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1. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2016
Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistys edistää nuorisotutkijoiden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä
vuoropuhelua, kehittää tutkijoiden kansallisia 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 ja käytännön toimijoita ympäri Suomen. 4. marraskuuta 2015 Nuorisotutkimusseuralla oli 377 jäsentä.

1.1.

Lähtökohtana tutkimuksen pitkäjänteisyys, yhteisöllisyys ja vastuu

Tutkimustoiminnan yhteiskunnalliset puitteet ovat olleet viime vuosina kiivaassa muutoksessa niin
Suomessa kuin kansainvälisesti, katsottiinpa yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, tutkimusrahoitusta, tutkijauria tai tutkimuksen merkitystä. Myös nuorisotyön ja -politiikan toimintaympäristöt ovat monin
tavoin muuttuneet. Kompleksisessa ajassa on tärkeää, että tutkimus on samaan aikaan herkkä yhteiskunnallisille muutoksille, ennakoi niitä, ja perustuu syvällisen, eettisesti kestävän tiedon tuottamiseen. Tämä tavoite on myös organisatorinen: tavoitteena on vahvistaa helposti fragmentaariseksi tai
lyhytkestoiseksi jäävän hankerakenteen ylittävää tiedon tuottamista ja kumuloitumista.
Vuonna 1999 Nuorisotutkimusseuran yhteyteen perustettu Nuorisotutkimusverkosto on kasvanut
keskeiseksi nuorisoa koskevan tiedon tuottajaksi, kansallisesti ja kansainvälisesti. Laajentumisella on
vaikutuksia yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasolla: tarvitaan uusia rakenteita tutkimustoiminnan laadukkaaksi koordinoimiseksi ja yhteisten asioiden hoitamiseksi. Uudistuksia on viime vuosien aikana
sitoutuneesti tehty, ja työ jatkuu myös vuonna 2016.
Nuorisotutkimusverkoston lähtökohtana on korkeatasoinen akateeminen ja yhteiskunnallinen
toiminta. Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu aktiivisesti
yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoten tietoa ja näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön
työn, hallinnon ja politiikan kentille. Nuorisotutkimuksella on erityinen vastuu tarttua ajankohtaisiin nuoria ja sukupolvisuhteita koskeviin ilmiöihin – sekä sellaisiin jotka ovat yhteiskunnassa tuttuja
ja tunnustettuja että vaiettuihin tai marginaaleihin aihepiireihin. Vastuu on paikallista, kansallista ja
globaalia.
Vuoden 2016 toiminnan painopisteet ovat:
Globaali vuoropuhelu
• vertailevia tutkimusasetelmia ja tutkijavaihtoja Suomesta muualle maailmaan ja muualta
Nuorisotutkimusverkostoon
• nuorisotyön tutkimuksen kansainvälisten yhteistyösuhteiden ja -käytäntöjen vahvistaminen
• aiempaa vahvempi panostus yhteistyöhön globaalin etelän tutkimusyhteisöjen kanssa
• tutkimus lähialueilla (esim. Barentsin alue, Pohjoismaat, Baltian maat, maantieteelliset
katve- ja syrjäalueet)
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Tiedon kenttien ympärille muotoutuva dialogi
• Tiedon kenttiä ovat: 1) Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät; 2) Demokratia,
yhdenvertaisuus, eriarvoisuus; 3) Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
• tiedon kentät ovat tutkijadialogin resurssi yhteiseen oppimiseen, mentorointiin
ja yhteistutkijuuteen sekä tutkimustiedon kumuloitumiseen
• tiedon kentät kiteyttävät tutkimuksellisia painopistealueita tähdäten tieteellisen
ja yhteiskunnallisen asiantuntijatyön ja vaikuttamisen vahvistamiseen
Tutkimustoiminnan menetelmällinen rikastuttaminen
• pitkittäis- ja seuranta-asetelmien vahvistaminen (laadullinen ja määrällinen)
• kyselyaineistojen monipuolinen hyödyntäminen tutkimustoiminnassa
• yhteistyö muiden nuoria koskevien tiedonkeruutahojen kanssa
• tutkiva kehittäminen erityisesti nuorisotyön aihealueissa ja kentillä
• taidelähtöiset aineistonkeruun ja julkistamisen mallit, mikä antaa arvoa nuorten moninaisille
ilmaisutavoille ja kulttuureille
• nuorten osallisuuden vahvistaminen tutkimusprosessin eri vaiheissa
• digitalisaation tuomat mahdollisuudet, kuten big data ja sosiaalinen media
Vaikuttava viestintä
• uusien verkkosivujen käyttö sisäisen ja ulkoisen viestinnän resurssina, ml. monikielisyys
ja kansainvälisyys sekä yhteistyö nuorisokentän eri toimijoiden kanssa
• sosiaalisen median nykymuotojen arviointi ja kehittäminen tiedeviestinnän areenana
• jäsentiedotuksen uudistaminen
• vireä (moni)tieteellisten seurojen yhteistyö tiede- ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
• tutkijoiden koulutus viestinnän monipuoliseen osaamiseen ja käyttöön
Eettisesti kestävä tutkimus
• Nuorisotutkimuksen ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan työn
vakiinnuttaminen, ml. koulutus- ja vaikuttamistyö
• uusien tutkimusympäristöjen ja -tapojen luomat uudet tutkimuseettiset haasteet:
yhteistyö mm. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) sekä tieteellisten seurojen kanssa
Koulutusyhteistyö
• Nuorisotutkimusseuran vuoropuhelu nuorisotyötä ja -tutkimusta koskevan koulutusja opetuksen kentillä (opistotaso, amk, yliopistot)
Työyhteisö
• työhyvinvoinnista huolehtiminen kokonaisvaltaisesti ja säännönmukaisesti: kuukausittaiset
työyhteisötapaamiset, uutena avauksena tutkijoiden kollektiivinen työnohjaus
• johtamisresurssin yhteisöllinen vahvistaminen (mm. tutkimuksen johtoryhmä)
• viihtyisä työyhteisö tarvitsee avaruutta katsoa ja kuunnella oman työnkuvan ohi meneviä
asioita: työyhteisön kulttuuri- / opintopiiri
• työtilojen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa

4

NUORISOTUTKIMUSSEURAN
TOIMINTASUUNNITELMA 2016

2. ORGANISAATIO
2.1.

Henkilöstö ja toimitilat

Nuorisotutkimusseurassa työskentelee vuoden 2016 alussa 26 henkilöä ympäri Suomen (19 päätoimista tutkijaa ja 7 henkilöä eri tehtävissä tutkimushallinnossa sekä julkaisu-, seminaari-, viestintä- ja
toimistotehtävissä).
Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee säännöllisesti myös korkeakouluharjoittelijoita tutkimusavustajina sekä avustajina erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.
Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssitalossa Itä-Pasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Elokuussa 2015 Nuorisotutkimusseuran toimisto ja osa tutkijatyöpisteistä on siirtynyt väistötiloihin (Asemapäällikönkatu 7) Allianssi-talon
remontin vuoksi. Lisäksi seura on vuokrannut tutkijoille työhuonetiloja muualta Pasilasta (Nilsiänkatu
10–14) sekä Oulusta (Kastellin tutkimuskeskus, Aapistie 1, 90230 Oulu). Tavoite on, että remontin päätyttyä syksyllä 2016 Nuorisotutkimusseuran Helsingin työpisteet voidaan yhdistää Allianssi-talolle. Nuoriso
tutkimusseuran 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 3 varajäsentä. Seuran hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa.
Hallituksen pääasialliset tehtävät liittyvät Nuorisotutkimusseuran toiminnan strategiseen suunnitteluun, operationaalisen johdon ollessa Nuorisotutkimusverkoston toimistolla.
Hallituksen roolia pyritään vahvistamaan tiedepoliittisessa vaikuttamistyössä osana suomalaista
ja kansainvälistä tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellistä
yhteisöä. Yhtenä vuoden 2016 strategisena painopistealueena on nuorisotutkimuksen aseman tukeminen korkeakouluissa.

