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1 YLEISTÄ
Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää
tutkija- ja yleisöseminaareja, julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä, verkkokanava Kommenttia ja
julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta sekä ylläpitää nuorisotutkijarekisteriä.
Nuorisotutkimusseura harjoittaa tutkimustoimintaa Nuorisotutkimusverkoston kautta.
Tutkimustoiminta on laajentunut viime vuosina nopeasti, ja nykyisin Nuorisotutkimusverkosto on yksi
maamme merkittävimmistä nuorisoa koskevan tiedon tuottajista ja julkaisijoista.
Nuorisotutkimusverkosto tavoitteet ovat sekä tiedepoliittisessa että nuorisopoliittisessa
vaikuttamistyössä. Verkosto pyrkii tuottamaan laadukasta akateemista tutkimusta sekä vaikuttamaan
tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja kehittämään nuorisotyötä. Verkostossa tehdään tutkimusta
yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä nuorisotyön ja -politiikan
ammattilaisten kanssa niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä. Seuran jäseniksi voivat liittyä
nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt. Jäsenet ovat pääasiassa eri
tieteenalojen edustajia ympäri Suomea. Vuoden 2011 lopussa (3.11.2011) Nuorisotutkimusseuralla oli
308 jäsentä jäsenmäärän ollessa jatkuvassa kasvussa.
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) lisätiloja tutkijoiden työhuoneiksi. Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita työskentelee näiden
toimipisteiden lisäksi verkostomaisesti ympäri Suomea. Seuran tiloissa toimii myös muutamia tutkijoita
alivuokrasopimuksilla.
Suuren osan rahoituksestaan (v. 2012 noin 60 %) Nuorisotutkimusseura saa valtionavustuksena opetusja kulttuuriministeriön nuorisoyksiköstä (OKM), mutta myös ulkopuolisen rahoituksen osuus on
merkittävä. Merkittävimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat vuonna 2012 Suomen Akatemia, opetus- ja
kulttuuriministeriön liikunta- ja kulttuuriyksikkö sekä Pohjoismainen ministerineuvosto.

1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2012
Tutkimustoiminta
Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksellisena painopisteenä jatkaa vuoden 2011 tapaan sukupolvi
monitieteisen nuorisotutkimuksen ja nuorisopolitiikan ympäristöissä -teema. Sukupolvinäkökulman
kautta Nuorisotutkimusverkosto ottaa kantaa paitsi nuorten ja nuoruuden sukupolviin, myös laajemmin
kysymyksiin ylisukupolvisuudesta sekä elämänkulun siirtymistä lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden
jännitteissä. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu monipuolisten aineistojen avulla nuoriso-, lapsuus- ja
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perhekysymysten risteyskohdissa oleviin sukupolvipolitiikan keskusteluihin. Tieteellisiin ja
yhteiskunnallisiin keskusteluihin tuodaan vahva nuorisonäkökulma.
Vuonna 2011 käynnistynyt kolmivuotinen OKM:n yleisavustuksella rahoitettava tutkimusohjelma
Nuoret ja sukupolvet jatkaa vuonna 2012 toimintaansa neljän tutkijan voimin. Tämän lisäksi sukupolven
teemaan keskitytään Suomen Akatemian rahoittamassa Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys.
Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma -hankkeessa. Nuorisobarometri 2012 pureutuu
sukupolvisuhteisiin uudella tavalla. Barometriin kerätään haastateltavien nuorten vanhempien joukosta
otos, jonka kautta avautuu mahdollisuus hyvinvoinnin rakentumisen ja sitä koskevien arvojen
tutkimiseen nimenomaan perhesuhteiden kautta.
Nuorisotutkimusverkosto koordinoi vuosien 2012 ja 2013 ajan pohjoismaista nuorisotutkimusta.
