 2019 Nuorisotutkimusverkosto toimi aktiivisesti pohjoismaisen nuorisotutkimuksen
yhteistyöverkoston vahvistamiseksi sekä laadullisen seurantatutkimuksen Pohjoismaisen tutkijaverkoston
perustamiseksi. Pohjoismaisen nuorisotutkimus-yhteistyön vahvistaminen oli yksi vuoden
painopistealueista (kts. luku 2.4.).
Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuivat aktiivisesti
kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä toimivat jäseninä kansainvälisissä
asiantuntijaverkostoissa. Näistä mainittakoon tärkeimpinä YOUNG-lehti, EU:n ja EN:n nuorisoalan
partnership-verkostot, kuten European Knowledge Centre for Youth Policy, Youth Wiki kirjeenvaihtajaverkosto, the Pool of European Youth Researchers ja Perspectives on Youth – European
Youth Partnership Series -toimituskunta.

5.7. Opinnäytetyökilpailu
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto jaetaan vuosittain ansioituneille nuorisotutkimuksellisten
opinnäytteiden tekijöille. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradut ja amkopinnäytteet. Ammattikorkeakoulusarjaan voivat osallistua vuorovuosina perustutkinnon opinnäytteet ja
ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteet. Vuonna 2019 vuorossa olivat perustutkintojen opinnäytteet.
Palkinnot jaettiin Nuorisotutkimuspäivien iltajuhlassa Mikkelissä 7.11.2019. Vuoden 2019 kilpailuun
osallistui 30 pro gradua ja 16 AMK-tutkinnon opinnäytettä. Kilpailussa palkittujen tiedot löytyvät liiteosiosta.

5.8. Kirjoitussarjat
Nuorisotutkimusseuran kirjoitussarjat edistävät nuorisotutkimuksellisen tiedon leviämistä uudenlaisille
yleisöille. Ne täydentävät Nuorisotutkimusverkostossa tuotettavia tutkimusjulkaisuja tarjoamalla kanavia
esimerkiksi tieteen yleistajuistamiseen, nuoriin ja nuorisotutkimukseen liittyvien kaunokirjallisten teosten
esittelyyn sekä nuorisotutkimusta tekevien tahojen esiin tuomiseen.
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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.
Vuonna 2019 ilmestyneet Näkökulmat
Nuoret äidit haluavat tulla nähdyiksi tasaveroisina vanhempina, 14.1.2019
Marja Peltola
Arviointitutkimus tiedeaktivismina ja kansalaistoimintana, 3.10.2019
Sofia Laine
Kun hiphop-nuorisotila jalkautui kauppakeskukseen, 3.10.2019
Susanna Jurvanen
Liikkeellä tunteella - Keho ja tunteet osallistuvassa etnografisessa havainnoinnissa
nuorisotalojen taidetyöpajoissa, 3.10.2019
Riikka Hynninen

5.8.2. Lukukokemus
Lukukokemus-palstalla julkaistaan nuoruuteen, nuorisoon tai sukupolviin liittyviä kirjoituksia, jotka
pohjautuvat kirjoihin, elokuviin, tv-sarjoihin, näytelmiin tai näyttelyihin.
Vuonna 2019 ilmestyneet Lukukokemukset
Perhettä etsimässä. (Selma Vilhusen ohjaama ja Kirsikka Saaren käsikirjoittama Hölmö nuori
sydän sekä Miia Tervon ohjaama ja käsikirjoittama Aurora.), 26.4.2019
Herman Raivio
”Mä olen vaan tällainen…tyyppi”. (Maiju Ristkari & Nina Suni & Vesa Tyni: Sukupuolena
ihminen. Tietokirja transsukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Tammi 2018.),
18.6.2019
Marjo Jääskä
Kun seksi terapeutin kohtasi. (Sex Education, Netflix.), 20.6.2019
Herman Raivio