2.3.

Talous

Nuorisotutkimusseura ry saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikunta
politiikan osaston Nuorisotyön- ja -politiikan vastuualueelta (n. 50 % kokonaisbudjetista). Yleisavustus kattaa Nuorisotutkimusseuran perustoiminnan sekä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa
olevaa henkilöstöä ja infrastruktuuria koskevat kulut. Tämän lisäksi ulkopuolisen rahoituksen osuus
on huomattava. Merkittävimpiä ulkopuolisia rahoittajia ovat vuonna 2016 Euroopan unioni, Suomen
Akatemia sekä eri säätiöt.
Vuonna 2016 kirjanpidosta huolehtii Tilitoimisto Tommi Ranta. Tilintarkastuksen tekee Oy Tuokko Ltd ja toiminnantarkastaja Tero Järvinen (varalla Veli-Matti Ulvinen).
Vuonna 2016 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 monikenttäisyyden 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 vuoden 2016 aikana etenkin uudistamalla Nuorisotutkimusverkoston avoimen tutkijaseminaarin rakennetta ja käytäntöjä.
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 tehtävä nuorten vapaa-aikakysely toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston kanssa. Sisäministeriön kanssa tehtävä yhteistyö koskee yhdenvertaisuustyön ja syrjinnän seurannan kehittämistä. Ulkoministeriön suuntaan kytkökset koskevat erityisesti Afrikka-tutkimuspainotusta sekä
siihen liittyvää nuoriso- ja kehityspolitiikan vaikuttamistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa
yhteistyötä jatketaan mm. lapsuuden, nuoruuden ja syrjäytymisen kysymyksissä. Oikeusministeriön kanssa käydään keskusteluja demokratia- ja kansalaisvaikuttamisen kysymysten kohdalla. Dialogi
puolustusministeriön kanssa liittyy ylisukupolvisen maanpuolustustahdon tutkimiseen. Nuorisotutkimusverkosto tiivistää yhteistyötä myös valtuutettujen suuntaan, joiden työhön kuuluu nuoriin ja
ikään liittyvät asiakokonaisuudet (Lapsiasiavaltuutettu, Yhdenvertaisuusvaltuutettu).
Valtionhallinnon lisäksi keskeisiä kumppaneita ovat kunnat (mm. Kanuuna-verkosto, muut kunnat,
Helsingin kaupungin tietokeskus), järjestöt (mm. Allianssi, Seta, Pelastakaa Lapset, Suomen Punainen
Risti, Ihmisoikeusliitto) ja säätiöt (mm. Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö, Koneen Säätiö, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore). Globaaleja liikkuvuusteemoja käsitellään mm. CIMOn
kanssa, jonka luottamuselimiin Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnan jäseniä kuuluu. Tieteellisten
seurojen välinen yhteistyö sekä tiedepoliittisessa että yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on vireää, kuten
kommunikaatio Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan sekä Tutkimuseettisen Neuvottelukunnan kanssa.
Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit kytkeytyvät läheisesti nuorisotutkimukseen. Aktiivisesti toimivia alaverkostoja vuonna 2016 ovat
mm. tyttötutkimusverkosto ja hip hop -tutkimuksen verkosto.

3.1.

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu koostuu kolmesta kokonaisuudesta: vuosittain
toteutettavasta Nuorisobarometrista, Nuorten vapaa-aikakyselystä ja Nuorten elinolot -vuosikirjasta. Nämä tutkimukset toteutetaan Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa. Vuosikirjassa on
mukana myös THL, ja vapaa-aikakyselyn yhteistyötahona ovat toimineet Valtion liikuntaneuvosto
ja opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston kanssa. Nuorisotutkimusverkosto käynnisti vuonna 2015 kokoavan arviointiprosessin säännönmukaisen tiedonkeruun rakenteista ja käytännöistä sekä tarkoituksenmukaisuudesta nuorisotutkimuksen ja -politiikan tietoresurssina. Arvioon liittyy myös yhteistyö niiden organisaatioiden kanssa, joiden tehtävänä on lapsuutta
ja nuoruutta koskevan tiedon tuottaminen. Vuoden 2015 aikana uudistettiin arvioinnin myötä mm.
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Nuorisobarometria koskevia viestintäkäytäntöjä (tiedeviestinnän ohella julkaistiin barometriteemasta sarjakuva, laajennetun englanninkielisen tiivistelmän toteuttamisen vakiinnuttaminen) ja otettiin
nuoret aktiivisemmin mukaan Nuorisobarometrin tulosten kommentointiin. Arviointityötä sekä
nuorten osallisuuden vahvistamista tutkimusprosessin eri vaiheissa jatketaan vuonna 2016.
Nuorten vapaa-aikakysely ilmestyy vuonna 2016, erityisenä painopisteenä nuorten mediakulttuurit ja -suhteet. Nuorten vapaa-aikakysely toteutetaan ensimmäistä kertaa yhteistyössä paitsi Nuoran
ja nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston, myös OKM:n kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston kanssa,
mikä osaltaan vahvistaa nuoriso- ja kulttuurialan toimijoiden vuoropuhelua. Vapaa-aikakyselyn ja
Nuorisobarometrin keskinäistä suhdetta (mm. ikäjakauma, tiedonkeruumetodi, teemapainotukset)
arvioidaan ja uudistukset valmistellaan vuoden 2016 aikana. Tutkijayhteisön kvantitatiivista osaamista on vahvistettu henkilöstörekrytointien ja lisäkoulutuksen avulla.
Vuonna 2016 ilmestyy yhdestoista Nuorten elinolot -vuosikirja Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä
(toim. Marja Peltola ja Antti Kivijärvi). Teoksessa tarkastellaan monitieteisesti lasten ja nuorten toimijuutta ja kokemuksia maailmassa, jota monentasoinen liikkuminen määrittää yhä intensiivisemmin.
Nuoret ikäluokat liikkuvat paikasta toiseen esimerkiksi toimeentulon, opiskelujen, perhe- ja sosiaalisten suhteiden, harrastusten, ideologioiden tai vaikeiden elinolosuhteiden sysääminä. Teos asettaa lasten ja nuorten elinolojen tarkastelun kansallisvaltiollista kontekstia laajempiin kehyksiin, pohtien niin
reaalisten kuin symbolisten rajojen ja rajanylitysten merkityksiä lasten ja nuorten elämässä. Nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa yhteistyössä julkaistava vuosikirja on vakiinnuttaneet asemansa nuorten elinoloja kuvaavana suuren yleisön tietopakettina.
Vuoden 2016 vuosikirjan toimittamisesta vastaa Nuorisotutkimusverkosto.
Määrällisten tiedonkeruuinstrumenttien rinnalla jatkuu vuonna 2015 käynnistynyt laadullisen seurantatutkimuksen mallintaminen. Nuoret Ajassa -hankkeessa seurataan viidellä eri puolella Suomea
sijaitsevalla paikkakunnalla noin sadan vuonna 2000 syntyneen nuoren elämänkulkua. Samoja nuoria
pyritään seuraamaan noin kymmenen vuoden ajan. Kvalitatiivinen seurantatieto täydentää sekä tilastotietoa että laadullisia tapaustutkimuksia kooten nuorten arjesta syventävää ja laaja-alaista tietoa merkittävällä tavalla. Nuorisotutkimuksen ja -politiikan kentillä on hyvin vähän laadullista seurantatietoa, jossa
samojen nuorten arkista elämänkulkua seurattaisiin pitkällä aikavälillä. Tarkoituksena on yhdistää Nuorisotutkimusverkostossa kerättävää määrällistä ja laadullista tietoa mahdollisimman kokonaisvaltaisen
tutkimustiedon tuottamiseksi sekä tieteen, käytännön että politiikan kentille. Hankkeen kenttätyön ensimmäinen vaihe jatkuu vuonna 2016, ja ensimmäisiä kenttähavaintoja julkaistaan vuoden 2016 aikana.

