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1. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2015
Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Yhdistys edistää nuorisotutkijoiden, yliopistojen,
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä
vuoropuhelua, kehittää tutkijoiden valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, järjestää seminaareja
sekä harjoittaa alaansa liittyvää tutkimus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa.
Nuorisotutkimusseuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta
kiinnostuneet henkilöt. Jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ympäri Suomea. Vuoden
2014 (tilanne 7.10.2014) lopussa Nuorisotutkimusseuralla oli 359 jäsentä.

1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Toiminta-ajatuksena tutkimuksen pitkäjänteisyys ja yhteisöllisyys
Nuorisotutkimusseura
toteuttaa
tutkimustoimintaa
Nuorisotutkimusverkoston
kautta.
Nuorisotutkimusverkoston toiminnan tavoitteissa yhdistyy korkeatasoinen akateeminen ja
yhteiskunnallinen tiedontuotanto. Nuorisotutkimusverkosto on paitsi tutkimusyhteisö, myös tietoon
perustuvan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kehittämistyön monipuolinen toteuttaja.
Edellä mainitun strategisen tehtävän toteuttamiseksi kiinnitetään vuonna 2015 erityistä huomiota
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan pitkäjänteisyyden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.
Tämä lähtökohta on sekä organisatorinen että sisällöllinen, jonka avulla halutaan vahvistaa helposti
pirstaleiseksi tai lyhytkestoiseksi jäävän hankerakenteen ylittävää vuoropuhelua sekä tiedon
kumuloitumista niin Nuorisotutkimusverkoston sisällä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteen
toteuttamiseksi on hahmoteltu kolme laaja-alaista tiedon kenttää, jotka kokoavat ja kiteyttävät
Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tieteellisesti korkeatasoisen ja nuorisopoliittisesti relevantin
tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja teema-alueita:
I Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät
II Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
III Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
Näitä tiedon kenttiä on valmisteltu kollektiivisesti työyhteisön kesken. Kyse on paitsi
Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksellisesta ja tiedepoliittisesta linjauksesta, myös tietoon perustuvan
nuorisopoliittisen
vaikuttamisen
ajantasaisesta
profiloinnista.
Tutkimustoiminnan
kolme
painopistealuetta on muotoiltu siten, että ne kytkeytyvät tiiviisti käynnissä olevan Lapsi- ja
nuorisopolitiikan kehittämisohjelman keskeisiin sisältöalueisiin ja voivat mahdollisuuksien mukaan
tarjota relevanttia tietoa myös seuraavan kehittämisohjelman valmisteluun. Lisäksi kyse on
tutkijayhteisöllisyyden arvosta, jota pyritään tukemaan hankerajoja ylittävällä vuoropuhelulla.
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Vuonna 2015 keskitytään edellä mainittujen tutkimustoiminnan painopistealueiden syventämiseen ja
tulevaisuuden suuntien kirkastamiseen yli hankerajojen. Tämä kehittämistyö on erityisen tärkeää
seuraavista tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden näkökulmista katsottuna:
•

nuorisotutkimuksen tieteellinen laatu ja merkitys: nuorisotutkimuksen pitkäjänteinen,
monitieteinen kehittäminen, moninaisiin tiedon intresseihin vastaaminen, vaikeisiin ja vaativiin
tutkimusaiheisiin ja -kenttiin tarttuminen; kansainvälisesti korkeatasoinen ja vastuullinen
tutkimus

•

nuorisotutkimuksen tiedepoliittinen ja yhteiskunnallinen merkitys: monipuolinen dialogi
yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa; uudet avaukset; tutkimustiedon huolellinen
soveltaminen käytäntöön; tutkimustiedon avoimuus ja jatkokäyttö; elinvoimaiset kansainväliset
yhteistyörakenteet ja -käytännöt

•

nuorisotutkimuksen tieteidenvälinen yhteisöllisyys ja vertaistuki: yhteistutkijuus (mm. yhteiset
aineistot), käytäntöjä kehittävän nuorisotutkimuksen vahvistaminen yhteistyössä kentän
toimijoiden kanssa; tiedon kumuloituminen ja monipuolinen käyttö

•

nuorisotutkimuksen menetelmällinen rikkaus ja eettinen kestävyys: kokeileva, teoreettisesti ja
metodologisesti rikas tutkimus; määrällisen tilastotiedon ja laadullisen tiedon yhdistely;
pitkittäis- ja seurantatutkimusasetelmien vahvistaminen; tieteellisen ja käytännön tiedon
yhdistely; katvealueiden ja/tai arkaluontoisten aihealueiden tutkimus

Nuorisotutkimusverkoston pysyvät tiedonkeruurakenteet (Nuorisobarometri, Nuorten vapaaaikakysely, Nuorten elinolot -vuosikirja) tarjoavat hyvät edellytykset sekä pitkittäis- että trenditiedon
kokoamiselle. Lisäksi Nuorisotutkimusverkostossa on valmisteilla laadullisen seurantatutkimuksen
mallintaminen. Pyrkimyksenä on seurata noin sadan eri puolilla Suomea asuvan nuoren elämänkulkua
noin kymmenen vuoden ajan. Tällainen seurantatieto täydentää sekä tilastotietoa että laadullisia
tapaustutkimuksia kooten nuorten arjesta syventävää ja laaja-alaista tietoa. (Tutkimuksesta ks.
tarkemmin luku 3.)
Lähtökohtana nuorisotutkimuksen vahva monikenttäinen asema
Nuorisotutkimusseuran lähtökohtana on toimia aktiivisena toimijana tiedepolitiikan kentillä,
kansallisesti ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusseurassa toteutetaan sarjauudistus monipuolisen ja
korkeatasoisen julkaisutoiminnan vahvistamiseksi. Sarjauudistusta tuetaan ulkoasu-uudistuksella, jonka
myötä eri lähtökohdista ja erilaisille yleisöille tuotetut julkaisut profiloituvat nykyistä selkeämmin.
Väitöskirjoja julkaistaan vuonna 2015 suhteellisen paljon, mikä kertoo nuorisotutkimuksen vahvasta
akateemisesta asemasta. Myös nuorisotutkimuksen uudenlaisiin menetelmiin kiinnitetään vuoden 2015
julkaisuissa erityistä huomiota (mm. visuaaliset menetelmät, nuorisotyön tutkimuksen menetelmät,
arkaluontoisten aiheiden tutkimus - julkaisuista ks. tarkemmin luku 4). Nuorisotutkimusseura osallistuu
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varapuheenjohtaja Päivi Honkatukian johdolla aktiivisesti julkaisufoorumi-hankkeeseen monitieteisen
nuorisotutkimuksen aseman vahvistamiseksi tieteellisen julkaisemisen kentillä.
Vuodesta 2015 alkaen Nuorisotutkimusverkoston tutkijoille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää
elektronisia artikkelitietokantoja kansainväliseen tutkimustoimintaan ja -keskusteluun osallistumiseksi.
Tämä on merkittävä satsaus, joka vahvistaa Nuorisotutkimusverkoston asemaa ammattimaisena ja
kansainvälisesti verkottuneena tutkimusympäristönä.
Vuonna 2015 vahvistetaan edelleen hyvää yhteistyötä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa.
Eettisesti kestävän tutkimuksen edistämiseksi Nuorisotutkimusseuran yhteydessä aloittaa toimintansa
nuoriso- ja lapsuustutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta, jonka tehtävänä on toteuttaa eettistä
ennakkoarviointia sekä toimia tutkimuseettisenä asiantuntijaelimenä ja vaikuttajana monitieteisen
lapsuus- ja nuorisotutkimuksen eettisissä kysymyksissä. Tutkimuseettisen toimikunnan perustamista on
valmisteltu yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa (ks. tarkemmin luku 5.3).
Tiedepoliittisesta vaikuttamisesta mainittakoon myös Suomen Akatemia, jonka hallituksen
varapuheenjohtajaksi Leena Suurpää on valittu seuraavan nelivuotiskauden ajaksi. Erikoissuunnittelija
Kaisa Vehkalahti valittiin puolestaan Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan hallituksen varajäseneksi
vuodelle 2015.
Nuorisotutkimusverkosto on toteuttanut selvityksen nuorisotutkimuksen tieteellisestä asemasta sekä
tulevaisuuden suunnista suomalaisissa yliopistoissa. Tämän selvityksen perusteella jatketaan aiempaa
monipuolisempaa tutkimus- ja opetusyhteistyötä yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kanssa siten
että Nuorisotutkimusseuran tehtävä valtakunnallisena monitieteisen nuorisotutkimuksen edistäjänä
toteutuu mahdollisimman laadukkaasti. Valtakunnallisen yhteistyön ohella jatketaan kansainvälisten
yhteistyörakenteiden vakiinnuttamista tutkijoiden kansainvälisten työskentelymahdollisuuksien
tukemiseksi.
Tieteellinen asema kytkeytyy tiiviisti Nuorisotutkimusseuran asemaan tietoon perustuvana
yhteiskunnallisena vaikuttajana. Nuorisotutkimusseuran viestinnän tavoitteena on vahvistaa ja
monipuolistaa nuoria koskevan tutkimustiedon asemaa nuoriin liittyvässä yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa, käytännön työssä ja julkisessa keskustelussa. Viestintää on tämän tavoitteen
saavuttamiseksi kehitetty viime vuosina suunnitelmallisesti. Viestinnän kokonaiskoordinaation
parantamiseksi seurassa on aloittanut toimintansa viestintätiimi, jossa identifioidaan lyhyen ja pitkän
aikavälin viestintätarpeita sekä suunnitellaan ja toteutetaan viestinnän sisällöllisiä ja teknisiä
uudistuksia. Tiimi vakiinnuttaa toimintansa vuoden 2015 aikana siten, että se voi osaltaan tukea
Nuorisotutkimusseuran ja sen toimijoiden mahdollisuuksia toimia aloitteellisina yhteiskunnallisina
keskustelijoina nuoria koskevissa asioissa.
Monipuolistettaessa ja ajantasaistettaessa Nuorisotutkimusseuran viestintää vuonna 2015 kiinnitetään
erityistä huomiota sähköisten viestintävälineiden kehittämiseen. Sosiaalisen median hyödyntämistä
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tutkimustiedon levittäjänä hyödynnetään aiempaa systemaattisemmin. Nuorisotutkimusseuran
järjestämien seminaarien streamauksesta verkkoon tulee osa viestinnän normaalikäytäntöjä, ja
verkkokanava
Kommentti
jatkaa
uudistuneena
toimintaansa
tarjoten
foorumin
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden tiede- ja yhteiskuntapoliittisille aloitteille ja kannanotoille.
Nuorisotutkimus-lehti liittyy julkaisupalvelu Elektraan tavoitteenaan edistää lehden elektronista
julkaisemista ja laajentaa aineiston verkkovälitystä. Lehti siirtyy käyttämään Tieteellisten seurain
valtuuskunnan ylläpitämää Open Journal System -järjestelmää artikkelien vastaanottamiseen ja
arkistointiin. Nämä verkkoviestinnän uudistukset vahvistavat osaltaan Nuorisotutkimusseuran
valtakunnallista ja kansainvälistä yhteydenpitoa ja tiedonvälitystä. Uudistettavaksi otetaan myös
Nuorisotutkimusseuran verkkosivustojen kokonaisuus, joka parantaa sivuston teknistä käytettävyyttä ja
tutkimustoiminnan näkyvyyttä. Lisäksi tehdään avauksia tiedeviestinnän keinovalikoimien
elävöittämiseksi. Erilaisia audiovisuaalisia tiedekuvittamisen mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään
tutkimustiedon monipuoliseksi ja yleistajuiseksi julkaisemiseksi. (Ks. Tarkemmin luvut 4 ja 7.)
Nuorisotutkimusseuran seminaaritoiminta tukee osaltaan Nuorisotutkimusseuran hankerajoja ylittävää
vuorovaikutusta. Viime vuosina seminaaritarjontaa on luonnehtinut valtakunnallisuus ja monipuolinen
yhteistyö nuorisotutkimusta toteuttavien ja sitä hyödyntävien tahojen kanssa. Hyviä yhteistyömalleja ja
-käytäntöjä jatketaan vuonna 2015 järjestämällä sekä jatko-opiskelijoille ja varttuneille tutkijoille
suunnattuja avoimia tutkijaseminaareja että perustutkinto-opiskelijoille tarkoitettuja gradupäiviä eri
yliopistokaupungeissa. Seminaarien ohella luodaan edellytyksiä uusien tutkijasukupolvien
integroitumiseksi nuorisotutkijayhteisöön tarjoamalla ohjausta tai muunlaista tutkimuksellista tukea
opinnäytetöissä. Myös tässä tehtävässä kirkastetaan ja syvennetään yhteistyötä yliopistojen kanssa. (Ks.
tarkemmin luku 6.)
Tieteellisten seminaarien ohella järjestetään laajoja ajankohtaisiin nuorisoteemoihin pureutuvia
yleisötapahtumia ja pienimuotoisempia työpajoja. Nuorisotutkimusverkoston nykyisten seminaari- ja
tapahtumarakenteen ohelle on suunniteltu uudenlaista laajalle yleisölle tarkoitettua keskustelusarjaa
(Studia Nuorisologia), jonka tarkoituksena on virittää yhteiskunnalliseen keskusteluun
nuorisotutkimuksellisia näkökulmia ja tarjota ajankohtaista tietoa. Keskustelusarja perustuu eri puolilla
Suomea käytävään keskusteluun ajankohtaisista aiheista siten, että dialogiin asettuvat nuorisotutkijat ja
yhteiskunnan eri kenttien vaikuttajat. Seminaarikonseptia on kiteytetty vuoden 2014 aikana, ja toiminta
pyritään käynnistämään vuoden 2015 aikana. (Ks. tarkemmin luku 6.)