Nuorisotutkimuksen koordinaattoriksi on valittu tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Koordinaatio
keskittyy pohjoismaisen nuorisotyöttömyyden teemaan. Erityisenä kysymyksenä tarkastellaan nuorten
yhteiskuntatakuun laajaa kokonaisuutta. Kyse on Suomen valtionrajat ylittävistä muutoksista, joita
luonnehtivat esimerkiksi työpaikkarakenteen uudelleen muotoutuminen, polarisaatio ”hyviin” ja
”huonoihin” töihin sekä työpaikkojen kato ja nuorten hauras työmarkkina-asema muuttuvissa
työyhteiskunnan ja sen sukupolvipolitiikan olosuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto on käynnistänyt
neuvottelut nuorten yhteiskuntatakuun pohjoismaiseksi analysoimiseksi mm. työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa.
Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen sekä -politiikan rajapintoja koetellaan vuoden 2012 aikana monin
tavoin. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) ja Lapsuudentutkimuksen seuran
yhdessä toteutettava Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke valaisee lastensuojelun tutkimuksen ja
tiedontarpeen nykytilaa sekä etsii vaihtoehtoja pysyvän rakenteen luomiseksi lastensuojelututkimuksen
kentälle. Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa toteutetaan yhteistyössä Nuorisotutkimuspäivät, joiden
aihepiiri koskee lapsuuden ja nuoruuden vaihtelevia tulkintoja, niin tutkimuksessa kuin
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Lisäksi Lapsuudentutkimuksen seuran sekä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) ja Nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) kanssa valmistellaan Nuorten elinolot vuosikirja, jossa tarkastellaan lapsuutta ja nuoruutta instituutioiden kehyksissä.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksissa kurottaudutaan myös sellaisiin institutionaalisiin
ympäristöihin, joissa nuorisotutkimus ei perinteisesti ole ollut keskeisenä tiedontuottajana. Tällaisia
ympäristöjä on muun muassa liikuntaan ja urheiluun liittyvät kentät sekä koulu sosiaalisena
ympäristönä. Myös nuoriso- ja mediatutkimuksen vuoropuhelua vahvistetaan, mistä esimerkkinä
Nuorisotutkimusverkoston vuoden 2012 alusta hallinnoima Lasten mediabarometri -hanke. Lisäksi
nuorisotutkijoiden ja median välistä vuoropuhelua koskevaa koulutusta järjestetään vuoden 2012
aikana.
Vuoden 2012 aikana tehdään valmisteluja ja tarvittavia toimenpiteitä Nuorisotutkimusverkoston
tutkimustoiminnan määräaikaisen projektirakenteen muuttamiseksi vakaammalle pohjalle nykyisessä
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verkosto-organisaation kehyksessä. Kyse on paitsi tutkimuksen laadusta, myös tutkijaurien tukemisesta
ja oikeudellisista kysymyksistä määräaikaisiin työsopimuksiin liittyen.
Nuorisotutkimuksen globaali vastuu
Vuonna 2012 jatketaan tutkimustoiminnan kehittämistä kansainvälisesti monikenttäiseksi. Tavoitteena
on nivoa Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeisiin globaali näkökulma, tarkoittipa se käsitteiden
ja tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista vertailevaa hankeyhteistyötä. Tavoitteen
konkretisoimiseksi on tehty yhteinen tutkimusaloite nuoriso- ja kehitysmaatutkimuksen lähtökohtien
risteyttämiseksi. Lisäksi pyritään vahvistamaan nuorisotutkimuksen globaalia vuoropuhelua.
Nuorisotutkimusverkosto on osa pohjoismaista Afrikkaan liittyvää lapsuus- ja nuorisotutkijoiden
verkostoa, jota rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto. Tutkijavaihtoa systematisoidaan yhtäältä
siten, että Nuorisotutkimusverkosto kutsuu vuosittain 1-2 ulkomaista nuorisotutkijaa
vierailuluennoitsijaksi ja verkoston tutkimuksiin tutustumiseksi. Toisaalta pyritään tukemaan
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta luontevana osana heidän
tutkimushankkeitaan.