3.2.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Eettisesti kestävän tutkimuksen edistämiseksi Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on aloittanut toimintansa Nuoriso- ja lapsuustutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunnan päätehtävät
ovat: 1) Tarjota eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusverkoston tutkijoille sekä niille Nuoriso
tutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole
mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimuseettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen
tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin. 2) Toimia lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden,
kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, eettisiin toimikuntiin. 3) Nostaa esiin lapsuuden- ja nuo7
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risotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, edistää eettisiin
kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä. Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan, sekä muiden eettisten toimikuntien kanssa. Vuonna 2016 toimikunta toteuttaa
lapsi- ja nuorisotutkijoille suunnatun verkkokyselyn tutkijoiden kohtaamista tutkimuseettisistä ongelmista. Yhteistyössä TENKin kanssa toimikunta valmistelee tutkijankoulutusta tukevan yleisöseminaarin järjestämistä. Lisäksi toimikunta selvittää kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön sekä uusiin
digitaalisiin ja visuaalisiin tutkimusmenetelmiin liittyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä.

3.3.

Tutkimukselliset painopistealueet

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan keskeisenä lähtökohtana on pitkäjänteisyys, yhteisöllisyys
ja globaali vastuu, joiden vahvistamiseen kiinnitetään vuonna 2016 erityistä huomiota. Lähtökohta on sekä
organisatorinen että sisällöllinen. Tavoitteena on vahvistaa helposti fragmentaariseksi jäävän hankerakenteen ylittävää vuoropuhelua sekä tiedon kumuloitumista. Kyse ei ole vain tutkimustoiminnan kansallisesta
profiloinnista ja tutkijayhteisöllisyydestä vaan myös kansainvälisestä vuoropuhelusta ja tutkijavaihdoista.
Osana tätä pyrkimystä järjestetään vuoden 2016 Nuorisotutkimuspäivät globaalin vastuun teemalla.
Kolme tiedon kenttää kokoaa 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 2016.
NUORISOTUTKIMUSVERKOSTON TIEDON KENTÄT
MONITIETEINEN
ASIANTUNTEMUS

MONIKENTTÄINEN
DIALOGI

SUKUPOLVISUHTEET,
ELÄMÄNKULKU,
SIIRTYMÄT
PITKÄJÄNTEINEN
TIEDONTUOTANTO

UUDET AVAUKSET
teemat, näkökulmat,
teoriat, käsitteet,
menetelmät,
kumppanit…

DEMOKRATIA,
YHDENVERTAISUUS,
ERIARVOISUUS

NUORISOTYÖ,
NUORISOTOIMINTA,
NUORTEN PALVELUT
TIEDE- JA
YHTEISKUNTAPOLIITTINEN
VASTUU
Yhteiskunnalliset kehykset:
teknologisoituminen,monikulttuuristuminen,
virtuaalistuminen, kaupallistuminen,
ylirajaistuminen ja eriarvoistuminen

Paikalliset, kansalliset, globaalit jaot:
sukupolvi, sukupuoli, alue, ympäristö,
kansalaisuus, ikä, sosioekonominen
ja sosiokulttuurinen asema

Kuvio 1. Nuorisotutkimusverkoston tiedon kentät.
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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 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 yhä vahvemmaksi osaksi Nuorisotutkimusverkoston tiedontuotantoa, jotta
voidaan identifioida nuorten elämänkulun suuntia ja arjen katkoksia aiempaa monipuolisemmin. Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät -tiedon kentän koordinaattoreina toimivat Sinikka AapolaKari ja Mikko Salasuo.
Nuoret ajassa – laadullinen seurantatutkimus nuorista (2014–>)
Nuoret ajassa -tutkimushanke on laaja pitkittäistutkimushanke, jonka tavoitteena on seurata vuosituhannen vaihteessa syntyneiden nuorten elämänkulkua pitkällä aikavälillä, vähintään kymmenen
vuoden ajan. Mukaan tavoitellaan yli sataa nuorta viideltä eri paikkakunnalta eri puolilta Suomea.
Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia laadullisia menetelmiä nuorten elämänkulun kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi. Vuoden 2016 aikana jatketaan haastatteluja nuorten kanssa viidellä tutkimuspaikkakunnalla. Hankkeen käynnistysvaihe kestää vuoden 2016 loppuun, jolloin raportoidaan alustavista tuloksista nuorten lähtötilanteita koskien. Hanketta koordinoi erikoistutkija
dos. Sinikka Aapola-Kari. Yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto
ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Hyvä vapaa-aika -hanke. 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 prosessioikeuden professori Johanna Niemi Turun yliopistosta. Tutkimushankkeen
sijoituspaikka on Nuorisotutkimusverkosto. Hankkeeseen osallistuvat professori Päivi Honkatukia
Tampereen yliopistosta, VTT, dos. Suvi Keskinen Turun yliopistosta sekä VTT Veronika Honkasalo,
VTT Marja Peltola, FT Anu Isotalo ja VTT Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusverkostosta. Rahoitus:
Suomen Akatemia.
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
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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). Rahoitus: OKM / liikunnan vastuualue.
Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto (2014–2016)
Tutkimushanke tarkastelee laadullisten aineistojen avulla nuorten asevelvollisuuteen 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 vastaava tutkija Mikko Salasuo
ja tutkijana toimii VTM Tiia Laukkanen. Rahoitus: Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta
(MATINE), puolustusministeriön tutkimusosasto ja Maanpuolustuksen kannatussäätiö.
Suuri muutto, nuoret ja liikkuvuus (2015–2016)
Tutkimushankkeessa tarkastellaan sitä, miten 1960- ja 70-lukujen voimakas muuttoliike ja kaupungistuminen vaikuttivat suomalaisten nuorten arkeen, identiteettiin ja elämänkulkuun. Mielenkiinnon
kohteena ovat erityisesti muuttuvan elinympäristön ja elämäntavan esiin nostamat sopeutumisen, selviytymisen ja elämänhallinnan kysymykset sekä niiden mikrohistoriallinen tarkastelu. Suomalaisen
yhteiskunnan sodanjälkeistä modernisaatiota ja siihen liittyvää urbanisaatiota on tutkittu suhteellisen
paljon, mutta muuttoliike ja liikkuvuus on nähty tyypillisesti makrotason yhteiskunnallisina muutoksina. Hankkeen tarkoituksena on tuoda suuren muuton ja liikkuvuuden tutkimusta painokkaammin
ruohojuuritasolle, tilastollisesta perspektiivistä kohti yksilöntasoon keskittyvää kvalitatiivista näkökulmaa. Hankkeen tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa toimii VTT Janne Poikolainen. Rahoitus:
Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö.