1.2. Organisaation kehittäminen
Nuorisotutkimusseuran vuonna 2011 käyttöön otetun johtosäännön myötä seuran hallituksen rooli
tiedepolitiikan aktiivisena edistäjänä on kiteytynyt operationaalisen vastuun ollessa aiempaa
selkeämmin seuran toimihenkilöillä. Vuonna 2015 otetaan käyttöön päivitetty johtosääntö, joka
kirkastaa edelleen hallituksen ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan ja työnjaon kehyksiä.
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Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaan on saatu uudenlaista pitkäjänteisyyttä vuonna 2014
täytetyn kolmen toistaiseksi voimassa olevan tutkijantoimen myötä. Tämä merkitsee tärkeää avausta
tutkimustoiminnan määräaikaisen projektirakenteen muuntamiseksi vakaammalle pohjalle verkostoorganisaation ympäristössä. Kyse on paitsi tutkimuksen laadusta ja relevanssista, myös tutkijaurien
tukemisesta, työhyvinvoinnista ja oikeudellisista kysymyksistä. Tutkimustoiminnan pitkäjänteisyyden
tavoite merkitsee suunnitelmallista työtä tutkimustyön vakiinnuttamiseksi myös jatkossa. Uusien
tutkijatoimien myötä Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeiden hallinnointia uudistetaan
pitkäjänteisyyden ja yhteisöllisyyden lähtökohtien toteutumiseksi.
Vuonna 2015 kiinnitetään erityistä huomiota taloushallinnon edelleen kehittämiseen, jotta se voi tukea
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti verkosto-organisaation projektirakennetta ja toimintamuotoja sekä
vastata julkishallinnon ajankohtaisiin linjauksiin.
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2.

ORGANISAATIO
2.1.

Henkilöstö ja toimitilat

Nuorisotutkimusseuran henkilöstöön kuuluu vuoden 2015 alussa seitsemän toimihenkilöä ja 18 tutkijaa
eri puolilla Suomea.
Nuorisotutkimusverkostossa
työskentelee
säännöllisesti
myös
tutkimusavustajina sekä avustajina erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.

korkeakouluharjoittelijoita

Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa
Itä-Pasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Lisäksi seura on vuokrannut Nilsiänkatu 11:sta
(Artlab) tutkijoiden työhuoneiksi. Allianssi-talossa aloitetaan peruskorjaus vuonna 2015.
Nuorisotutkimusseuran tutkijoita työskentelee näiden toimipisteiden lisäksi verkostomaisesti ympäri
Suomea.

2.2.

Hallitus

Nuorisotutkimusseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
6–10 varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Seuran hallitus kokoontuu
noin kuusi kertaa vuodessa. Hallituksen pääasialliset tehtävät liittyvät Nuorisotutkimusseuran toiminnan
strategiseen suunnitteluun, operationaalisen johdon ollessa Nuorisotutkimusverkoston toimistolla.
Tällainen strateginen tehtäväkokonaisuus vuonna 2015 on aiemmalta vuodelta jatkuva pyrkimys
nuorisotutkimuksen tieteellisen aseman vahvistamiseen korkeakouluissa. Hallituksen roolia pyritään
myös vahvistamaan laajemmin tiedepoliittisessa vaikuttamistyössä osana suomalaista tiede- ja
korkeakoulupolitiikkaa sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellistä yhteisöä.

2.3.

Talous

Nuorisotutkimusseura ry saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja
liikuntapolitiikan osaston Nuorisotyön- ja -politiikan vastuualueelta (n. 50 % kokonaisbudjetista). Tämä
vuotuinen yleisavustus kattaa Nuorisotutkimusseuran perustoiminnan, toistaiseksi voimassa olevissa
työsuhteissa olevaa henkilöstöä ja infrastruktuuria koskevat kulut. Tämän lisäksi ulkopuolisen
rahoituksen osuus on huomattava. Merkittävimpiä ulkopuolisia rahoittajia ovat vuonna 2015 Euroopan
unioni, Suomen Akatemia sekä eri säätiöt. Ulkopuolisia hankkeita hallinnoidaan Nuorisotutkimusseuran
toimistolta.
Vuonna 2015 kirjanpidosta huolehtii Tilitoimisto Tommi Ranta. Tilintarkastuksen tekee Oy Tuokko Ltd ja
toiminnantarkastaja Tero Järvinen (varalla Veli-Matti Ulvinen).
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Vuonna 2015 kiinnitetään huomiota taloushallinnon edelleen kehittämiseen, jotta se voi tukea
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti verkosto-organisaation hankerakennetta ja toimintamuotoja sekä
vastata julkishallinnon ajankohtaisiin linjauksiin.
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3.