Työyhteisöllisyyden ja organisaation kehittäminen
Vuonna 2012 jalkautetaan käytäntöön pitkään valmistellun organisaatiouudistuksen lopputulos,
edellisen vuoden lopulla hyväksytty johtosääntö, joka selkiyttää luottamustoimisten asiantuntijoiden ja
Nuorisotutkimusverkoston toimihenkilöiden sekä tutkijoiden välistä työnjakoa. Tarkoituksena on
vahvistaa Nuorisotutkimusseuran ja sen hallituksen roolia tiedepolitiikan aktiivisena toimijana,
aloitteellisen nuorisopoliittisen roolin ohella.
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden mahdollisuutta tieteelliseen vuoropuheluun vahvistetaan.
Nykyisiä käytäntöjä täydennetään kuukausittain kokoontuvan Nuorisotutkimusverkoston
tutkijaseminaarin (nk. Matala) keinoin. Lisäksi haetaan avoimuutta monimetodisiin yhteistyörakenteisiin
(laadullisten ja määrällisten aineistojen dialogi) sekä yhteisöllisen tutkimuskulttuurin vahvistamiseen
(mm. yhteiset aineistot).
Nuorisotutkimusverkoston toiminnan keskeinen osa-alue on julkaisut. Verkoston julkaisusarjaa on
uudistettu vuoden 2011 aikana muun muassa eriyttämällä erilaiset julkaisut sarjoiksi sekä
täsmentämällä arviointiprosesseja. Uudistukset otetaan kokonaisvaltaisesti käyttöön vuonna 2012.
Samalla on tarkoituksena vahvistaa julkaisutoimikunnan roolia osana julkaisusarjan kehittämistä.
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2 ORGANISAATIO
2.1 Henkilöstö
Nuorisotutkimusseuran toimistolla työskentelee yhdeksän toimihenkilöä:
-

Tutkimusjohtaja Leena Suurpää
Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala
Vs. erikoissuunnittelija: tehtävä avoinna 1.12.11-, rekrytointi käynnistetään alkuvuonna 2012
(erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti toimivapaalla 1.1.10–31.9.2014)
Toimitussihteeri Tanja Konttinen
Julkaisusihteeri Vappu Helmisaari
- Vs. järjestösihteeri Sarianne Karikko (järjestösihteeri Heidi Villikka toimivapaalla 1.8.10 –
31.12.2012)
Hallintopäällikkö Minna Laasala
- Tilastotutkija Sami Myllyniemi
- Toimistosihteeri Heta Kämäräinen
Lisäksi vuonna 2012 Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee parisenkymmentä tutkijaa eripituisissa
työsuhteissa. Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee säännöllisesti korkeakouluharjoittelijoita
tutkimusavustajina sekä avustajina erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.
Nuorisotutkimusseuran henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan mm. vuotuisten
kehityskeskustelujen, viikoittaisten työntekijöiden yhteisten palaverien, hallituksen ja työntekijöiden
vuoropuhelun sekä työnohjauksen muodossa. Lisäksi työntekijöille tarjotaan mahdollisuus liikunta- ja
kulttuuriseteleiden käyttöön.
Kaikki Nuorisotutkimusverkoston tutkijat on integroitu verkoston tutkimushankkeisiin, mikä antaa
mahdollisuudet tutkijoiden työn yhteisölliseen tukemiseen.
Työterveyspalvelut on järjestetty Suomen Terveystalon kautta. Vuonna 2012 jatketaan edelleen
työhyvinvointiin liittyviä kehittämistoimia. Vuonna 2010 käyttöönotettuja henkilöstösuunnitelmaa ja
uusien työntekijöiden perehdyttämiskansiota päivitetään ja kehitetään edelleen.
Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaali järjestetään syksyllä 2011, joilla valitaan valtuutetut
vuosille 2012–2013.