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. Osa-alueen tutkimukset toteutetaan usein dialogissa nuorisotyön ja -politiikan moninaisten
kenttien kanssa. Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut -tiedon kentän koordinaattoreina toimivat Anu Gretschel ja Tomi Kiilakoski.
Kilpailun ja suorittamisen nettisukupolvi ryhmäpedagogisessa prismassa (2014–2016)
Hankkeen fokuksessa on koulukulttuurin kehittäminen yhteisöllisempään suuntaan sekä opettajien
ryhmäpedagogisten valmiuksien trimmaaminen niin kuin koulunyhteisön toimijat sen itse näkevät
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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 muutamilla valituilla paikkakunnilla. Tutkimuksen vastuututkija: tutkimusprofessori, dos. Tommi Hoikkala.
Kaikki käy koulua -toiminnan arviointi- ja kehittäminen (2015–2016)
Kaikki käy koulua -hanke ja toimintamalli ovat Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoima nuorten koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisymalli, jota toteutetaan kouluissa nuorille suunnattuina kasvuryhminä monihallintokuntaisena tiimityönä. Toimintaa rahoittaa Helsingin
kaupunki ja toimintamallin kehittämistä levitettäväksi muihin kaupunkeihin tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa toimintamallin arvioinnin, jossa pyritään
kehittävällä otteella sekä edelleen parantamaan mallin toimivuutta että tekemään näkyväksi sen aikaansaamia vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Tutkija: FT Anu Gretschel. Rahoitus: Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskus.
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.
TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015–2018)
TENHO-hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama yhteistyöhanke, jossa tehdään ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten kanssa taidetoimintaa sirkus-,
teatteri- ja elokuvataiteen keinoin kuudessa eri kunnassa (Helsinki, Vantaa, Varkaus, Kajaani, Oulu ja
Tampere). Nuorisotutkimusverkosto vastaa hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan monimenetelmällisesti ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevien nuorten tukemista taidelähtöisin menetelmin, nuorten palvelu- ja ohjausverkostojen suhteesta toimintaan sekä toiminnan vaikuttavuutta. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Vaara-kollektiivi, Pirkanmaan elokuvakeskus, Oulun
Tähtisirkus, Sirkus Magenta ja Varkauden teatteri sekä Laurea AMK. Mukana olevat kunnat (Helsinki,
Vantaa, Varkaus, Kajaani, Oulu ja Tampere) osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen. Tutkija: TaM
Fanny Vilmilä. Rahoitus: ESR/ STM.
Pienten lasten mediakulttuurit (2015–2016)
Tutkimushankkeessa kartoitetaan ja kehitetään alle kouluikäisten lasten mediakulttuurien tutkimuksen
menetelmiä. Huomio on pienten lasten kokemustiedon keräämisessä, ja hanke lähestyy 4-6-vuotiaiden
lasten arkea ja vertaissuhteita päiväkotiympäristöissä ja kotona. Hankkeen tavoitteena on 1) kartoittaa
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olemassa olevaa kotimaista ja kansainvälistä pikkulasten kokemustiedon ja mediakulttuurien tutkimuksen kenttää 2) kehittää ja testata menetelmiä pikkulasten mediakulttuurien ja kokemustiedon tutkimuksessa 3) pohtia, mitkä tutkimusmenetelmät sopisivat osaksi tulevia pitkittäistutkimuksia. Hankkeen
vastuututkijana toimii FT Heta Mulari. Tutkijatiimiin kuuluvat lisäksi VTT Elina Paju, YTT, KM Satu
Valkonen ja KM Saara Pääjärvi. Rahoitus: OKM/ kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto.
Keravan Tajua Mut! -toimintamallin käyttöön liittyvä arviointitutkimus (2015–2016)
Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa Suomen itsenäisyyden rahaston Sitran toimeksiannosta Tajua
Mut! -liputusjärjestelmän Keravan pilotointiin liittyvän arviointitutkimuksen. Pilottihankkeessa kokeillaan Hollannissa kehitetyn liputusjärjestelmän soveltamista Suomen oloihin. Arviointitutkimus
on jatkoa Nuorisotutkimusseuran toteuttamalle Mikkelin Tajua Mut! -hankeen pilotoinnin arvioinnille. Tutkimuksen tavoitteena on nuorten, perheiden ja palvelua käyttävien toimijoiden näkemysten
selvittäminen järjestelmän toimivuudesta ja sen kehittämismahdollisuuksista. Arvioinnin toteutuksesta vastaavat VTK, tutkija Noora Hästbacka sekä FT, erikoistutkija Anu Gretschel Nuorisotutkimusseurasta ja YTT, tutkimusjohtaja Jussi Ronkainen ja opinnäytetyöntekijä Sheela Ranta-Aho Mikkelin
ammattikorkeakoulusta. Rahoitus: Sitra.
Uppföljning ung – Ruotsinkieliset nuorisotyöpajat (2014–2017)
Pitkittäistutkimus tutkii viittä ruotsinkielistä nuorisotyöpajaa Suomessa. Tutkimuksen kolme painopistealuetta ovat: pajatoiminnan tarkastelu; henkilökunnan näkemykset työstään ja 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 WredeJäntti, joka toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä tutkimusassistentti Cecilia Westerin kanssa. Rahoitus:
Svenska Kulturfonden ja OKM.
I’ve - I Have Experienced - recognition of volunteering through peer support (2015–2016)
Nuorisotutkimusverkosto vastaa Italiasta käsin johdetun vapaaehtoistoimintaa ja vertaisoppimisen
tunnustamista koskevan hankkeen tutkimuksellisen osion koordinoinnista. Hankkeessa kehitetään
vapaaehtoistoiminnassa opittavien kompetenssien tutkimuksen pohjalta käytännön työkaluja, joilla kansainvälisessä toiminnassa kehkeytyvä non-formaali oppiminen voidaan tunnistaa. Tutkija:
FT Tomi Kiilakoski. Rahoitus: Lunaria (Italia).
Boost Your Possibilities! – Kulttuurien välisen oppimisen edistäminen ja todentaminen
(2015–2017)
Boost Your Possibilities! Youth Centres for Youth Mobility and Intercultural Learning -hanketta
koordinoi Suomen nuorisokeskusyhdistys ry, ja se toteutetaan Suomen lisäksi Virossa ja Sloveniassa. Tutkimusosion tarkoituksena on kerättävien best practise -esimerkkien avulla selvittää millaisia
vaikutuksia kansainvälisillä aktiviteeteilla voi parhaimmillaan olla niin yksilö-, ryhmä, yhteisö- kuin
yhteiskunnankin tasolla. Hankkeen tutkija: FT Anu Gretschel, tutkijaryhmässä mukana FT Tomi Kiilakoski sekä tutkijat Sloveniasta (Tina Cupar) ja Virosta (Merle Linno). Rahoitus: Erasmus+ (EU).
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Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen (2013–2016)
Nuorisotutkimusverkosto on toteuttanut loppuvuodesta 2013 alkaneen OKM:n nuorisoyksikön rahoittaman nuorisotyön tunnuslukuja kokoavan hankkeen. Vuoden 2016 aikana luonnostellaan hankkeen jatkosuuntia yhteistyössä nuorisotyön kentän kumppanien kanssa erikoistutkija FT Anu Gretschelin johdolla.
Nuorten ja nuorisotyön tutkimuksen menetelmät (2016)
Hankkeessa kartoitetaan, millaisin menetelmin nuorisotyötä on tutkittu ja luodaan kokonaiskuva
niistä tavoista, joilla suomalainen tutkimus on pyrkinyt tulkitsemaan, ymmärtämään ja arvioimaan
nuorisotyötä. Hankkeen lähtökohtana on, että nuorisotyön ja nuorten tutkimuksen välillä on satunnaista vahvempi suhde ja että nuorisotyön tutkiminen edellyttää ymmärrystä tavoista tuottaa tietoa
nuorista ja nuoruudesta. Nuorisotyön tutkimus hahmotetaan hankkeessa monitasoisesti: se voi olla
nuorisopoliittisen ympäristön tutkimista, työntekijöiden kulttuurien analyysia, nuorten kokemusta
palvelunsaajana tai arvioita siitä, millaisia muutoksia palvelut saavat aikaan. Hanke analysoi laadullisia ja määrällisiä menetelmiä sekä ottaa kantaa tutkijoiden ja kentän välisiin suhteisiin. Hankkeen
tuloksena julkaistaan perusesitys niistä tavoista, joilla nuoria ja nuorisotyötä on tutkittu ja voidaan
tutkia. Hankkeen koordinoijat: FT Tomi Kiilakoski & professori Päivi Honkatukia. Rahoitus: OKM /
nuorisotyön ja -politiikan vastuualue.