TUTKIMUS

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta rakentuu tieteidenvälisyyden ja monikenttäisen yhteistyön
lähtökohdille. Tämän toiminta-ajatuksen mukaisesti akateemisen ja soveltavan tutkimuksen
lähtökohdat sekä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö asettuvat elävään vuoropuheluun. Yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten seurojen kanssa tehtävä yhteistyö nivoutuu
tutkimustoiminnan luontevaksi osaksi. Hankeyhteistyön ohella vuoropuhelua eri yliopistojen kanssa
vahvistetaan mm. avoimilla tutkijaseminaareilla ja yhteisluentokurssein. Vuonna 2014 toteutetun
nuorisotutkimuksen asemaa suomalaisissa yliopistoissa koskevan selvityksen pohjalta vahvistetaan
tieteidenvälistä valtakunnallista yhteistyötä ja konkretisoidaan kehittämisen alueita. Vuotuisia, eri
yliopistojen kanssa yhteistyössä järjestettäviä nuorisotutkimuksen luentosarjoja järjestetään myös
vuonna 2015.
Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston (nuorisotyön ja -politiikan
vastuualue)
ohella
yhteistyötä
tehdään
muiden
valtionhallinnon
tahojen
kanssa.
Nuorisotutkimusverkoston liikuntatutkimuksen hankkeet tukevat yhteistyötä opetus- ja
kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen kanssa. Joka toinen vuosi toteutettava nuorten vapaaaikakysely toteutetaan vuonna 2015 yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja
taidepolitiikan osaston kanssa. Sisäministeriön kanssa tehtävä yhteistyö koskee yhdenvertaisuustyön ja
syrjinnän seurannan kehittämistä. Ulkoministeriön suuntaan vuoropuhelu koskee erityisesti Afrikkatutkimuspainotusta sekä siihen liittyvää nuoriso- ja kehityspolitiikan vaikuttamistyötä. Sosiaali- ja
terveysministeriön kanssa yhteistyötä jatketaan mm. lapsuuden, nuoruuden ja syrjäytymisen
kysymyksissä. Oikeusministeriön kanssa vuoropuhelu jatkuu demokratia- ja kansalaisvaikuttamisen
kysymysten kohdalla. Puolustusministeriön kanssa tehdään yhteistyötä ylisukupolvisen
maanpuolustustahdon tutkimisessa.
Valtionhallinnon lisäksi keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kunnat (Kanuuna-verkosto ja muut
kunnat), järjestöt (vuonna 2015 mm. Allianssi, Seta, Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti) ja säätiöt
(mm. Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö, Kordelinin säätiö, Koneen Säätiö, Kulttuuripoliittisen
tutkimuksen edistämissäätiö Cupore). Tutkimuslaitoksista ja -verkostoista mainittakoon mm. THL ja
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteistyöverkosto SOTERKO. Globaaleja liikkuvuusteemoja
käsitellään yhteistyössä mm. CIMOn kanssa, jonka luottamuselimiin Nuorisotutkimusverkoston
henkilökunnan jäseniä kuuluu.
Nuorisotutkimusseura voi tukea harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit
kytkeytyvät
läheisesti
nuorisotutkimukseen.
Tällainen
alaverkosto
on
esimerkiksi
tyttötutkimusverkosto. Vuonna 2015 tuetaan myös edellisenä vuonna käynnistynyttä Hip-hop
Suomessa: suuntaukset ja sukupolvet -alaverkostoa.
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3.1.

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu on pitkään koostunut kolmesta kokonaisuudesta:
vuosittain toteutettavasta Nuorisobarometrista, Nuorten vapaa-aikakyselystä ja Nuorten elinolot vuosikirjasta. Nämä tutkimukset toteutetaan yhteistyössä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa.
Vuosikirjan yhteistyökumppanina on lisäksi THL, ja vapaa-aikakyselyn yhteistyötahona on toiminut mm.
Valtion liikuntaneuvosto. Vuoden 2015 aikana Nuorisotutkimusverkosto tekee kokoavaa arviota
säännönmukaisen tiedonkeruun rakenteista ja sisällöistä sekä tarkoituksenmukaisuudesta
nuorisotutkimuksen ja -politiikan tietoresurssina. Arvioon liittyy myös yhteistyö niiden organisaatioiden
kanssa, joiden tehtävänä on lapsuutta ja nuoruutta koskevan tiedon tuottaminen.
Tulevaisuuden suuntia tarkennetaan erityisesti Nuorisobarometrin suhteen, jota toteutetaan
yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan vuosittain.
Vuonna 2015 Nuorisobarometrin teemana on arjen hallinta. Vuoden 2015 aikana Nuorisobarometrin
rakennetta, käytäntöjä ja viestintää kehitetään edelleen vuonna 2014 toteutetun ulkopuolisen
asiantuntija-arvioinnin pohjalta. Tavoitteena on moninaistaa Nuorisobarometrin käyttöä ja näkyvyyttä
sekä tutkimuksen että nuorisotyön ja politiikan kentillä. Nuorisobarometrien seurantatehtävän
vahvistamiseksi myös nuorten arvojen ja asenteiden seurantaan tarkoitettujen toistuvien kysymysten
esittämisvuodet sovitaan pidemmällä aikavälillä etukäteen. Kuluneen hallituskauden aikana
Nuorisobarometrin teemat ovat noudattaneet lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012–2015
teemakokonaisuuksia, ja niiden avulla on ollut tarkoitus vahvistaa ohjelman toteutumisen seurannan
tietopohjaa. Vuoden 2015 aikana arvioidaan nuorisotutkimuksellisen tiedon rooleja tulevan
politiikkaohjelman kehyksissä. Nuorisobarometrista julkaistaan säännönmukaisesti englanniksi
käännetty tiivistelmä, mikä laajentaa teoksen lukijakuntaa ja vahvistaa yhteistyön edellytyksiä
kansainvälisten nuorisokyselytutkimusten toteuttamisessa.
Nuorten vapaa-aikakysely toteutetaan vuonna 2015 erityisenä painopisteenä nuorten mediakulttuurit ja suhteet. Nuorten vapaa-aikakysely toteutetaan ensimmäistä kertaa yhteistyössä paitsi Nuoran, myös
OKM:n kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston kanssa, mikä osaltaan vahvistaa nuoriso- ja kulttuurialan
toimijoiden vuoropuhelua.
Vuonna 2015 aloitetaan vuonna 2016 ilmestyvän yhdennentoista Nuorten elinolot -vuosikirjan
valmistelu, joka tällä kertaa keskittyy globaalin muuttoliikkeen ympärillä oleviin teemoihin. Kirjan
julkaisevat yhteistyössä Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL).
Edellä mainittujen määrällisten tiedonkeruuinstrumenttien lisäksi Nuorisotutkimusverkostossa on
valmisteilla laadullisen seurantatutkimuksen mallintaminen. Pyrkimyksenä on seurata eri puolilla
Suomea asuvan noin sadan nuoren elämänkulkua noin kymmenen vuoden ajan. Tällainen seurantatieto
täydentää sekä tilastotietoa että laadullisia tapaustutkimuksia kooten nuorten arjesta syventävää ja
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laaja-alaista tietoa merkittävällä tavalla. Nuorisotutkimuksen ja -politiikan kentillä on hyvin vähän
laadullista seurantatietoa, jossa samojen nuorten arkista elämänkulkua seurattaisiin pitkällä aikavälillä.
Tarkoituksena on pyrkiä yhdistämään Nuorisotutkimusverkostossa kerättävää määrällistä ja laadullista
tietoa mahdollisimman kokonaisvaltaisen tutkimustiedon tuottamiseksi sekä tieteen, käytännön että
politiikan kentille.

3.2.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Eettisesti kestävän tutkimuksen edistämiseksi Nuorisotutkimusseuran yhteydessä aloittaa vuonna 2015
toimintansa nuoriso- ja lapsuustutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunnan perustamista on
valmisteltu yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kanssa.
Toimikunnalle on suunniteltu kolmenlaisia tehtäviä: 1) Toimikunta tarjoaa ennakkoarviointia
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen
seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin.
Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimuseettisten eettisten
käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan
haitan ennakointiin. 2) Toimikunta toimii lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten
asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten,
eettisiin toimikuntiin. 3) Toimikunta nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä
kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää
tutkijankoulutusta sekä osallistuu tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

3.3.

Tutkimukselliset painopistealueet

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan keskeisenä lähtökohtana on pitkäjänteisyys ja
yhteisöllisyys, joiden vahvistamiseen kiinnitetään vuonna 2015 erityistä huomiota. Lähtökohta on sekä
organisatorinen että sisällöllinen. Tavoitteena on vahvistaa helposti fragmentaariseksi jäävän
hankerakenteen ylittävää vuoropuhelua sekä tiedon kumuloitumista niin Nuorisotutkimusverkoston
sisällä kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Kyse ei ole vain tutkimustoiminnan kansallisesta
profiloinnista ja tutkijayhteisöllisyydestä vaan myös kansainvälisestä vuoropuhelusta ja
tutkijavaihdoista.
Tavoitteen toteuttamiseksi on hahmoteltu kolme laaja-alaista tiedon kenttää, jotka kokoavat ja
kiteyttävät Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tieteellisesti korkeatasoisen ja nuorisopoliittisesti
relevantin tutkimuksen keskeisiä näkökulmia. Oheinen kuvio havainnollistaa tiedon kenttien
keskinäissuhdetta sekä niitä kehystäviä Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan lähtökohtia.
Kuvion alta löytyvät tiiviit kuvaukset tiedon kentistä sekä lista tutkimushankkeista vuonna 2015.
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Kuvio 1. Nuorisotutkimusverkoston tiedon kentät.