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 2019 ilmestyneet Valokeilassa-esittelyt
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Nuorisobarometri tarjoaa kurkistuksen tulevaisuuteen, 6.3.2019
Sarianne Karikko & Juulia Rantala
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6. ORGANISAATIO
Nuorisotutkimusseuran henkilöstö on kasvanut vuoteen 2019 asti voimakkaasti, mikä on luonut selkeän
tarpeen erilaisten henkilöstöhallintoon ja -johtamiseen liittyvien prosessien selkeyttämiselle. Organisaation
kehittäminen olikin yksi vuoden 2019 painopisteistä (kts. luku 2.3).
Vuonna 2019 Nuorisotutkimusseura oli uudenlaisen tilanteen edessä, kun tutkimusrahoituksen kasvanut
kilpailu johti ensimmäistä kertaa vuosiin toteutuvien tutkimushankkeiden määrän ja siten myös henkilöstön
lukumäärän vähenemiseen. Kiristynyt kilpailu niin tutkimusrahoituksista, kuin nuorisojärjestökentän
rahoituksesta (johtuen etenkin Veikkausvoittovarojen ennakoitavissa olevasta supistumisesta) aiheuttaakin
jatkossa haasteita myös monipuolisen nuorisotutkimuksen mahdollistamiselle Nuorisotutkimusverkostolle.
Muuttuneeseen toimintaympäristöön pyrittiin löytämään ratkaisuja mm. varainhankinnan
mahdollisuuksien kartoittamisesta ja kulurakenteen kriittisestä tarkastelusta.

6.1. Henkilöstö ja toimitilat
Nuorisotutkimusseurassa työskentelee vuosittain noin 20–40 työntekijää, tutkimushankkeiden
lukumäärästä riippuen. Vuonna 2019 Nuorisotutkimusseurassa työskenteli yhteensä 32 työsuhteista
työntekijää (mukaan lukien kolme harjoittelijaa), joiden lisäksi Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä
työskenteli 4 tutkijaa henkilökohtaisella apurahalla ja 4 vierailevaa tutkijaa (työsuhde muualla, kuin
Nuorisotutkimusseurassa), joista yksi oli kansainvälinen tutkijavierailu. Yhteensä Nuorisotutkimusverkoston
yhteydessä työskenteli vuonna 2019 siis 40 työntekijää.
Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsi Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa ItäPasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Nuorisotutkimusseuran tutkijoita työskenteli lisäksi
erillisissä toimipisteissä Oulussa, Kuusamossa, Naantalissa ja Mäntsälässä.
Nuorisotutkimusseura huolehti vuonna 2019 henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista monin eri
keinoin, mm. joustavan työajan ja työaikapankin avulla, tukemalla työn ja perhe-elämän
yhteensovittamista, tarjoamalla mahdollisuutta yksilölliseen tai yhteisölliseen työnohjaukseen tai
lisäkouluttautumiseen, sekä tarjoamalla henkilöstölle liikunta- ja kulttuuriseteleitä.
Henkilöstön keskuudessa toteutettiin vuonna 2019 työhyvinvointikysely, jossa todettiin henkilöstön
viihtyvyyden olevan pääsääntöisesti hyvää ja johtamisen tukevan työskentelyn edellytyksiä.
Kehittämistarpeiksi todettiin työnkuvien selkeyttäminen ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemisen käytännöt.