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. Demokratia,
yhdenvertaisuus, eriarvoisuus -tiedon kenttää koordinoivat Veronika Honkasalo ja Elina Pekkarinen.
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.
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Empowering the young generation: challenges and opportunities in the triple transition
SAHWA (2014–2016)
Laajassa EU -rahoitteisessa tutkimushankkeessa tutkitaan Välimeren ympärillä olevien maiden nuoria sekä globaaleja ja yhteiskuntien demokratiakysymyksiä moniulotteisesti. Hankkeessa tarkastellaan nuorten siirtymiä aikuisuuteen erilaisissa yhteiskuntarakenteissa. Tutkimuksen kohteena ovat
myös yhteiskuntien demokratisoitumiskehitykset ja -siirtymät 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 rahoitus: EU (FP7). Hankkeen kotisivut: www.sahwa.eu.
Promoting Youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges
for ‘conflicted’ young (2016–2018)
12 maan yhteisessä EU -rahoitteisessa hankkeessa tutkitaan Euroopan sosiaalista muutosta sukupolvisuhteiden näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti sukupolvien väliset konfliktit: miten
nuoren sukupolven leimautumisen ja marginalisaation monet muodot vaikuttavat nuorten sosiaaliseen elämään, arvoihin ja toimintamahdollisuuksiin, sekä millä tavoin nuoret neuvottelevat omaa yhteiskunnallista paikkaansa ja asemaansa erilaisissa muutostilanteissa. Hankkeessa tarkastellaan konfliktin ja sosiaalisen muutoksen suhdetta erilaisten tapaustutkimusten kautta. Hanketta koordinoi The
University of Manchester. Hankkeen rahoitus EU/ Horizon2020.
Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla (2015–2017)
Ajolähtö-hankkeessa tutkimusryhmä ja Suomen Kuvalehti tarkastelevat nuoria aikuisia uuden työn
markkinoilla. Ajolähtö viittaa pakkoon lähteä kotiseudulta työn perässä sekä pakkoon luovia työmarkkinoilla, joilla yhä useammille on tarjolla vain itsensä työllistämistä ja matalapalkkatöitä. Hanke
tutkii journalismin, valokuvan ja etnografian keinoin taloudellisesti taantuvaan Kotkan ja Kouvolan
alueelle jääneitä sekä sieltä Helsinkiin muuttaneita 18–35-vuotiaita aikuisia, jotka työskentelevät matalapalkkatyössä tai yrittäjämuotoisesti. Hanketta johtaa dosentti Anu-Hanna Anttila. Hankkeen tutkijat: YTT Päivi Berg, VTT Sanna Aaltonen, VTM Vuokko Härmä ja YTT Hanna Ylöstalo. Hankkeessa työskentelee myös freelancetoimittaja YTM Terhi Hautamäki ja freelancevalokuvaaja TaM Sami
Perttilä. Rahoitus: Koneen säätiö (Jakautuuko Suomi -ohjelma).
Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt (2015–2018)
Hankkeessa selvitetään etnisen profiloinnin esiintymistä Suomessa: sen yleisyyttä, muotoja ja niitä
tulkintoja, joiden kautta etnisen profiloinnin kohteena olevat vähemmistöjen jäsenet ja poliisiviranomaiset asiaa tarkastelevat. Hankkeessa analysoidaan myös niitä käytäntöjä ja logiikkoja, jotka johtavat etniseen profilointiin. Hankkeen tavoitteena on tieteen, taiteen ja journalismin keinoin lisätä ymmärrystä ilmiöstä ja tuoda se yhteiskunnallisesti näkyväksi. Hanketta johtaa dosentti Suvi Keskinen
(Turun yliopisto). Nuorisotutkimusverkoston tutkija hankkeessa on YTT Antti Kivijärvi. Rahoitus:
Koneen säätiö (Jakautuuko Suomi -ohjelma).
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 tutkimushankkees14
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sa 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 University College Corkin (Irlanti) kanssa. Tutkija: VTT Elina Pekkarinen. Rahoitus: Suomen Akatemia
(henkilökohtainen tutkijatohtorin kolmivuotinen rahoitus).
Sukupuolten tasa-arvo, etnisyys ja seksuaalisuus: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa (2015–2018)
Seksuaalikasvatusta on harvoin tutkittu monikulttuurisuuden näkökulmasta. Millä lailla kulttuuriset
erot näkyvät pohjoismaisessa seksuaalikasvatuksessa entä millä tavoin ne pitäisi huomioida paremmin?
Kenellä on oikeus määritellä, minkälainen seksuaalikasvatus on laadukasta ja miten näitä käsityksiä värittävät näkemykset sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta? Tässä tutkimuksessa Suomen,
Ruotsin ja Norjan seksuaalikasvatusta lähestytään niin yksilöllisestä kuin rakenteellisesta näkökulmasta.
Tutkimusta varten haastatellaan nuoria ja seksuaalikasvatuksen ammattilaisia ja analysoidaan käytössä olevia seksuaalikasvatuksen oppikirjoja ja seksuaaliterveyttä koskevia tilastoja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkimus tuo paljon uutta tietoa liittyen seksuaalikasvatukseen, nuorten näkemyksiin
ja monikulttuurisuuteen. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös kasvatus- ja sosiaalialan käytännöissä.
Tutkija: VTT Veronika Honkasalo. Rahoitus: Suomen Akatemia (henkilökohtainen tutkijatohtorin
kolmivuotinen rahoitus).
Etniset suhteet vankila-arjessa – etnografinen tutkimus yhdenvertaisuudesta,
vankihierarkiasta ja selviytymiskeinoista (2014–2019)
Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan suljettujen miesvankiloiden kulttuuria ja käytäntöjä aikana,
jolloin ulkomaalaistaustaisten vankien osuus on lyhyessä ajassa kasvanut merkittävästi. Tutkimuksella tuodaan tietoa muun muassa siitä, miten etnisyys näkyy vankilan vuorovaikutuksessa, miten
yhdenvertaisuus toteutuu vankilan arjessa ja mitä haasteita etnisten vähemmistöjen kasvu tuo vankeinhoitoon. Tutkimuksen aineisto kerätään etnografisin menetelmin kahdessa Etelä-Suomen vankilassa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta tavoitteena on tuottaa murroksessa olevasta
vankilainstituutiosta tietoa, jota voidaan käyttää vankeinhoidon kehittämiseen ja erilaisten haasteiden
ennakointiin. Tutkija: VTM Helena Huhta. Rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto.
Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa (2015–2016)
Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa on Seta ry:n ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n
kanssa toteutettava hanke, jossa tutkitaan ja kehitetään mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisten
valmiuksia kohdata sateenkaarinuoria. Sateenkaarinuorilla tarkoitetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria, esimerkiksi homoja, lesboja, bi- ja transnuoria sekä muunsukupuolisia ja intersukupuolisia nuoria. Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisilla tarkoitetaan kuntien ja
järjestöjen palveluksessa olevia, nuoria työssään kohtaavia sosiaali- ja terveysalan sekä nuorisotyön
ammattilaisia. Tutkimushankkeen johtajana toimi vastaava tutkija, dosentti, Mikko Salasuo ja tutkijana VTK Inka Sirén. Rahoitus OKM/ Lanuke.
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Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla – Kehittämishankkeiden seuranta
ja arviointi (2016)
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kehittämisavustuksia kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Avustuksia myönnetään maahanmuuttajalasten ja -nuorten liikuntaan, perhe
liikuntaan, aikuisten maahanmuuttajien terveyttä edistävään liikuntaan sekä edellytysten luomiseen
urheilu- ja liikuntaseurojen maahanmuuttajille tarkoitettuun toimintaan. Erityiskohderyhmänä ovat
naiset ja tytöt sekä vaikeimmin tavoitettavat ryhmät. Vuonna 2015 kehittämisavustuksella tuettiin
35 liikuntahanketta ympäri Suomea. Kehittämisavustukseen 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 Pasanen työskentelee osana Nuorisotutkimusverkoston tutkijayhteisöä, mikä luo hyvän pohjan monitieteelliselle tutkimukselle ja yhteistyölle Nuorisotutkimusverkoston ja LIKES-tutkimuskeskuksen välillä.
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. Hankkeen
aineisto on kerätty, ja sen analyysi ja raportointi tapahtuvat vuoden 2016 aikana. Hanke toteutetaan
yhteistyössä THL:n, Hjelt-instituutin ja Nuorisotutkimusverkoston kesken. Vastaavana tutkijana toimii dosentti Mikko Salasuo.
Nuoret vastaanottokeskuksissa (2016)
Viimeisten kuukausien aikana Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista suurin osa on lapsia, nuoria
tai nuoria aikuisia. Hankkeessa tarkastellaan osallistuvan havainnoinnin keinoin, tutkija- ja vapaa
ehtoisrooleista käsin, nuorten elämää vastaanottokeskuksissa (Espoo, Oulu). Tavoitteena on tuoda
esille nuorten näkökulmia ja toiveita Suomessa elämisen alkuvaiheista sekä tukea vastaanottokeskusten nuorten parissa tehtävää työtä. Verkostomainen hanke toteutetaan yhteistyössä Nuorisoasiain
neuvottelukunnan ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Hanketta koordinoivat Nuorisotutkimusverkostossa VTT Marja Peltola, VTT Veronika Honkasalo ja tutkimusjohtaja Leena Suurpää.