3.3.1. Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät
Tämän tiedon kentän kokoavana lähtökohtana on sukupolvisuhteiden, elämänkulun ja siirtymien
moniulotteinen tarkastelu. Sukupolvia tutkitaan moninaisissa ympäristöissä ja merkityksissä, joihin
kytkeytyy toisaalta neuvotteluja hyvää elämää koskevista käsityksistä, toisaalta 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 yhtä lailla yksilöiden kokemuksista käsin
kuin sosiaalisina ja institutionaalisina prosesseina. Elämänkulun näkökulma merkitsee myös seuranta- ja
pitkittäistutkimusasetelmien tuomista yhä vahvemmaksi osaksi Nuorisotutkimusverkoston
tiedontuotantoa, jotta voidaan identifioida nuorten elämänkulun suuntia ja arjen katkoksia aiempaa
monipuolisemmin.
Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista (2014–2016)
Nuoret ajassa -tutkimushanke on laaja pitkittäistutkimushanke, jonka tavoitteena on seurata
vuosituhannen vaihteessa syntyneiden nuorten elämänkulkua pitkällä aikavälillä, vähintään kymmenen
vuoden ajan. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia laadullisia menetelmiä nuorten
elämänkulun kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi. Hankkeen tavoitteena on täydentää tilastollisia
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tutkimuksia ja koota nuorten arjesta syventävää tietoa, jollaista kyselyissä on vaikea tavoittaa.
Hankkeessa rakennettavaan seurantajärjestelmään liitetään myös määrällisiä indikaattoreita, jotka
taustoittavat laadullista aineistoa. Hankkeen käynnistysvaihe kestää vuoden 2016 loppuun. Hanketta
koordinoi erikoistutkija VTT, dos. Sinikka Aapola-Kari. Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan
vastuualue.
Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus (2012–2016)
Tutkimushankkeessa tarkastellaan sukupolvien välisiä neuvotteluja sukupuolisuudesta ja
seksuaalisuudesta nuorten monikulttuurisissa elinpiireissä: perheissä, lähiyhteisöissä, vertaissuhteissa ja
suomalaisen yhteiskunnan instituutioissa. Neuvottelujen ja sosiaalisen kontrollin vaihtelevia tulkintoja ja
ilmenemismuotoja selvitetään kyselyiden, haastatteluiden ja dokumenttiaineiston avulla. Projektin
johtajana toimii oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Niemi Helsingin yliopistosta.
Tutkimushankkeen sijoituspaikka on Nuorisotutkimusverkosto. Hankkeeseen osallistuvat professori
Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta, VTT Veronika Honkasalo Nuorisotutkimusverkostosta, VTT,
dos. Suvi Keskinen Turun yliopistosta ja VTT Marja Peltola Nuorisotutkimusverkostosta. Rahoitus:
Suomen Akatemia.
Menestyjien elämänkulku – selittäviä tekijöitä huippu-urheilijoiden ja kulttuuriosaajien elämässä
(2011–2015)
Tutkimus tarkastelee huippu-urheilijoiden ja -taiteilijoiden elämänkulkuja: menestystekijöitä,
kokemuksia ja vastoinkäymisiä. Elämänkulut asettuvat 2000-luvun Suomen yhteiskunnallista ja
nuorisokulttuurista maisemaa vasten. Tutkimusaineistona on 125 haastattelua: 81 huippu-urheilijaa, 15
huipun kynnyksellä lopettanutta urheilijaa ja 29 menestynyttä taiteilijaa. Näistä muodostuvat itsenäiset
aineistonsa, jotka mahdollistavat myös vertailun. Vuonna 2015 julkaistaan hankkeen suomenkielinen ja
englanninkielinen julkaisu edellisten vuosien julkaisujen jatkoksi. Hankkeen tutkijat: VTM Mikko Piispa
ja VTT, dos. Mikko Salasuo. Hankkeen vastuullinen johtaja: Mikko Salasuo. Rahoitus: OKM / liikunnan
vastuualue.
Kentiltä kabinetteihin: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus (2014–2017)
Nuorisotutkimusverkoston ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (Likes) yhteishanke on
jatkoa Nuorisotutkimusverkostossa aiemmin tehdyille liikuntatutkimuksille. Tarkastelun kohteena on
urheiluliikkeen lähihistoria ja nykytila, läpäisten sen rakenteet aina liikkuvista lapsista valtakunnallisten
liikuntajärjestöjen johtoon. Lisäksi tarkastellaan laajemmin sitä, kuinka urheiluliikkeen keskeinen
oikeutus, kansanterveyden edistäminen, ilmenee eri tasoilla, kuinka terveys ymmärretään ja miten
siihen liittyvät tulkinnat eroavat toimijoiden painotuksissa ja kansalaisten liikunnan toteuttamisessa.
Hankkeen vastaavana johtajana toimii dosentti Mikko Salasuo ja tutkijoina Kati Lehtonen (Likes) ja VTT,
dos. Päivi Berg (Nuorisotutkimusverkosto). Hankkeen rahoitus: OKM / liikunnan vastuualue.
14

Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto (2014–2015)
Tutkimushanke tarkastelee laadullisten aineistojen avulla nuorten armeijaan ja varusmiespalvelukseen
liittyviä käsityksiä ja motivaatioita sekä sitä, miten nämä ovat ajallista ja sisällöllisesti muuttuneet. Maan
puolustukseen ja maanpuolustustahtoon liittyviä aiheita lähestytään ylisukupolvisten suhteiden,
nuorten omien kokemusten ja kertomusten kautta. Varusmiespalvelusta ja maanpuolustustahtoa
koskevia teemoja käsitellään huomioiden sukupolvien erilaiset kokemismaailmat ja sosiaalihistorialliset
taustat. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii tutkijaprofessori Tommi Hoikkala ja tutkijoina toimivat
VTM Anni Ojajärvi ja VTM Tiia Tahvanainen. Rahoitus: Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta
(MATINE) ja puolustusministeriön tutkimusosasto.
Empowering the young generation: challenges and opportunities in the triple transition SAHWA
(2014–2016)
Nuorisotutkimusverkosto on mukana laajassa EU -rahoitteisessa tutkimushankkeessa (FP7), jossa
tutkitaan Välimeren ympärillä olevien maiden nuoria sekä globaaleja ja yhteiskuntien
demokratiakysymyksiä moniulotteisesti. Hankkeessa tarkastellaan nuorten siirtymiä aikuisuuteen
erilaisissa yhteiskuntarakenteissa Välimeren molemmin puolin. Toisaalta tarkastellaan yhteiskuntien
demokratisoitumiskehitystä ja -siirtymiä osana globaaleja sosioekonomisia ja -kulttuurisia muutoksia.
Hankkeen fokuksessa ovat erityisesti Marokko, Algeria, Tunisia, Egypti and Libanon. Hanketta koordinoi
Cidob – Barcelona Centre for International Affairs. Hankkeen tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa
toimii VTT Sofia Laine. Hankkeen kotisivut: www.sahwa.eu.

3.3.2. 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 erilaisista 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 lähtökohdista kehittävään tutkimukseen ja toimintatutkimukseen. Osaalueen tutkimukset toteutetaan usein dialogissa nuorisotyön ja -politiikan moninaisten kenttien kanssa.
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Nuoret luukulla -palvelujärjestelmähanke (2014–2015)
Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) muodostama konsortio
toteuttaa vuoden 2014 aikana Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön myöntämän rahoituksen
turvin tutkimuksen, jossa tarkastellaan nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimien kustannuksia ja
vaikuttavuutta. Viime vuosina on ilmestynyt nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä raportteja, mutta
niissä on keskitytty lähinnä politiikkatoimien ja palvelujen arviointiin. Nyt käynnistyvä tutkimushanke
pyrkii tavoittamaan myös nuorten näkökulmaa, joka aiemmissa raporteissa on jäänyt vähälle huomiolle
tai kokonaan katveeseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa analyyttista tietoa nuorista sekä
hyvinvointipalvelujen ja kehittämishankkeiden asiakkaina että syrjäytymiskokemuksen tuntijoina.
Nuorisotutkimusverkostossa tutkimuksesta vastaa VTT Sanna Aaltonen ja tutkijana toimii VTT, dos. Päivi
Berg. Hankkeen loppuraportti ilmestyy vuoden 2015 alussa. Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan
vastuualue.
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen (2013–2015)
Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa OKM:n nuorisoyksikön rahoittaman nuorisotyön tunnuslukuja
kokoavan hankkeen. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen nuorisotoimialalla käytössä olevia
tunnuslukuja sekä tuottaa koottua tietämystä nykyisen sirpalemaisuuden sijaan, arvioida tunnuslukujen
käytettävyyttä ja kehittää toimialalle kaikkia toimijoita yhdistäviä tunnuslukuja yhteistyössä kentän
kanssa. Tutkimus- ja kehittämismenetelminä käytetään dokumenttianalyysiä, haastatteluja,
ryhmäkeskusteluja sekä deliberatiivista keskustelupäivämenetelmää. Hankkeen raportti valmistuu
31.3.2015. Hankkeen vastuututkijana toimii erikoistutkija FT Anu Gretschel, muina tutkijoina toimivat
FT, dos. Anne Puuronen ja tutkija KM Pirjo Junttila-Vitikka. Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan
vastuualue.
Kilpailun ja suorittamisen nettisukupolvi ryhmäpedagogisessa prismassa (2014–2016)
Hanke on jatkoa Tommi Hoikkalan ja Petri Pajun Apina pulpetissa -teoksen päättöluvun sisältämään
käytäntöehdotukseen ”(l)uokanopettaja yläkouluun”. Hanke sisältää käytännöllisen (konsultoiva) ja
tutkimuksellisen osion. Molempien tiedonintressien fokuksessa on koulukulttuurin kehittäminen
yhteisöllisempään suuntaan sekä opettajien ryhmäpedagogisten valmiuksien trimmaaminen niin kuin
koulunyhteisön toimijat sen itse näkevät mahdolliseksi. Hankkeessa tuotetaan tiheitä kuvauksia
nuorisoryhmien merkityksestä ja konkreettisesta paikasta pedagogiassa ja nuorisotyön
kehittämistyössä. Näkökulma sisältää erityisen sukupolvierittelyn: millaisen pedagogisen haasteen ja
mahdollisuuksien vuon tarjoaa digitaalisiin käyttöliittymiin kasvanut lasten ja nuorten polvi, ja mitä
ryhmäpedagoginen sensitiivisyys tarkoittaa tässä ajassa peruskouluaan käyville oppilaille lapsina ja
nuorina. Kenttätyö sisältää havainnointia, osallistumista, interventioita ja haastatteluja. Tutkimuksen
vastuututkija: tutkimusprofessori, dos. Tommi Hoikkala.
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Nuorisotyön opetussuunnitelma (2015–2016)
Nuorisotyön luonteen kuvaamisen on nähty olevan yksi nuorisotyön kehittämiskohde. Kokkolassa
vuosina 2011–2014 toteutettu toimintatutkimus loi paikallisen opetussuunnitelman sekä yleisen mallin
sille, miten nuorisotyötä kasvatuksellisena prosessina voidaan kuvata. Uudessa toimintatutkimuksen
syklissä seurataan, kuinka hyvin mallinnus toimii muissa kunnissa. Tutkimuskuntina mukana ovat
Kokkolan lisäksi Hämeenlinna, Kouvola, Oulu ja Tornio. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kokkolan
kaupungin kanssa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on seurata, miten käsitykset eri nuorisotyön
työmuodoista muodostuvat sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Tutkija: FT Tomi Kiilakoski.
Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan vastuualue.
Monitoimitalo nuorten toimintaympäristönä (2015)
Hankkeessa tarkastellaan monitoimitaloa nuorten osallisuuden ja tilakokemuksen sekä ylisukupolvisen
toimintakulttuurin näkökulmasta. Monitoimitalo on esimerkki tilaratkaisusta, jossa pyritään sekä
lisäämään julkisten tilojen käyttöastetta että rakentamaan uusia kunnallisia moniammatillisia käytännön
työverkostoja. Nuorisotyön, koulun ja kulttuurialan yhteistyö rakentaa nuorille palveluita samoissa
tiloissa. Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten haastatteluihin perustuen, millä tavalla nuoret
monitoimitalon kokevat sekä millaista osallisuutta heidän on mahdollista saavuttaa. Hanke tuottaa
perustietoa monitoimitalojen toiminnasta nuorten näkökulmasta sekä syventää tietoa nuorten
osallistumisesta ja osallisuudesta koulun ja nuorisotyön parissa. Tutkimuksessa rakennetaan
pitkittäisasetelmaa, sillä vuonna 2015 kerättävä aineisto rakentuu aiempina vuosina tehtyjen
henkilökunnan haastattelujen ja nuorten ryhmähaastattelujen varaan. Näin tutkimuksessa on
mahdollista seurata toimintakulttuurin kehittymistä sekä nuorten tarpeiden muuntumista ja niihin
vastaamista palveluntuotannossa. Tutkivaan kehittämiseen liittyen tehdään yhteistyötä monitoimitalon
henkilökunnan kanssa. Tutkija: FT Tomi Kiilakoski. Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan vastuualue.
Taidot elämään (2013–2015)
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen nuorten luottamusta omiin
kykyihin ja taitoihin taidelähtöisen menetelmän avulla. Tutkimus osallistuu kouluympäristössä
toteutettavan kaksiosaisen toimintamallin arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä projektin
työntekijöiden, nuorten ja koulun henkilökunnan kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää
taideprojektiin osallistumisen ja nuoren tulevaisuussuunnittelun välistä suhdetta. Tutkija: TaM Fanny
Vilmilä. Rahoitus: Suomen lasten ja nuorten säätiö (SLNS) / Taidot elämään -hanke on toiminut 2013–
2014 RAY:n tuella. Hanke jatkuu vuoden 2015, mikäli RAY:ltä haettu jatkorahoitus varmistuu.
Uppföljning ung – Ruotsinkieliset nuorisotyöpajat (2014–2017)
Pitkittäistutkimus tutkii viittä ruotsinkielistä nuorisotyöpajaa Suomessa. Tutkimuksen kolme
painopistealuetta ovat: pajatoiminnan tarkastelu; henkilökunnan näkemykset työstään ja
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viranomaisyhteistyöstä; sekä nuorten kokemukset työpajatoiminnan annista. Samoja nuoria
haastatellaan useampaan kertaan, jolloin saadaan tietoa sekä pajatoiminnan pitkittäisvaikutuksista että
pajanuorten sijoittumisesta yhteiskuntaan pidemmällä tähtäimellä. Hankkeen vastuututkijana toimii
VTT Matilda Wrede-Jäntti, joka toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä tutkimusassistentti Cecilia Westerin
kanssa. Hankkeen rahoitus: Svenska Kulturfonden ja OKM.
Youth work, Volunteering, Recognition and Employability: what competences and what tools?
Eurooppalaisessa yhteistyöprojektissa luodaan malli non-formaalin oppimisen tunnistamiseksi
työleireillä. Nuorisotutkimusseura on mukana ensimmäisessä vaiheessa, jossa luodaan olemassaolevaan
tietoon perustuva malli, jolla oppimista voidaan todentaa ja sertifioida. Myöhemmässä vaiheessa mallia
testataan ja siitä tehdään työkalu, jolla voidaan kuvata vapaaehtoisessa nuorisotyössä tapahtuvaa
oppimista eri tasoilla. Vastuututkija: FT Tomi Kiilakoski.