2.2 Hallitus
Nuorisotutkimusseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
6–10 varsinaista jäsentä (v. 2011 puheenjohtaja + kahdeksan varsinaista jäsentä) sekä vastaava määrä
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henkilökohtaisia varajäseniä.
Seuran hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Vuoden alussa järjestetään laajempi
koulutusseminaari ja -kokous hallituksen uusien jäsenten perehdytystä varten. Hallitus voi myös
tarvittaessa järjestää kiireisistä asioista päättämiseksi sähköpostikokouksia, mikäli hallituksen jäsenet
ovat asiasta yksimielisiä.

3 TUTKIMUSTOIMINTA
3.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama
tutkimusohjelma
Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma (2011–2013)
Vuonna 2011 käynnistyneen tutkimusohjelman tavoitteena on lähestyä sukupolven tematiikkaa
nuorisotutkimuksen eri näkökulmista monitieteisesti ja monikenttäisesti. Tutkimusohjelman yhteisenä
aineistona toimii Oi Nuoruus -kirjoituskilpailuaineisto, joka avaa historiallisen ja nykypäivää valaisevan
näkökulman nuoruuden sukupolvikokemuksiin. Tutkimusohjelman tutkijoina toimivat vuonna 2011 VTT
Sanna Aaltonen (Sukupolvien väliset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen); VTT Veronika Honkasalo
(Monikulttuurinen seksuaalikasvatus sukupolvisuhteina – miten tiedot ja käytännöt kohtaavat?); FM
Tuukka Tomperi (Lasten ja nuorten poliittinen sosialisaatio perheissä); YTT, dos. Atte Oksanen (Vihan ja
väkivallan verkko? Kartoituksia virtuaalisesta sukupolvesta ja nuorisokulttuurisesta muutoksesta 2010luvun Suomessa). Tutkimusohjelman vetäjinä toimivat Tommi Hoikkala ja Leena Suurpää.

3.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Nuorisoasiain
neuvottelukunnan rahoittamat muut tutkimushankkeet
Vuonna 2012 ulkopuolisen rahoituksen tutkimushankkeiden kokonaisvolyymi ylittää opetus- ja
kulttuuriministeriön nuorisoyksikön vuosiavustuksen turvin toteutettavan tutkimustoiminnan volyymin.
Ulkopuolisten hankkeiden joukossa on sekä akateemisesti painottuneita hankkeita että erilaisia
käytännön toimijoiden kanssa tehtäviä yhteistyöhankkeita.
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Doping suomalaisessa liikuntakulttuurissa (2009−2012)
Vuosien 2009–2011 aikana toteutettu hanke tarkastelee dopingaineiden käyttöä liikuntakulttuurissa.
Vuoden 2012 aikana viimeistellään ja julkaistaan hankkeen julkaisu Kuntodoping. Näkökulmia
dopingaineiden käyttöön kilpaurheilun ulkopuolella. Tutkijat ja julkaisun kirjoittajat: VTT, dos. Mikko
Salasuo sekä VTM Mikko Piispa.
Suomen ihanuus ja kurjuus (2009–2012)
Hankkeessa pureudutaan kokonaisvaltaisesti lapsuuden ja nuoruuden elämänkulun saranavaiheisiin eri
kasvatusinstituutioissa. Tutkimuksen kaikissa osahankkeissa lähtökohdan ovat muodostaneet kasvatus,
kasvaminen, sukupolvisuhteet ja sosialisaatio. Vuonna 2012 hankekokonaisuus viedään välipäätökseen
julkaisemalla kantahämäläisen peruskoulun 9. luokan kouluetnografiasta (Petri Pajun syksyllä 2011
julkaistusta väitöskirjasta) muokattu populaariversio. Tutkijat: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala
(hankkeen johtaja) ja VTT Petri Paju.