3.4. Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto 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. 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.
16

NUORISOTUTKIMUSSEURAN
TOIMINTASUUNNITELMA 2016

4. JULKAISUT
Julkaisutoiminnan tavoite noudattelee vuonna 2016 Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottaa tieteellisesti korkeatasoisia, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia julkaisuja yhteiskunnan eri kentille. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa
(painetut ja verkkojulkaisut) ja Nuorisotutkimus-lehteä sekä Näkökulma-kirjoitussarjaa. Vuonna 2016
Nuorisotutkimus-lehti ja julkaisusarja (Tiede-sarja) pyritään nostamaan julkaisufoorumin kategoriaan 2.
Julkaisutoimintaa kehitetään aiempaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan julkaisujen aiempaa paremmaksi profiloimiseksi ja laadun sekä vuoropuhelun takaamiseksi. Sarjoja on kolme: Tiede, Kenttä
ja Liike. Julkaisujen ulkoasu-uudistuksen myötä sarjat erottuvat paremmin toisistaan, kun sarjan nimi
näkyy julkaisun etukannessa.
Julkaisuja koskevaa tiedotusta ja markkinointia kehitetään edelleen, ja vuoden 2016 aikana panostetaan erityisesti tieteellisten seurojen väliseen yhteistyöhön julkaisutoiminnassa, mukaan lukien
julkaisuja koskeva tiedeviestintä. Nuorisotutkimusverkosto esittelee julkaisujaan konferensseissa,
messuilla ja profiililtaan sopivissa 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. Lisäksi kirjojen myynnistä on sovittu Helsingissä sijaitsevien erikoiskirjakauppojen kanssa (Kolmen Sepän Kirjakauppa, Kurvin Kirja, Kirja & Kahvi, Tiedekirja). Neuvottelut
ovat käynnissä myös muualla Suomessa sijaitsevien kirjakauppojen kanssa.

4.1.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja

Julkaisutoiminta jatkuu vuonna 2016 vilkkaana yhä useampien tutkijoiden tarjotessa verkostolle nuo
risotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyön moninaistuessa eri kustantajien
kanssa. Vuonna 2016 julkaistavissa teoksissa painottuvat mm. syrjäseudut, muuttoliikkeet, metodikirjallisuus, liikunta, maanpuolustus sekä mediakulttuurit. Vuonna 2016 julkaisutoiminnan rakenteita
kehitetään edelleen. Erityisenä huomion kohteena ovat kirjojen sähköisten versioiden julkaiseminen
sovitun määräajan jälkeen (embargo) painettujen versioiden ohella.
Vuoropuhelua tiivistetään yliopistojen ja tieteellisten seurojen kanssa myös julkaisuyhteistyön tasolla. Julkaisuyhteistyötä tehdään aktiivisesti myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseksi
mm. OKM:n, valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan, eri kustantamoiden sekä järjestöjen kanssa.
Julkaisutoimintaa tukevan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan kaksivuotiskausi päättyy vuoden 2016 lopussa.

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
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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. Tavoitteena on avata lehdelle omat verkkosivut, joilla lehden kaikki tekstit julkaistaan vuoden
viiveellä. Nuorisotutkimus-lehti palkitsee vuosittain parhaan nuorisotutkimusartikkelin.
Nykyisen päätoimittajan ja toimituskunnan kaksivuotiskausi päättyy vuoden 2016 lopussa.

4.3.

Näkökulma

Vuonna 2015 käynnistetty verkossa julkaistava Näkökulma-sarja vakiinnuttaa asemansa seuran viestinnässä jatkuen vuonna 2016. Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen
tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat
sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Säännöllisesti päivittyvän
Näkökulma-palstan sisällön tuottavat pääosin Nuorisotutkimusverkoston tutkijat.
Verkkosivu-uudistuksen ja Näkökulma-sarjan käynnistämisen myötä verkkokanava Kommentti
ajetaan alas. Näkökulmat korvaavat jatkossa kolumnit ja Lukukokemukset jatkavat seuran verkkosivuilla omana palstanaan. Kommentti-sivusto jää toistaiseksi arkistomaiseksi rakenteeksi verkkoon.

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. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu vuoden 2016 aikana YUNETin
toimintaidean tarkistukseen ja tämän pohjalta YUNETia koskevaan uudistustyöhön.
Vuoden 2016 aikana vahvistetaan koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen sekä nuorisoalan ammattikorkeakoulujen kanssa. Tampereen yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa on viime vuosien aikana laadittu yhteistyösopimukset, jollaisia pyritään tekemään myös
muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa tieteellisen vuoropuhelun ja tutkijakoulutuksen vahvistamiseksi. Nuorisotutkimusverkoston avoimen tutkijaseminaarin uudistustyö avaa osaltaan uudenlaisia mahdollisuuksia aiempaa systemaattisempaan yhteistoimintaan nuorisotutkimuksen opetusta
ja tutkimusta toteuttavien korkeakoulujen kanssa.
Helsingin yliopiston kanssa tehtävästä yhteistyöstä mainittakoon yhteishankkeiden ohella opetus18
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yhteistyö 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 vuonna 2016 erityisesti ulkomaisten kumppanien kanssa. Vuonna 2015
jatketaan neuvotteluja yhteistyöstä ja tutkijavierailumahdollisuuksista Australian nuorisotutkijoiden
perustaman verkoston kanssa sekä pohjoismaisten tutkimusyhteisöjen suuntaan.
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.
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden tieteellistä vuoropuhelua vahvistetaan kuukausittaisten tutkimustapaamisten muodossa.
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.