3.3.3. Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
Tämän tiedon kentän kautta tarkastellaan demokratian, yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden
kysymyksiä. Tutkimusaiheet koskevat nuorten elämän sosiaalisia rakenteita, kuten etnisyyden,
seksuaalisuuden, perheen ja politiikan alueita, sekä sosiaalista toimintaa, kuten yhteiskunnallista
vaikuttamista sekä elämää perheissä ja muissa lähisuhteissa. Tutkimushankkeita kokoava tiedonintressi
kohdistuu nuorten erilaisiin instituutiosuhteisiin ja -käytäntöihin. Teoreettiset käsitteet – kansalaisuus,
syrjäytyminen, syrjintä ja syrjäyttäminen, rakenne ja toimijuus, kehollisuus, vastarinta ja poikkeavuus –
yhdistävät tämän tiedon kentän alla toimivia tutkimushankkeita. Tätä tiedon kenttää leimaavat
monitahoiset arkaluontoisiin tutkimusaiheisiin liittyvät tutkimuseettiset erityiskysymykset.
Maahanmuuttajataustaiset nuoret toimeentulotuen varassa – elämänpolkuja yhteiskunnan keskiöissä
ja marginaaleissa (2012–2015)
Suomen Pakolaisavun Kurvi-hankkeeseen kiinnittyvässä tutkimushankkeessa tarkastellaan laadullisin
menetelmin koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden marginaaleissa elävien sekä maahan
muuttaneiden nuorten elämänkulkuja. Hankkeen tieteellisenä tavoitteena on muodostaa makrotason
numerotietoa
ja
mikrotason
kokemustietoa
täydentävää
ryhmätason
tietoa
maahanmuuttajataustaisten nuorten marginalisaatiosta. Hankkeen nuorisopoliittisena tavoitteena on
tehdä näkyväksi nuorten elämänkulkuun liittyviä tekijöitä ja sosiaalityöllisiä käytäntöjä, jotka edistävät
nuorten kiinnittymistä koulutusjärjestelmään ja työmarkkinoille. Hankkeen tutkijana toimii YTM Antti
Kivijärvi. Rahoitus: Suomen Pakolaisapu (RAY).
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Positiomallin kehittäminen lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi (2013–2016)
Viime vuosien julkista keskustelua hallinneessa syrjäytymiskeskustelussa erilaiset teoreettiset tavat
hahmottaa syrjäytymisprosessia ovat jääneet vähemmälle tarkastelulle. Tässä tutkimushankkeessa
kehitetään tulkintakehystä, joka pohjautuu kriittisen realismin metateoriaan. Tutkimushankkeen
empiirisenä esimerkkinä tarkastellaan lastensuojelun interventioita ja niiden kohteina olleita nuoria.
Tutkimuksen aineisto koostuu lastensuojelun asiakasasiakirjoista sekä lastensuojelutoimenpiteiden
kohteina olleiden nuorten haastatteluista. Tutkimushankkeen tavoitteena on muodostaa teoreettinen
malli, jonka avulla yksilöiden, yhteisöjen ja rakenteiden välisiä suhteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä
voitaisiin tarkastella niin tutkimuksessa kuin käytännön kentillä nuoriso- ja sosiaalityön kaltaisilla aloilla.
Tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä Tampereen yliopiston, Valtion koulukotien ja Queens
University of Belfastin kanssa. Tutkija: VTT Elina Pekkarinen. Rahoitus: Suomen Akatemia
(henkilökohtainen tutkijatohtorin kolmivuotinen rahoitus).
Nuoret työttömät liikuntapaikkojen käyttäjinä (2013–2015)
Hankkeessa tutkitaan työttömien nuorten liikkumisen ja liikuntaharrastamisen tapoja ja muotoja.
Keskeisenä selvitettävänä kysymyksenä on, mikä on liikunnan merkitys työttömien nuorten
arkielämässä sekä lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä etenkin silloin kun
työmarkkinakytkökset ovat katkenneet. Hankkeen raportti ilmestyy vuonna 2015. Hankkeen tutkija:
VTM Helena Huhta. Rahoitus: OKM/liikunnan vastuualue.
Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla – Kehittämishankkeiden seuranta ja arviointi
vuosilta 2011–2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia kunnille monikulttuurisen liikunnan edistämiseen
paikallistasolla osana ”Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla” -kehittämisohjelmaa (2011–
2015). Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan
harrastustoimintaan. Avustuksia myönnetään maahanmuuttajalasten ja -nuorten liikuntaan,
perheliikuntaan, aikuisten maahanmuuttajien terveyttä edistävään liikuntaan sekä edellytysten
luomiseen
urheiluja
liikuntaseurojen
maahanmuuttajille
tarkoitettuun
toimintaan.
Kehittämisohjelmaan kiinteästi liittyvän seurannan ja arvioinnin tavoitteena on tuottaa päätöksentekoa
tukevaa tietoa ja syventää tietoa paikallisten kehittämishankkeiden lähtökohdista, tavoitteista ja
toteutuksesta. Ohjelman seurannasta ja arvioinnista vastaavat tutkijat VTM Sanna Pasanen ja LITM
Hanna-Mari
Maijala
LIKES-tutkimuskeskuksesta.
Sanna
Pasasen
työskentelee
osana
Nuorisotutkimusverkoston tutkijayhteisöä, mikä luo hyvän pohjan monitieteelliselle tutkimukselle ja
yhteistyölle Nuorisotutkimusverkoston ja LIKES-tutkimuskeskuksen välillä.