6.2. Jäsenistö ja hallitus
Vuoden 2019 lopussa Nuorisotutkimusseurassa oli 382 jäsentä, jotka edustavat tutkijoiden ja opiskelijoiden
lisäksi laajasti erilaisia nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisia.
Nuorisotutkimusseuran hallitukseen kuuluivat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–10 varsinaista
jäsentä sekä 3 varajäsentä (jäsenet on lueteltu liitteissä). Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana viisi kertaa,
minkä lisäksi järjestettiin yksi sähköpostikokous. Nuorisotutkimusseuran hallituksen työskentely painottuu
toiminnan strategiseen suunnitteluun ja tiedepoliittiseen vaikuttamistyöhön. Nuorisotutkimusverkoston
operationaalisesta johtamisesta vastaa työsuhteinen tutkimusjohtaja.
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6.3. Talous
Nuorisotutkimusseura 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. Vuosina 2018–2019 osa Nuorisotutkimusverkoston
toiminnoista oli eriytetty erityiseen Nuorisotutkimuksen osaamiskeskukseen, joka sai opetus- ja
kulttuuriministeriöstä erillisen avustuksen. Yleisavustus vastaavasti pienentyi tuona aikana jonkin verran.
Nuorisotutkimusverkoston ulkopuolisen rahoituksen osuus on huomattava. Nuorisotutkimusverkoston
tutkimusta rahoittavat mm. ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä
järjestö- ja kuntasektori.
Vuonna 2019 jatkettiin taloushallinnon kehittämistä, jotta se voi tukea mahdollisimman kokonaisvaltaisesti
verkosto-organisaation hankerakennetta ja vastata julkishallinnon ajankohtaisiin linjauksiin sekä alati
muuttuviin rahoitusehtoihin.

Liitteet
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Yhteiskunnallinen ja
tiedepoliittinen vuorovaikutus

Jälkikuvia, kuvan jälkiä – Lasten ja nuorten taiteen
tallentaminen ja tutkiminen -kirja on keskustelun avaus
lasten ja nuorten tuottaman kulttuuriperinnön
tallentamisesta ja tutkimisesta, 31.10.2019

Lausunnot ja kannanotot

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittajatöissä
tarkastellaan ensirakkauden kokemusta ja nuorten aikuisten
motivaatiota tehdä monikulttuurista nuorisotyötä, 7.11.2019

Nuorisotutkimusseuran lausunto Valtakunnallisen
nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan, 5.11.2019

Urapolkujen sukupuolittumisen purkaminen edellyttää
vaikuttamista rakenteisiin, 10.12.2019

Tiedotteet

Suomalaisen nuorisotyön koulutus on Euroopan vahvimpien
joukossa, 19.12.2019

Perheellistymistä koskeva keskustelu kaipaa nuorten ääniä,
14.1.2019

Tapahtumat

Uusi verkkojulkaisu ja kirja urbaaneista nuorisokulttuureista
Helsingissä ja Pietarissa, 23.1.2019

Julkistustilaisuudet

Uusien kulutustuotteiden käyttö muokkasi sukupuolten
normeja 1960–1970-luvulla, 25.1.2019

Book publication: Youth in the Media City
Koneen Säätiön Lauttasaaren huvila (Helsinki), 24.1.2019
Yhteistyötahot: Koneen Säätiö

Muistitietokeräyksessä taltioidaan suomalaista kiljuhistoriaa,
21.2.2019
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus: yhdenvertaiseen
harrastamiseen on vielä matkaa, 27.2.2019

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2018
julkistamistilaisuus
Säätytalo (Helsinki), 28.2.2019
Yhteistyötahot: Valtion liikuntaneuvosto, valtion
nuorisoneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö

Nuorten politiikkakiinnostus on ennätystasolla, 12.3.2019
Kirjoittajakutsu: Nuorten elinolot -vuosikirjaan etsitään
artikkelinkirjoittajia, 26.3.2019
Koulutuksesta ja työstä syrjään jäävä nuori kaipaa
kohtaamista ja kuulumista yhteisöön, 29.4.2019
Toistuvia rikoksia tekevien nuorten palvelut ja tuki ovat
pirstaleisia, 29.4.2019
Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikassa korostuu tutkijan
vastuu nuorten tutkittavien kohtaamisessa, 10.5.2019
Ensimmäisessä suomalaisessa hiphop-tutkimuksen kirjassa
kuuluvat niin eri alojen tutkijoiden kuin kulttuurin
toimijoiden äänet, 16.5.2019
Nuoret pohtivat koulutusvalintatilanteessa eri alojen työntöja vetotekijöitä, 13.6.2019
Tutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten vapaa-ajan
harrastamisesta: erilaiset toimintarajoitteet tulevat näkyviin
harrastamisessa monin tavoin, 18.6.2019
Arviointitutkimus ja nuoriso 2.0 –kirjoitussarja pureutuu
ajankohtaisesti arviointitutkimuksen haasteisiin ja
mahdollisuuksiin, 3.10.2019
Lasten ja nuorten harrastustakuun toteutus on kunnissa
vielä alkuvaiheessa, 29.10.2019
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Nuorisobarometrin 2018 julkistustilaisuus
Eurooppasali (Helsinki), 12.3.2019
Yhteistyötahot: Valtion nuorisoneuvosto
Julkistusseminaari: Sääntelystä elettyyn kohtaamiseen.
Kolme keskustelua lasten ja nuorten tutkimuksen etiikasta
(Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen.
Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II –teoksen
julkistustilaisuus)
Tieteiden talo (Helsinki) 10.5.2019
Yhteistyötahot: Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen
tutkimuseettinen toimikunta ja Lapsuudentutkimuksen
seura
Vapaa-aikatutkimuksen 2018 toimintarajoitteisten lasten ja
nuorten erillisotoksen julkistamistilaisuus,
Invalidiliitto (Helsinki), 10.6.2019
Yhteistyötahot: Valtion liikuntaneuvosto, valtion
nuorisoneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö
Purkutalkoot - sukupuolisegregaation lieventäminen
koulutuksessa ja työelämässä -hankkeen loppuseminaari
Opetus- ja kulttuuriministeriö (Helsinki), 12.9.2019
Yhteistyötahot: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö
Otus
Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla -tutkimuksen
julkistustilaisuus
Tieteiden talo (Helsinki), 29.10.2019
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Tutkimusseminaarit
Nuorisotutkimuksen avoin gradupäivä
Allianssi-talo (Helsinki), 16.9.2019
Yhteistyötahot: Tampereen yliopiston nuorisotyön ja
nuorisotutkimuksen oppiaine
Biocapitalist and precarious futures? Young people and the
future of work
University of Helsinki, 22.10.2019
Co-organizers: Childhood and Youth Studies Network at the
Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki and
the project All-Youth – All youth want to rule their world at
Tampere University
Nordic Longitudinal Qualitative Research Network Meeting
Tieteiden talo (Helsinki), 12.-13.12.2019
Yhteistyötahot: Oulun yliopisto, Nova, University of Oslo, Det
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Vaelfaerd,
Denmark.

Ohjelmaosiot muiden järjestämissä tapahtumissa
Nuorisotutkimusseuran ohjelmaosiot NUORI2019tapahtumassa
Logomo (Turku), 27. – 28.3.2019
NUORI2019-tapahtuman järjestäjä: Allianssi
Nuorten osallisuuden kitkat eri
elämänvaiheissa, 27.3.
Mitä kuuluu nuorille työn ja koulutuksen
ulkopuolella?, 28.3.
Ku(in)ka estää nuorten rikoksia? –
Tutkimushavaintoja monialaisen
yhteistyön käytännöistä, 28.3.
Nuorisotutkimuksen näkökulmia
nuorisotyöhön ja -politiikkaan
(Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen
esittely), 28.3.
Tiedettä kaupungissa
Basson pop up -tila (Helsinki), 9.–10.1.2019
Yhteistyötahot: Basso, Metropolia Ammattikorkeakoulu,
Suomen Akatemia, Suomen ympäristökeskus, Heureka,
Helsingin yliopiston alumniyhdistys, Tiedonjulkistamisen
neuvottelukunta, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja
Tieteen päivät
Demo/puheenvuoro: Breakdance battle / Break the fight!
(BTF) -ohjelmaosio Tiedettä kaupungissa -tapahtumassa
Bassoradion kulma (Helsinki), 9.1.2019
Yhteistyötahot: Arja Tiili Dance Company: Break the fight!
(BTF) – Mahdollisuus kuulua -hanke
Pitääkö nuorena uskaltaa? -ohjelmaosio Tieteen päivillä
Helsingin yliopiston päärakennus, 10.1.2019
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Tyttöenergia Suomessa -ohjelmaosio Tieteiden yössä
Tieteiden talo (Helsinki), 10.1.2019