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 2016 pyritään edelleen syventämään jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia sekä aktiivisesti löytämään uusia yhteistyötahoja ja -muotoja. Seminaareja ja keskustelutilaisuuksia järjestetään eri puolilla maata. Toiminnan avoimuutta ja valtakunnallisuutta vahvistetaan myös keskeisten
tapahtuminen suoratoistolla Bambuser-palvelun kautta.

6.1.

Nuorisotutkimuspäivät

Viidennettoista Nuorisotutkimuspäivät järjestetään syksyllä 2016. Tutkimuspäivien yhteydessä julkistetaan Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkintojen saajat. Nuorisotutkimuspäivät on järjestetty
edellisinä vuosina Joensuussa ja Tampereella, ja vuonna 2016 päivät järjestetään Helsingissä. Nuorisotutkimuspäivien teemana on vuonna 2016 nuorisotutkimuksen globaali vastuu.
19

NUORISOTUTKIMUSSEURAN
TOIMINTASUUNNITELMA 2016

6.2.

Avoimet tutkijaseminaarit

Nuorisotutkimusverkoston perustamisesta lähtien järjestetyt avoimet tutkijaseminaarit ovat olleet
keskeinen väline nuorisotutkijoiden vuoropuhelun edistämisessä valtakunnallisesti ja monitieteisesti.
Vuosien aikana tutkijaseminaarilla on ollut tärkeä tehtävä tutkijakoulutuksen tarjoamisessa eri uravaiheessa oleville tutkijoille, mutta ennen kaikkea väitöskirjavaiheessa olevien nuorten tutkijasukupolvien integroimisessa monitieteiseen nuorisotutkimuksen kenttään. Viime vuosina avoin tutkijaseminaari on pyrkinyt vastaamaan seminaaritoiminnan valtakunnallisuuden haasteisiin. Seminaareja
on järjestetty Helsingin lisäksi Tampereella, Turussa, Oulussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Kuopios
sa. Vuonna 2016 tutkijaseminaaria uudistetaan aiempaa tarkoituksenmukaisemmin väitöskirjavaiheessa olevia nuoria tutkijoita valtakunnallisesti yhteen kokoavaksi ja tukevaksi rakenteeksi, unohtamatta varttuneempien tutkijoiden tarpeita. Vuonna 2016 tutkijaseminaareja tullaan järjestämään
sekä teemallisina että teemattomina siten että voidaan antaa joustavasti tilaa erilaisille nuorisotutkimuksellisille näkökulmille ja aihepiireille. Seminaarien ohella kiinnitetään erityistä huomiota uusien
tutkijasukupolvien integroitumiseen nuorisotutkijayhteisöön tarjoamalla ohjausta tai muunlaista tutkimuksellista tukea opinnäytetöissä. Tutkijaseminaaria kehitetään yhdessä yliopistojen 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 2016 jatketaan ja syvennetään yhteistyötä eri yliopistojen kanssa monitieteisten gradupäivien järjestämiseksi.

6.3.

Yhteistyöseminaarit ja tapahtumat

Nuorisotutkimusverkosto järjestää ympäri maata seminaareja, tapahtumia, asiantuntijatapaamisia ja
tutkijoiden opintopiirejä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestetään tuoreisiin julkaisuihin liittyviä keskustelu- ja julkistustilaisuuksia, joiden avulla levitetään tutkimustietoa ja tuodaan yhteiskunnalliseen keskusteluun nuorisotutkimuksellisia näkökulmia. Keskustelu- ja julkistustilaisuuksissa pyritään dialogiin yhteiskunnan eri kenttien ja vaikuttajien kanssa.
Nuorisotutkimusverkosto tarjoaa ohjelmaa huhtikuussa 2016 Allianssin järjestämälle Allianssi-risteilylle, jonka pääteemana on yhdenvertaisuus. Nuorisotutkimusseura osallistuu NUORI 2017 -suurtapahtuman järjestelyihin yhtenä järjestelijätahona.
Nuorisotutkimusverkosto järjestää omaa ohjelmaa myös Turun ja Helsingin vuosittain pidettäville
kirjamessuille.

6.4.

Kansainvälinen yhteistyö ja seminaarit

Tutkimus- ja yhteiskunnallisen toiminnan keskeisenä arvona ja läpileikkaavana teemana on vuonna 2016 globaali vastuu. Tutkimushankkeisiin nivotaan mukaan globaali näkökulma, tarkoittipa se
käsitteiden ja tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista vertailevaa hankeyhteistyötä. Nuorisotutkimusverkoston monien tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä huippututkijoista. Nuorisotutkimusverkosto jatkaa neuvotteluja ulkomaisten yliopistojen tai tutkimuslaitosten
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kanssa, joissa toteutetaan merkittävää monitieteistä nuorisotutkimusta. Vuonna 2016 katse suunnataan myös globaalin etelän nuorisotutkimusta tekeviin tahoihin.
Verkosto kutsuu vuoden 2016 aikana ulkomaisia nuorisotutkijoita Suomeen vierailuluennoitsijoiksi sekä verkoston tutkimushankkeiden yhteistyökumppanin roolissa. Vierailuista mainittakoon mm.
Melbournen yliopiston Nuorisotutkimuskeskuksessa työskentelevä Dr Helen Stokes (Associate Dean
(Equity & Diversity), joka tulee tutkijavierailulle kahdeksi viikoksi syksyllä 2016. Vierailu pohjautuu aiempaan yhteistyöhön ja sen tavoitteena on suunnitella uusia tutkimuksellisen yhteistoiminnan
muotoja.
Nuorisotutkimusverkosto on mukana useissa vertailevissa tutkimushankkeissa, joissa tutkimusympäristöt sijoittuvat Euroopan sisä- ja ulkopuolelle. Hankkeissa kysymykset demokratiasta, nuorten
asemasta, muuttoliikkeestä, sukupolvista ja sukupuolesta asettuvat monipuolisen analyysin kohteeksi.
Myös nuorisotyön tutkimuksen kysymyksissä vahvistetaan globaalia dialogia.
Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä ovat jäseniä kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa. Näistä mainittakoon YOUNG-lehti, EU:n ja EN:n nuorisoalan partnership-verkostot,
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 2016 aikana myös Barentsin alueen ja Pohjoismaiden nuorisotyön ja -politiikan
yhteistyöverkostojen toimintaan tuoden niihin tutkimuksellista asiantuntemusta.
Kesäkuussa 2016 Nuorisotutkimusverkosto osallistuu järjestyksessään 13. pohjoismaiseen NYRISkonferenssiin ”YOUTH MOVES – Voices – Spaces – Subjectivities” Ruotsin Trollhättanissa. Nuoriso
tutkimusverkosto on mukana syyskuussa 2016 NORDBUKin ja OKM:n nuorisotyön- ja politiikan
vastuualueen järjestämässä pohjoismaisessa nuorisokonferenssissa ”Sillat – Bridges – Broar – Broer”.
Tapahtuma liittyy Suomen kauteen pohjoismaisen hallitustenvälisen yhteistyön puheenjohtajamaana.
Konferenssin teemana ovat nuorten oikeudet ja hyvinvointi Pohjoismaissa.
Nuorisotutkimusverkoston alaverkostona toimiva Tyttötutkimusverkosto järjestää elokuussa 2016
kansainvälisen tyttötutkimusaiheisen kesäkoulun “PRODUCING GIRLY KNOWLEDGE - Nordic
summer school on creative methods in girlhood studies and girl work” Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksella. Kesäkouluhanke tukee monitieteistä tyttötutkimusta ja sen metodologista kehittämistä tarjoamalla tutkijoille ja jatko-opiskelijoille kansainvälisen työskentelyfoorumin. Kesäkoulu pohjautuu jo pidempään jatkuneelle yhteistyölle tyttötutkijoiden ja tyttötyöntekijöiden välillä sekä
Suomessa että kansainvälisesti, ja se järjestetään yhteistyössä pohjoismaisen tyttötutkimusverkoston
FlickForsk!:n kanssa.