19

Suomalainen huumekuolema 2012
Monitieteisessä hankkeessa tarkastellaan suomalaisia huumekuolemia vuonna 2012. Aineistona
käytetään Hjelt-instituutin oikeuskemiallisen yksikön huumekuolemista kokoamia alkuperäisiä
asiakirjoja. Aineistoa hyödyntäen pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan: millaisia ovat suomalaiset
huumeisiin liittyvät kuolemat ja mihin aineisiin kuollaan? Tarkastelun lähtökohdat nousevat
oikeuslääketieteellisen otteen ohella yhteiskuntatieteellisen huumetutkimuksen ja ehkäisevän
päihdetyön näkökulmista. Hanke on jatkoa vuonna 2009 toteutetulle samankaltaiselle tutkimukselle.
Tutkimus toteutetaan ja rahoitetaan Hjelt-instituutin, Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n Päihteet ja
riippuvuus -osaston yhteistyönä. Hankkeen vastaavana tutkijana toimii dosentti Mikko Salasuo.
Nuorten poliittisuus nyky-Afrikassa (2012–2016)
Monitieteisessä konsortiohankkeessa tutkitaan nuorten poliittisen osallistumisen ehtoja,
mahdollisuuksia ja käytäntöjä nyky-Afrikassa vertailevan etnografian keinoin. Tapaustutkimukset on
valittu siten, että erilaisilla kentillä ajankohtaistuvat valtion ja demokraattisten kehitysten muutokset,
kansalaisjärjestöjen, ulkomaisen rahoituksen, kansainvälisen kehitysyhteistyön sekä globaalien
verkostojen
ja
vaikutusten
elementit.
Hanke
toteutetaan Helsingin yliopiston ja
Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä. Hankkeen johtajina toimivat Helsingin yliopistosta PD, dos. Elina
Oinas ja Nuorisotutkimusverkostosta tutkimusjohtaja Leena Suurpää. Helsingin yliopiston
kehitysmaatutkimuksen oppiaineen tutkijoina ovat VTM Henri Onodera ja VTM Eija Ranta,
Nuorisotutkimusverkoston hankkeessa työskentelevät VTT Sofia Laine ja VTM Tiina-Maria Levamo.
Rahoitus: Suomen Akatemia.
Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth - ACCESS (2014–2015)
Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa yhden osa-alueen International Organisation for Migrationin (IOM)
hankkeesta Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth (ACCESS).
Nuorisotutkimusverkoston toteuttamassa osiossa arvioidaan ja kehitetään kuntien kykyä osallistaa
maahanmuuttajataustaisia nuoria kunnallisen tason poliittiseen päätöksentekoon. Vertaisarvioinnissa
ovat mukana Helsinki, Cluj Napona, Praha, Marseille ja Barcelona. Hankkeen vastuututkijana toimii VTT
Outi Lepola. Rahoitus: Euroopan unioni.
GENIND: Suivaantunut sukupolvi. Nuorisoliikkeiden tila, valta ja kulttuuri vuonna 2011 (2013–2015)
Vuonna 2011 nähtiin uudenlaisten yhteiskunnallisten liikehdintöjen syntyä. Liikehdintä oli laajuudeltaan
poikkikansallista mutta erityisen intensiivistä Välimeren alueella, yhtenä pääkatalysaattorina uudet
sukupolvet ja urbaani keskiluokka. GENIND-tutkimushanke (Indignant Generation) selvittää
liikehdintöjen luonnetta, syitä ja viimeaikaista vetoa. Vertailukohtana on Espanjan tapaus, jota
verrataan neljän Välimeren maan (Portugali, Italia, Kreikka, Egypti) mobilisaatioihin sekä muihin
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alueisiin, joissa liikehdintää esiintyi (Englanti, Yhdysvallat, Chile, Brasilia) keskittyen nuoriin sukupolviin.
Päätavoitteena on vertailla erityisesti teoreettis-käsitteellisellä tasolla liikehdintöjen yhteneväisyyksiä ja
eroja, innovatiivisia ulottuvuuksia, jatkumoita aiempiin liikkeisiin sekä paikallista ja globaalia vaikutusta
nuoriin ja yhteiskuntaan. Hanketta koordinoi Lleidan yliopisto [IP: Carles Feixa], tutkijoita osallistuu
seuraavilta alueilta: Katalonia, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Iso-Britannia, Belgia, Suomi (VTT Sofia
Laine), Yhdysvallat, Chile ja Brasilia. Rahoitus: Espanjan koulutus-, kulttuuri- ja urheiluministeriö.
Migrant Men’s Well-Being in Diversity (2014–2015)
Seitsemän eurooppalaisen maan yhteisessä tutkimushankkeessa tarkastellaan Euroopan Unionin
ulkopuolisilta alueilta muuttaneiden nuorten miesten subjektiivista hyvinvointia. Kussakin
partnerimaassa kerätään laadullinen aineisto tehden 50 maahanmuuttajamiesten teemahaastattelua.
Hankkeen aineistoja analysoidaan sekä kansallisilla tasoilla että kansainvälisesti vertailevalla otteella.
Hanketta koordinoi Saksa (CDJ Eutin), ja Suomen lisäksi hankkeen partnereina ovat Irlanti, Iso-Britannia,
Italia, Ranska ja Tšekin tasavalta. Hankkeen tutkijana toimii YTM Antti Kivijärvi. Rahoitus: Euroopan
Unioni.

3.3. Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto (aiemmin gradupalkinto) jaetaan viidennentoista kerran
ansioituneille nuorisotutkimuksellisten opinnäytteiden tekijöille. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty
kahdessa sarjassa: pro gradut ja amk-opinnäytteet. Ammattikorkeakoulusarjaan voivat osallistua
vuorovuosina perustutkinnon opinnäytteet ja ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteet. Vuonna 2014
palkittiin ylempiä amk-töitä, joten vuonna 2015 ovat jälleen vuorossa perustutkinnon opinnäytteet.
Palkintojen lisäksi annetaan kunniamainintoja. Arviot tekee hallituksen nimittämä opinnäyteraati, johon
valittavilta edellytetään tohtorin tutkintoa. Opinnäytepalkinnosta tiedotetaan laajasti, jotta kilpailun
saataisiin mahdollisimman edustava ja laaja otos osallistujia ja korkeatasoisia opinnäytetöitä.
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4.

JULKAISUT

Julkaisutoiminnan tavoite noudattelee vuonna 2015 Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottaa
tieteellisesti päteviä, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia julkaisuja
yhteiskunnan eri kentille. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa
(painetut ja verkkojulkaisut) ja Nuorisotutkimus-lehteä sekä nuorisotutkimuksen verkkokanava
Kommenttia. Vuonna 2015 Nuorisotutkimus-lehti ja julkaisusarja (tiedesarja) pyritään nostamaan
julkaisufoorumin kategoriaan 2.
Vuoden 2015 aikana julkaisutoimintaa kehitetään aiempaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan julkaisujen
aiempaa paremmaksi profiloimiseksi ja laadun sekä vuoropuhelun takaamiseksi. Julkaisusarjaa
uudistetaan vuonna 2014 käydyn laajan kuulemiskierroksen perusteella niin, että aiempien neljän sarjan
sijaan sarjoja on vuonna 2015 kolme: Tiede, Kenttä ja Liike. Näille kullekin luodaan oma graafinen
ilmeensä, jotta sarjat erottuvat paremmin toisistaan.
Julkaisuja koskevaa tiedotus- ja markkinointitoimintaa kehitetään edelleen. Nuorisotutkimusseura
esittelee julkaisujaan messuilla ja alan lehdissä. Julkaisuja myydään suoraan toimistolta, verkkokaupan
kautta, Turun ja Helsingin kirjamessuilla sekä tieteellisissä tapahtumissa. Merkittävimmät
Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja myyvät kirjakaupat ovat Akateeminen Kirjakauppa, BTJ Finland Oy,
Booky.fi Oy ja Kirjavälitys.

4.1.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja

Julkaisutoiminta jatkuu vuonna 2015 vilkkaana yhä useampien tutkijoiden tarjotessa verkostolle
nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyön moninaistuessa eri
kustantajien kanssa. Julkaisutoiminnan kehittämiskohteena vuonna 2015 on kansainvälisen
julkaisutoiminnan ja yhteyksien vahvistaminen. Vuonna 2015 julkaistavissa teoksissa painottuvat mm.
nuorisotutkimukselliset väitöskirjat, metodikirjallisuus sekä suomalaisen nuorisotutkimuksen esittely
kansainväliselle yleisölle englanninkielisen artikkelikokoelman muodossa.
Vuonna 2015 julkaisutoiminnan rakenteita kehitetään edelleen. Erityisinä huomion kohteina ovat
kirjojen sähköisten versioiden julkaiseminen vuonna 2014 tehdyn linjauksen mukaisesti embargo-ajan
jälkeen painettujen versioiden ohella sekä julkaisujen linkittäminen kansainvälisiin verkkojärjestelmiin.
Verkoston julkaisemia englanninkielisiä kirjoja on myynnissä Amazon-verkkokaupassa TSV:n tukemana.
Vertaisarvioiduissa julkaisuissa otetaan käyttöön yhteinen suomalainen vertaisarviointitunnus.
Vuoropuhelua tiivistetään yliopistojen ja tieteellisten seurojen kanssa myös julkaisuyhteistyön tasolla.
Julkaisuyhteistyötä tehdään aktiivisesti myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseksi mm.
OKM:n, valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan sekä järjestöjen kanssa.
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Julkaisutoimintaa tukeva Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunta aloittaa vuoden alussa
kaksivuotiskautensa 2015—2016.

4.2.

Nuorisotutkimus-lehti

Monitieteellinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Nuorisotutkimus-lehti on luopunut teemoista vuonna 2013 ja ilmestyy nykyään
teemattomana julkaisuna. 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 nuoriso- ja 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 on solminut sopimuksen julkaisupalvelu Elektran kanssa tavoitteenaan edistää elektronista
julkaisemista ja laajentaa aineiston verkkovälitystä. Elektran kautta julkaistaan vertaisarvioidut
artikkelit, muut lehden tekstit julkaistaan omilla verkkosivuilla. Lehti siirtyy käyttämään Tieteellisten
seurain valtuuskunnan ylläpitämää Open Journal System -järjestelmää artikkelien vastaanottamiseen.
OJS toimii samalla myös toimituksen sisäisenä työkaluna ja arkistona lehteen tarjotuille artikkeleille.
Nuorisotutkimus-lehti palkitsee toimintavuonna vuoden 2014 parhaan artikkelin. Nuorisotutkimus on
julkaisufoorumilla tasolla 1. Tavoitteena on toimintavuonna päästä tasolle 2.
Vuonna 2014 valitut päätoimittaja ja toimituskunta aloittavat kaksivuotisen toimikautensa vuoden 2015
alussa. Lehdellä on vakinainen toimitussihteeri.