Muut
Nuorisotutkimusseura Educa-messuilla
Messukeskus (Helsinki), 25.–26.1.2019
Hiphop Suomessa: Puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä
Maailman kirjat -tapahtuma (Helsinki), 25.5.2019
Nuorisotutkimusseuran ohjelmaosiot Helsingin
Kirjamessuilla
Messukeskus (Helsinki), 24.–27.10.2019
Hiphop Suomessa: puheenvuoroja
tutkijoilta ja tekijöiltä, 24.10.2019.
Nuorten muslimien arki keskustelutilaisuus, 25.10.2019
Sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Lasten
ja nuorten tutkimuksen etiikka, 27.10.2019
Nuorisotutkimuksen Studia Generalia: Nuorisotutkimuksen
kentillä
Luentosarjan luennot:
Toimijuutta ja rakenteita lasten ja nuorten
tutkimuksessa
Jyväskylän yliopisto, 3.4.2019
Nuoret ja teknologia
Tampereen yliopisto, 12.4.2019
Nuorten kertomuksia omasta elämästään
Oulun yliopisto, 15.4.2019
Arjen osallisuus
Turun yliopisto, 26.4.2019
Eriytyvät alueet – Nuorten eriytyvät
tulevaisuushorisontit?
Helsingin yliopisto, 2.5.2019
Yhteistyötahot: Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto
YUNET ja jäsenyliopistot
Murros 2 - nuorisotyön paluu?
Paviljonki (Jyväskylä), 3.12.2019
Yhteistyötahot: Sisä- ja Keski-Suomen AVI, Jyväskylän
kaupungin nuorisopalvelut

Yhdistyksen vuosikokoukset
Kevätkokous, 22.5.2019
Tieteiden talo, Helsinki
Syyskokous, 29.11.2019
Allianssi-talo, Helsinki
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Opinnäytetyökilpailun
voittajat
Gradusarja
Ilona Hoikkala: “Yhtäkkiä päässä pyöri vain POJAT”.
Ensirakkaus ja rakastuminen 1900-luvun sukupolvien
nuoruuskokemusten ja suomalaisen tunnehistorian
tuottajina (Helsingin yliopiston, valtiotieteellinen tiedekunta,
talous- ja sosiaalihistorian oppiaine)
Kunniamaininnat:
Juho Hänninen: The four stages of DIY-career: The life
courses and careers of youth culture practitioners from
Lepakkoluola and Helsinki Scene of the early 1980 (Helsingin
yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, talous- ja
sosiaalihistorian oppiaine)
Liekki Valaskivi: Informoikaa itseänne ja olkaa
avomielisempiä. Sukupuolivähemmistöjen kokemuksia
peruskoulusta (Tampereen yliopisto,
yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma)

YAMK-sarja
Ianthe De Paepe: Let’s get international! Young adults’
motivation to volunteer in intercultural youth work
(Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK,
yhteisöpedagogin koulutusohjelma)