7. VIESTINTÄ
Nuorisotutkimusseuran viestinnän tarkoituksena on tukea Nuorisotutkimusseuran ja verkoston tiede- ja yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä sekä tutkimustoiminnan monipuolista asemaa ja roolia
niin tieteellisillä kuin yhteiskunnan eri kentillä. Viestintää on tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitetty viime vuosina suunnitelmallisesti ja viestinnän vastuualueita on kirkastettu.
Nuorisotutkimusverkoston viestintätiimi kartoittaa viestintätarpeita sekä suunnittelee ja toteuttaa
viestinnän sisällöllisiä ja teknisiä uudistuksia. Uudistusten yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää
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Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toimijoiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä toimia aloitteellisina yhteiskunnallisina keskustelijoina nuoria koskevissa asioissa.
Vuonna 2015 toteutettiin laaja-alainen visuaalisen ilmeen uudistus, jonka käyttöönotto näkyy vuoden 2016 viestinnässä. Verkkosivujen ulkoasu uusittiin osana laajempaa sivujen kehittämishanketta.
Myös Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan graafinen ilme uusittiin ja Näkökulma-kirjoitussarja
lanseerattiin uusituin graafisin elementein. Vuonna 2016 visuaaliset uudistukset laajennetaan koskemaan kaikkea viestintä- ja markkinointimateriaalia.
Vuonna 2016 viestinnässä keskitytään edellisvuonna käynnistetyn verkkosivu-uudistuksen hiomiseen ja loppuunsaattamiseen. Lisäksi visuaalisuuteen panostetaan muun muassa lisäämällä valokuvien
käyttöä kaikessa viestinnässä. Tässä hyödynnetään mm. loppuvuonna 2015 käyttöönotettua omaa kuvapankkia.

7.1. Työyhteisön sisäinen viestintä
Keskeisiä kanavia työyhteisön sisäisessä viestinnässä ovat toimiston hallintohenkilöstön viikkopalaverit sekä kuukausittain järjestettävät koko työyhteisön tapaamiset (ns. matala-seminaarit). Seuran
hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat jaetaan tiedoksi Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnalle; tällä taataan toiminnan läpinäkyvyys sekä mahdollistetaan vaikuttaminen yhteisiin asioihin
ja päätöksentekoon. Työyhteisö on valinnut keskuudestaan kaksi tutkijaa ja kaksi hallintohenkilöstön
edustajaa osallistumaan hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
Nuorisotutkimusseuran kaltaisen verkostomaisen yhteisön luonne ja tiedonkulku edellyttävät toimivia sähköisiä kommunikaatiokanavia ja -käytänteitä. Seuran hallitukselle sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkijoille ja toimihenkilöille on omat sähköpostilistansa. Hallituksella on käytössään oma
seuran verkkosivujen yhteydessä toimiva salasanalla suojattu tiedostopankkinsa, jonne muun muassa hallituksen kokousten asiakirjat kootaan. Lisäksi koko henkilöstöllä on pääsy Nuorisotutkimusseuran verkkolevyille salattujen VPN-yhteyksien avulla, mikä mahdollistaa aiempaa avoimemman
dokumenttien jakamisen henkilöstön keskuudessa. Tämän lisäksi selvitetään muita mahdollisuuksia
Nuorisotutkimusverkoston tutkimus- ja muiden aineistojen sisällölliselle jakamiselle ja kollektiiviselle
työstämiselle. Videoneuvotteluyhteyksiä kehitetään työyhteisön avoimen työskentelyn tukemiseksi.

7.2. Jäsenviestintä ja jäsenedut
Nuorisotutkimusseuran jäsenille tiedotetaan nuorisotutkimuksen kentän tapahtumista ja seuran järjestämistä tilaisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter) sekä
sähköpostitiedotuksena kahdella sähköpostilistalla.
Vuonna 2016 Nuorisotutkimusseuran jäsenkirje uudistetaan kaikille avoimeksi 3–4 kertaa vuodessa ilmestyväksi uutiskirjeeksi. Lisäksi seuran jäsenyydestä pyritään tekemään aiempaa kannattavampaa ja houkuttelevampaa jäsenetuja kehittämällä.

22

NUORISOTUTKIMUSSEURAN
TOIMINTASUUNNITELMA 2016

7.3. Ulkoinen viestintä
Nuorisotutkimusseuran tieteellinen ja yhteiskunnallinen asiantuntijarooli edellyttää ammattitaitoista
ja monikenttäistä tiedotustoimintaa. Tiedotuksessa käytetään yhä monipuolisemmin ja systemaattisemmin sähköistä viestintää. Verkkosivujen ja sähköpostilistojen lisäksi seura hyödyntää aktiivisesti
sosiaalisen median kanavia: Facebookia, Twitteriä sekä Bambuseria. Tutkimuksista ja julkaisuista tiedotetaan verkkosivujen ja sosiaalisen median lisäksi muun muassa messuilla, seminaareissa sekä alan
ammattilehdissä. Mediatiedotuksessa hyödynnetään ePressi-tiedotejakelupalvelua.
Sähköisten viestintävälineiden kehittämiseen panostetaan seurassa jatkuvasti: sosiaalisen median
mahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti tutkimustiedon levittäjänä ja Nuorisotutkimusseuran toiminnan tiedotuskanavana. Vuonna 2016 tiedotuksessa tullaan lisäämään audiovisuaalisen materiaalin määrää esimerkiksi korvaamalla osa tutkimuksiin liittyvistä tiedotteista lyhyillä
haastatteluilla. Lisäksi streamaus (suoratoisto) toteutetaan siten, että se kattaa keskeisimmät seminaari- ja muut tapahtumat.
Loppuvuonna 2015 Nuorisotutkimusseura julkaisee uudistetut suomenkieliset verkkosivut, joita
seuraavat pian ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Vuonna 2016 viestinnässä painottuu verkkosivuuudistuksen loppuunsaattaminen; tämä pitää sisällään sivujen hiomisen niin teknisen toimivuuden
kuin sisältöjenkin osalta.
Osana verkkosivu-uudistusta parannetaan myös tutkimuksen näkyvyyttä. Uusituilla sivuilla jokaisella Nuorisotutkimusverkoston tutkijalla on oma profiilisivunsa ja hankkeilla omat sivunsa, joita
tutkijat itse päivittävät. Uusilla verkkosivuilla tiedotetaan aiempaa laajemmin tutkijoiden julkaisutoiminnasta paitsi Nuorisotutkimusverkoston omissa julkaisuissa, myös kansainvälisissä tiedelehdissä
ja muissa julkaisuissa. Uutuutena sivuilla on lisäksi viestintävälineiden edustajille suunnattu mediapankki.
Huhtikuussa 2015 käynnistetty verkossa julkaistava Näkökulma-sarja vakiinnuttaa asemansa viestinnässä jatkuen myös vuonna 2016. Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä.
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