4.3.

Kommentti – nuorisotutkimuksen verkkokanava

Kommentin rakennetta on uudistettu merkittävästi vuonna 2014. Kommentin rakennetta tehdään
yksinkertaisemmaksi ja sisällön pääpaino on nuorisotutkimuksellisissa kolumneissa, joita on tarkoitus
julkaista painopistealueittain muodostuvien teemojen kautta eri muodoissa: teksteinä, kuvina, videoina.
Nuorisotutkimusseuran tilaisuuksien suoratoisto tulee jatkossa esille Kommenttiin. Kommentin
toimituskunnasta ja päätoimittajasta luovutaan, ja Kommentin sisällön tuottamisesta vastaa jatkossa
Nuorisotutkimusverkoston henkilöstö.
Kommentin uudistuksella on tarkoitus vastata toimintaympäristön muutoksiin, joista merkittävin on
sosiaalisen median (esim. Facebook, blogit) aseman ja roolin vahvistuminen verkkoyhteisöllisyydessä ja
-tiedottamisessa. Toimintaympäristön muutos koskee myös Nuorisotutkimusverkoston tiedotusta:
verkkoviestintää on vahvistettu ja ammattimaistettu sitten Kommentin perustamisen. Nykyisin
Nuorisotutkimusseuran nettisivut ovat monipuoliset, ja seuran toimintaa pääsee seuraamaan ja
kommentoimaan myös sosiaalisessa mediassa.
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5.

KOULUTUS- JA OPETUSYHTEISTYÖ

5.1.

Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen kanssa

Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu
yliopistollinen verkosto, joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta, sekä
kehittää yhteistyömuotoja. YUNETiin kuuluu kuusi jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen,
Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot) sekä Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusverkosto tukee
YUNETin toimintaa mm. osallistumalla suunnittelu- ja opetustyöhön. YUNETin toimintaa koordinoi
Tampereen yliopisto.
Vuoden 2014 alusta vakiinnutettiin Nuorisotutkimusverkoston ja Tampereen yliopiston (YKY)
nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelman välinen tutkimus-, opetus- ja koulutusyhteistyö.
Vuonna 2015 vahvistetaan yhteistyötä Tampereen yliopistossa toimivan Lapsuuden, nuoruuden ja
perheen tutkimuskeskus PERLAn kanssa. Vastaavanlaisia yhteistyösopimuksia pyritään tekemään myös
muiden suomalaisten korkeakoulujen välillä tieteellisen vuoropuhelun ja tutkijakoulutuksen
vahvistamiseksi. Apuna yhteistyön suunnittelussa käytetään vuonna 2014 sähköpostikyselynä
toteutettua selvitystä nuorisotutkimuksen asemasta yliopistoissa.
Selvityksessä kartoitettiin
yliopistoissa tehdyn ja tehtävän nuorisotutkimuksen oppiaine- ja tieteenalaperustaa, aihevalintoja sekä
teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia ja se kohdistui myös nuorisotutkimuksellisten oppi- ja
opetussisältöjen tulevaisuudensuunnitelmiin sekä YUNET-yhteistyön toteutumiseen ja mahdollisuuksiin.
Vuonna 2015 selvityksen tarjoamia tietoja täydennetään soveltuvin osin.
Helsingin yliopiston kanssa tehtävästä yhteistyöstä mainittakoon yhteishankkeiden ohella
opetusyhteistyö Helsingin yliopiston Lapset ja nuoret yhteiskunnassa -opintokokonaisuuden kanssa.
Kyseessä on 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jonka suunnitteluun ja opettamiseen
Nuorisotutkimusverkoston tutkijat ovat aktiivisesti osallistuneet.
Yhteistyötä vahvistetaan myös ulkomaisten kumppanien kanssa. Vuonna 2015 jatketaan neuvotteluja
yhteistyöstä ja tutkijavierailumahdollisuuksista Australian nuorisotutkijoiden perustaman verkoston
kanssa sekä pohjoismaisten tutkimusyhteisöjen (NOVA/ Norja, Remeso/ Ruotsi) suuntaan.
Nuorisotutkimusverkoston yliopistojen kanssa toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan
koulutus- ja opetusyhteistyötä ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen
opetustehtäviin.

5.2.

Muu koulutus- ja opetusyhteistyö

Nuorisotutkimusseuran työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä on nuorisotutkimuksellista opetustoimintaa
yliopistojen lisäksi ammattikorkeakouluissa sekä muissa oppilaitoksissa.
Nuorisotutkimusverkosto osallistuu nuorisotutkijoiden koulutukseen säännöllisesti järjestettävien
teemapohjaisten tutkijaseminaarien ja erillisten tutkimushankkeiden tapaamisten muodossa.
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Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden
tutkimustapaamisten muodossa.

tieteellistä

vuoropuhelua

vahvistetaan

kuukausittaisten

Nuorisotutkimusverkosto, nuorisotutkimusta koordinoivat yliopistot, kunnat (Kanuuna-verkosto,
Kuntaliitto) sekä nuorisotyön koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset
tapaavat säännöllisesti nuorisotyön kehittämisverkoston puitteissa, jonka tavoitteena on edistää
nuorisoalan eri tahojen toiminnallista, systemaattista ja koordinoitua yhteistyötä (yhteisiä hankkeita,
koulutustoimintaa, julkaisuja, tapahtumia ym.). Verkosto perustuu työelämän, tutkimuksen ja
koulutuksen kolmikantayhteistyölle.
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6.

SEMINAARIT

Seuran keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita ovat erityyppiset seminaarit
ja keskustelutilaisuudet, jotka kokoavat tutkijoita, virkamiehiä, opettajia, opiskelijoita ja nuorisoalan
ammattilaisia yhteen keskustelemaan nuorten elämään liittyvistä asioista.
Vuonna 2015 pyritään edelleen syventämään jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia sekä
aktiivisesti löytämään uusia yhteistyötahoja ja -muotoja. Seminaareja ja keskustelutilaisuuksia
järjestetään eri puolilla maata. Seminaarien suoratoistoa ja tallentamista Bambuser-palvelun kautta
jatketaan. Tavoitteena on, että seuran yleisöseminaareja voi seurata mistä tahansa ja tallennetut
seminaarit ovat myös myöhemmin katsottavissa. Tämä vahvistaa toiminnan avoimuutta ja lisää
valtakunnallisuutta.

6.1.

Nuorisotutkimuspäivät

Neljännettoista Nuorisotutkimuspäivät järjestetään syksyllä 2015. Nuorisotutkimusseuran hallitus
nimeää työryhmän valmistelemaan tapahtumaa. Tutkimuspäivien yhteydessä julkistetaan
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkintojen saajat.

6.2.

Avoimet tutkijaseminaarit

Nuorisotutkimusverkosto edistää avointen tutkijaseminaarien avulla nuorisotutkijoiden vuoropuhelua
valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Samalla seminaari toimii monitieteisen tutkijakoulutuksen tukena
eri uravaiheessa oleville tutkijoille ja tukee nuoria tutkijasukupolvia. Tutkijaseminaari kokoaa yhteen
nuorisotutkijoita ja opiskelijoita noin neljä kertaa vuodessa. Ainakin yksi seminaarikerroista on varattu
erityisesti graduntekijöille, jotka voivat esitellä eri vaiheessa olevia ideoita ja työpapereita. Yhteistyön
muotoja on viime vuosina monipuolistettu siten, että seminaareja järjestetään yhteistyössä eri
paikkakuntien yliopistojen sekä muiden tieteellisten seurojen kanssa. Vuonna 2015 tutkijaseminaareja
tullaan järjestämään sekä teemallisina että teemattomana siten että voidaan antaa tilaa
mahdollisimman erilaisille nuorisotutkimuksellisille näkökulmille ja aihepiireille.

6.3.

Muut seminaarit ja keskustelutilaisuudet

Nuorisotutkimusseura järjestää yhteistyössä muiden tahojen kanssa nuorisoalaan liittyviä seminaareja
ja tapahtumia, asiantuntijatapaamisia, sekä tutkijoiden opintopiirejä. Seura järjestää tuoreisiin
julkaisuihin liittyviä keskustelu- ja julkistustilaisuuksia.
Nuorisotutkimusseura tekee läheistä yhteistyötä Nuorisotiedon kirjaston kanssa ja verkoston tutkijoita
on mukana kirjaston toimikunnassa. Suunnitteilla on etsiä uusi kirjaston käyttötapoja ja järjestää
kirjaston tiloissa avoimia lukupiirejä tai kirjoittajatapaamisia, joissa verkoston tutkija toimisi
fasilitaattorina.
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Monikenttäisten yleisöjen tavoittamiseksi suunnitellaan uudenlaista nuorisotutkimuksen tuloksia
popularisoivaa keskustelusarjaa Studia Nuorisologia, jonka tarkoituksena on heittää yhteiskunnalliseen
keskusteluun nuorisotutkimuksellisia näkökulmia ja tarjota ajankohtaista tietoa. Keskustelusarja
perustuu ajankohtaisten aiheiden ympärille luotuun keskusteluun, jossa dialogiin asettuvat
nuorisotutkijat ja yhteiskunnan eri kenttien vaikuttajat mm. taiteen ja politiikan kentiltä.
Nuorisotutkimusverkosto tiivistää yhteistyötä International Institute for Popular Culturen sekä
Kulttuurintutkimuksen seura ry:n kanssa ja valmistelee nuoriso- ja populaarikulttuuritutkimuksen
vuoropuhelua vahvistavaa kesäkoulua nuoriso- ja populaarikulttuurin jatko-opiskelijoille."
Nuorisotutkimusverkosto osallistuu huhtikuussa Allianssin järjestämille Nuorisotyöpäiville. Syyskuussa
Nuorisotutkimusseura järjestää yhteistyössä Marttisen nuorisokeskuksen kanssa TUHTI -seminaarin,
joka kokoaa yhteen nuorisotyön ja -tutkimuksen ammattilaisia (vahvistuu lähiaikoina).
Nuorisotutkimusseura järjestää omaa ohjelmaa myös Turun ja Helsingin vuosittain pidettäville
kirjamessuille.