Merja Hintsa (julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari
opintovapaalla), tutkimusprofessori Tommi Hoikkala,
tohtorikoulutettava Helena Huhta, korkeakouluharjoittelija
Riikka Hynninen (1.1.–31.5.), korkeakouluharjoittelija Juho
Hänninen (2.9.–29.11.), tutkija Noora Hästbacka (30.6. asti),
tutkimusavustaja Susanna Jurvanen, viestintäpäällikkö
Sarianne Karikko, tutkijatohtori Eila Kauppinen, erikoistutkija
Tomi Kiilakoski, tutkija Antti Kivijärvi (28.2. asti),
toimitussihteeri Tanja Konttinen, toimitussihteeri Ari
Korhonen (31.3. asti), hallintosuunnittelija Minna Laasala,
tutkija Jenni Lahtinen (ent. Moisio), ma. erikoistutkija Sofia
Laine (erikoistutkija Elina Pekkarinen toimivapaalla), tutkija
Karla Malm (4.3.–7.7.), tutkija Kai Mathias (31.3. asti),
tilastotutkija Sami Myllyniemi, toimistosihteeri Heta
Pulkkinen, korkeakouluharjoittelija Juulia Rantala (1.2.–
30.6.), vastaava tutkija Mikko Salasuo, talouspäällikkö Tiina
Sundholm, tutkija Teemu Vauhkonen ja tutkija Vesa Välimäki
(28.2. asti).
Työsuhteisten työntekijöiden lisäksi
Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä työskentelivät
henkilökohtaisella apurahalla tutkijatohtori Veronika
Honkasalo, tohtorikoulutettava Malin Fransberg, tutkija Heta
Mulari, tutkija Arseniy Svynarenko, vierailevina tutkijoina
erikoistutkija Päivi Berg, tutkijatohtori Henri Onodera ja
tutkija Janne Poikolainen sekä kansainvälisenä
tutkijavieraana David Farruggia (University of Newcastle,
Australia).

Luottamustehtävät

Kunniamaininnat:
Iris Damsten: Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ja
deradikalisoituminen (Kaakkois- Suomen
ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogin koulutusohjelma)
Arho Viitala: Nuoret toiminnan järjestäjinä nuorisotalolla osallisuuden ideaalia haastamassa (Humanistinen
ammattikorkeakoulu HUMAK, yhteisöpedagogin
koulutusohjelma
Ville Eerikäinen: Näkökulmia verkossa tehtävän nuorisotyön
kehittämiseen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
XAMK, yhteisöpedagogin koulutusohjelma

Organisaatio
Työntekijät
Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, erikoistutkija Anu
Gretschel, erikoistutkija Leena Haanpää (31.12. asti), ma.
tutkimuspäällikkö Lotta Haikkola (tutkimuspäällikkö Kaisa
Vehkalahti toimivapaalla), tilastotutkija Tiina Hakanen (31.8.
asti), tutkija Maaria Hartman (30.9. asti), julkaisupäällikkö
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Hallitus (2019)
Puheenjohtaja VTT, nuorisotutkimuksen professori Päivi
Honkatukia (Tampereen yliopisto). Varapuheenjohtajat VTT,
tutkija Mirja Määttä (Keski-Suomen ELY-keskus, Kohtaamohanke) ja YTT, tutkimusyksikön johtaja Jussi Ronkainen
(Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Nuorisoalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia). Muut jäsenet: VTT,
erityisasiantuntija Päivi Känkänen (THL), VTT, tutkijatohtori
Antti Maunu (Turun yliopisto, Koulutussosiologian
tutkimuskeskus RUSE), 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 ja VTT, sosiologian dosentti,
tietokirjailija Sari Näre (Helsingin yliopisto).

Organisaatiotyöryhmä (2018-)
Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, hallituksen jäsenet Päivi
Honkatukia (työryhmän puheenjohtaja), Tarja Tolonen,
Riikka Taavetti, Jussi Ronkainen (22.5.2019 alkaen) ja Antti

32 / 33

Maunu (22.5.2019 alkaen) sekä henkilöstön edustajat Mikko
Salasuo ja Tanja Konttinen. Työskentelyyn on osallistunut
myös organisaatioanalyytikko Atso Juote Werka Kehitys
Oy:stä.

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

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

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

Nuorisotutkimuspäivien järjestelytoimikunta (2019)
Puheenjohtaja Jussi Ronkainen (Nuorisoalan tutkimus- ja
kehittämisyksikkö Juvenia), Päivi Känkänen (Terveyden ja
Hyvinvoinnin laitos), Anne-Mari Souto (Itä-Suomen
yliopisto), Marko Kananen (Nuorisoalan tutkimus- ja
kehittämisyksikkö Juvenia) ja Sari Tuuva-Hongisto
(Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Juvenia).

Opinnäytetyökilpailun arviointiraati (2019)
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.
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