6.4.

Kansainvälinen yhteistyö ja seminaarit

Tutkimus- ja yhteiskunnallisen vaikuttamistoiminnan keskeisenä arvona on globaali vastuu.
Tutkimushankkeisiin nivotaan mukaan globaali näkökulma, tarkoittipa se käsitteiden ja
tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista vertailevaa hankeyhteistyötä. Nuorisotutkimusverkosto
jatkaa neuvotteluja ulkomaisten yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa, joissa toteutetaan
merkittävää monitieteistä nuorisotutkimusta. Nuorisotutkimusverkoston monien tutkimushankkeiden
ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä huippututkijoista. Verkosto kutsuu vuoden 2015 aikana
ulkomaisia nuorisotutkijoita Suomeen vierailuluennoitsijaksi ja verkoston tutkimushankkeiden
yhteistyökumppanin roolissa.
Nuorisotutkimusverkosto on Suomen Akatemian rahoittaman nuorten politisoitumista nyky-Afrikassa
tarkastelevan konsortiohankkeen toinen toteuttaja. Lisäksi verkosto on mukana kolmessa vertailevassa
tutkimushankkeessa, joissa tutkimusympäristöt sijoittuvat niin Eurooppaan kuin Välimeren
eteläpuolellekin. Hankkeissa kysymykset demokratiasta, nuorten asemasta, muuttoliikkeestä, iästä ja
sukupuolesta asettuvat monipuolisen analyysin kohteeksi. Myös nuorisotyön tutkimuksen kysymyksissä
pyritään vahvistamaan globaalia dialogia.
Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat aktiivisesti
kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä ovat jäseniä globaaleissa asiantuntijaverkostoissa.
Näistä mainittakoon YOUNG-lehti EU:n ja EN:n nuorisoalan partnershipverkostot, kuten European
Knowledge Centre for Youth Policy; the Pool of European Youth Researchers ja Perspectives on Youth.
European Youth Partnership Series -toimituskunta. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu vuoden 2015
aikana myös Barentsin alueen nuorisotyön ja -politiikan yhteistyöverkostojen toimintaan tuoden siihen
tutkimuksellista asiantuntemusta.
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Nuorisotutkimusverkosto osallistuu useiden kansainvälisten seminaarien toteuttamiseen vuoden 2015
aikana. Kesäkuussa 2015 järjestetään suomalais-australialainen tutkijatapaaminen, jonka tavoitteena
on tarjota suomalaisille ja australialaisille nuorisotutkimuksen jatko-opiskelijoille tai postdoc-tutkijoille
puitteet tiimityölle sekä etnografisen kenttätyön erityiskysymysten jakamisessa että yhteisten
artikkelien valmistelussa. Kesäkoulun järjestämisestä vastaa Nuorisotutkimusverkostossa Mikko Salasuo
ja australialaisena yhteishenkilönä toimii prof. Andy Bennett (Griffith University). Monitieteinen
konferenssi Revisiting Somali Identities – Addressing Gender, Generation and Belonging järjestetään
Helsingissä 19.23.8.2015. Järjestäjinä ovat Finnish Somalia Network yhdessä Nuorisotutkimusverkoston
ja neljän aihealuetta tutkivan Suomen Akatemian hankkeen kanssa (Transnational Somali Families in
Finland, Canada and Somalia; Transnational Muslim Marriages: Wellbeing, Law and Gender; Reuniting
the Family. A Study of the Experiences of Immigrants and Officials; Contexts of Diaspora Citizenship –
Transnational Networks, Social Participation and Social Identification of Somalis in Finland and in the
U.S).
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7.

VIESTINTÄ

Nuorisotutkimusseuran viestinnän tarkoituksena on tukea Nuorisotutkimusseuran tiede- ja
yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä sekä tutkimustoiminnan monipuolista asemaa ja roolia niin
tieteellisillä kuin yhteiskunnan eri kentilläkin. Viestintää on tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitetty
viime vuosina suunnitelmallisesti ja viestinnän vastuualueita kirkastettu. Viestinnän
kokonaiskoordinaation parantamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi seurassa on aloittanut vuonna
2014 toimintansa viestintätiimi. Viestintätiimissä koordinoidaan lähitulevaisuuden viestintätarpeita sekä
suunnitellaan ja toteutetaan pidempiaikaista suunnittelua ja valmistelua edellyttäviä viestinnän
sisällöllisiä ja teknisiä uudistuksia. Viestintätiimissä valmistellaan Nuorisotutkimusseuran
viestintäsuunnitelma, jossa kiteytetään viestinnän tavoitteita, kehittämiskohteita, kanavia ja
käytettävissä olevia resursseja. Tiimissä pyritään myös edistämään Nuorisotutkimusseuran ja sen
toimijoiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä toimia aloitteellisina yhteiskunnallisina keskustelijoina
nuoria koskevissa asioissa.
Läpileikkaavana viestinnän tavoitteena on visuaalisuuden monipuolistaminen kaikessa viestinnässä.
Osana tavoitetta uudistetaan Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan visuaalista ilmettä,
verkkosivuston ulkoasua sekä seuran asiakirjapohjat ja esittelymateriaalit. Viestinnässä lisätään myös
valokuvien käyttöä ja hyödynnetään vuonna 2014 henkilöstöstä otettuja pressikuvia.

7.1. Työyhteisön sisäinen viestintä
Keskeinen kanava työyhteisön sisäisessä tiedotuksessa ovat vakiintuneesti järjestettävät toimiston
viikkopalaverit ja kuukausittain järjestettävät koko työyhteisön tapaamiset (ns. matala-seminaari).
Nuorisotutkimusseuran kaltaisen verkostomaisen yhteisön tiedonkulku ja yhteisöllisyys edellyttävät
toimivia sähköisiä kommunikaatiokanavia ja -tapoja. Nuorisotutkimusseuran hallituksella,
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoilla ja toimihenkilöillä on käytössään omat sähköpostilistansa. Lisäksi
hallituksella ja toimihenkilöillä on käytössään oma verkkopohjainen sivusto, jonne kootaan hallituksen
kokousten asiakirjat.
Vuonna 2015 pyritään vastaamaan organisaation koon kasvamisen synnyttämiin uudenlaisiin sisäisen
viestinnän tarpeisiin. Tärkeänä sisäisen viestinnän uudistuksena hankitaan koko henkilöstölle yhtäläinen
pääsy Nuorisotutkimusseuran verkkolevyille salattujen VPN-yhteyksien avulla. Tämä mahdollistaa
aiempaa avoimemman dokumenttien jakamisen henkilöstön keskuudessa.
Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat jaetaan tiedoksi Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnalle, mikä
parantaa henkilökunnan tiedonsaantia yhteisten asioiden hoidosta ja mahdollistaa vaikuttamisen
yhteiseen päätöksentekoon.
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7.2. Jäsenviestintä ja jäsenedut
Nuorisotutkimusseuran jäsenille tiedotetaan nuorisotutkimuksen kentän tapahtumista ja seuran
järjestämistä tilaisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter) ja
sähköpostitiedotuksena (nts-jasenet@list.alli.fi, nuotta@list.alli.fi).
Jäsenkirje uudistetaan vuonna 2015 kaikille avoimeksi Nuorisotutkimusseuran uutiskirjeeksi.
Uudistuksen yhteydessä pohditaan myös tarvetta ilmestymistiheyden muutokselle. Aiemmin jäsenkirje
on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa.
Myös seuran jäsenetujen kokonaisuus otetaan tarkasteltavaksi ja kehitettäväksi. Tavoitteena on tehdä
seuran jäsenyydestä aiempaa kannattavampi ja houkuttelevampi vaihtoehto.

7.3. Ulkoinen viestintä
Nuorisotutkimusseuran
asiantuntijarooli
edellyttää
ammattitaitoista
ja
monikenttäistä
tiedotustoimintaa. Tiedotuksessa käytetään yhä monipuolisemmin ja systemaattisemmin sähköistä
viestintää. Seura ylläpitää jatkuvasti laajentuvaa verkkoviestintäänsä verkkosivustollaan, Facebookprofiilissaan, Twitter-tilillään, Bambuser-kanavallaan ja sähköpostilistoillaan. Tutkimuksista ja
julkaisuista tiedotetaan verkkosivujen ja sosiaalisen median lisäksi muun muassa messuilla,
seminaareissa sekä alan ammattilehdissä. Mediatiedotuksessa hyödynnetään vuonna 2014
käyttöönotettua tiedotejakelupalvelua.
Vuonna 2015 uudistetaan seuran verkkosivusto. Verkkosivuille tehdään laajempi kokonaisuudistus, joka
parantaa sivuston käytettävyyttä myös mobiililaitteilla. Osana uudistusta parannetaan tutkimuksen
näkyvyyttä verkkosivuilla ja selvitetään vaihtoehdot tutkijoiden ja tutkimushankkeiden omien,
tutkijoiden itsensä päivitettävien verkkosivujen mahdollistamiseksi. Uudistuksen yhteydessä otetaan
huomioon Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan ulkoasu-uudistus ja samoja visuaalisia elementtejä
pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään myös verkkosivuilla. Uudistuksen yhteydessä
parannetaan myös verkkokaupan käytettävyyttä sekä luodaan sivustolle viestintävälineiden edustajille
suunnattu mediapankki.
Sähköisten viestintävälineiden kehittämiseen panostetaan seurassa jatkuvasti: sosiaalisen median
mahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti tutkimustiedon levittäjänä ja
Nuorisotutkimusseuran toiminnan tiedottamiskanavana. Seuran järjestämien seminaarien streamausta
verkkoon laajennetaan kattamaan mahdollisimman suuri osa seminaaritoiminnasta.
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