Vaalitutkimus (2011–2012)
Vuonna 2011 toteutettu hanke pureutuu moniulotteisesti paitsi nuorten äänestyskäyttäytymiseen,
myös julkiseen nuoriso- ja sukupolvipoliittiseen keskusteluun vaalien alla sekä nuorten poliittiseen
asemaan näissä julkisissa mediakeskusteluissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nuorisoasiain
neuvottelukunnan kanssa. Alkuvuoden 2012 aikana viimeistellään ja julkaistaan hankkeen
artikkelikokoelma. Tutkija ja julkaisun toimittaja: YTT Jussi Ronkainen.
Mihin polut johtavat? Tutkimus urheilijoiden elämänkulusta, menestystekijöistä ja epäonnistumisista
(2011–2014)
Huippu-urheilun muutostyöryhmän ns. urheilijakohtaamisten rinnakkaistutkimus. Kerätään 120
kvalitatiivista elämänkulkuhaastattelua urheilun, taiteen ja kulttuurin toimijoilta. Analysoidaan
haastattelut ja kirjoitetaan kirja kilpailuyhteiskunta-Suomen (pakko)menestymisen panoraamasta.
Hankkeen tutkijat: VTT, dos. Mikko Salasuo ja VTM Mikko Piispa. Hankkeen vastuullinen johtaja:
tutkimusprofessori Tommi Hoikkala.
Lasten mediabarometri (2012)
Tutkimushanke on jatkoa vuosina toteutetuille 2010 ja 2011 Lasten mediabarometri tutkimusprojekteille, joista on vastannut Mediakasvatusseura ry yhteistyössä Tampereen, Jyväskylän ja
Aalto yliopistojen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton sekä Valtion elokuvatarkastamon kanssa. Vuonna
2012 barometrin toteuttaa Nuorisotutkimusverkosto. Lasten mediabarometrin tavoitteena on
analysoida lasten ja varhaisnuorten (10–12 -vuotiaiden) mediasuhteita kansallisella tasolla sekä tuottaa
tietoa mediakasvatuksen linjaamiseksi ja kehittämiseksi. Mediakasvatus nähdään sekä
vertaistoimintana että vanhempien ja ammattikasvattajien kuten opettajien ja nuorisotyöntekijöiden
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toteuttamana. Hanke toteutetaan yhteistyössä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen (MEKU), em.
yliopistojen sekä Mediakasvatusseuran kanssa. Hankkeeseen rekrytoidaan tutkija vuoden 2012 alussa.

3.3 Ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeet
Nuorisotutkimuksen pohjoismainen koordinaatio (2012–2013): case nuorisotyöttömyys &
yhteiskuntatakuu (Nordisk ministerråd)
Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala on valittu pohjoismaiseksi nuorisotutkimuksen koordinaattoriksi
vuosille 2012–2013. Koordinaattorin työtehtävä liittyy pohjoismaisen nuorisotyöttömyyden
nuorisotutkimukselliseen ja -poliittiseen analyysiin. Tätä toteutetaan mm. läpivalaisemalla
yhteiskuntatakuun pohjoismaiset eri sovellukset kriittisen ja vertailevan evaluaation keinoin (best & bad
practices -ristiinluenta). Käytäntökeskustelussa paneudutaan yhteiskuntatakuiden toimijoiden
kokemusvertailuun (”erfarenhetsanalys”). Yhteiskuntatakuun suomalaisessa mallissa panostetaan
merkittävästi etsivään nuorisotyöhön; hankkeessa kysytään mitä se tarkoittaa pohjoismaisessa
katsannossa. Ilmiökenttä – yhteiskuntatakuiden kohdenuorisot eri Pohjoismaissa – kontekstoidaan
hankkeessa työpaikkarakenteen (Suomessa, Pohjoismaissa ja globaalisti) uudelleen muotoutumiseen,
”hyvien” ja ”huonojen” töiden polarisaatioon, työn muutokseen sekä nuorten sekundaariseen asemaan
työmarkkinoilla. Teema resonoi myös sukupolvikysymykseen (vrt. Espanjan 800 euron sukupolvi ynnä
muu nuorisotyöttömyyden liikehdintäsäpinä ympäri Euroopan ja maailman). Hankkeen työmuodot
vuosien 2012–2013 aikana: tutkimuskatsaus, keskeistoimijoiden haastattelut, Pohjoismainen seminaari
sekä pohjoismainen työttömyysteemainen nuorisobarometri (mikäli hankkeeseen saadaan
lisärahoitusta pohjoismaisen perusrahoituksen oheen).
Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma (2009–2012)
Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan terveyskäyttäytymisen periytyvyyttä ja
kehittymistä elämänkulkunäkökulman avulla, sekä maskuliinisuuden roolia nuorten miesten
elämäntyyleissä. Hankkeen vastuullinen johtaja on tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Tutkijat vuonna
2012: VTM Anni Ojajärvi, FT, dos. Anne Puuronen ja VTT, dos. Mikko Salasuo. Hanke kytkeytyy
soveltuvin osin sekä Suomen ihanuus ja kurjuus -hankekokonaisuuteen, että Nuorisobarometri 2011
kyselyyn ja sen yhteydessä toteutettuun nuorten vanhempien kyselyyn.
Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys (2010–2011 & 2012)
Hankkeessa on paneuduttu nuorten yrittäjyysasenteisiin ja vastuullisen yrittäjyyden käytäntöihin kautta.
Tutkimuksessa toteutettiin Etelä-Korea-USA-Suomi -vertailukysely sekä laadullinen osio. Raportti
julkaistaan 2012 ja jatkorahoituksesta käydään neuvotteluja vuoden 2012 aikana. Hanke kytkeytyy
soveltuvin osin Suomen ihanuus ja kurjuus -hankekokonaisuuteen.
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Myrsky-hankkeen jatko-osio (2012)
Nuorten taide- ja kulttuuritoimintaa tukeva Myrsky-hankekokonaisuus on siirtynyt Suomen
Kulttuurirahastolta Suomen Lasten ja Nuorten Säätiölle. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu hankkeen
tutkivaan kehittämiseen.
Lastensuojelun tieto ja tutkimus (2010–2012)
Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusverkoston käynnistämän verkostohankkeen
tavoitteena on vahvistaa lastensuojelututkimuksen monitieteistä valtakunnallista yhteistyötä. Hankkeen
toimintaa rahoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA. Hankkeen kahtena
ensimmäisenä vuotena on selvitetty lastensuojelukentän eri toimijoiden tiedon tarpeita sekä
vahvistettu lastensuojelun käytännössä sekä tutkimuksessa tuotettavan tiedon kokoamista,
kehittämistä ja soveltamista yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vuonna 2012 keskeisenä tavoitteena on
löytää sopivia ratkaisuja lastensuojelututkimuksen pysyvän koordinaatio- ja tutkimusrakenteen
luomiseksi. Hankkeen koordinaattori: VTT Elina Pekkarinen.
Lasten ja nuorten kuntaosallistuminen (2010–2011)
Hankkeessa kirjoitettu 23 kirjoittajan kirja julkaistaan alkuvuodesta 2012. Hankkeen osarahoittajana
2010–2011 toimi Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Kirjan toimittamisesta
vastaa FT Anu Gretschel ja FM Tomi Kiilakoski. Hankkeelle haetaan jatkoa vuonna 2012.
Nuorten digitaaliset oppimisympäristöt (2010–2012)
Myötätuulessa – nuorten digitaaliset oppimisympäristöt -hankkeen arviointitutkimus, joka toteutetaan
ESR-rahoituksella yhteistyössä hanketta koordinoivan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa.
Tutkimuksen tavoitteena on seurata ja arvioida miten ja millaisia nuorten digitaalisia
oppimisympäristöjä projektin aikana kehitetään. Vuonna 2012 raportoidaan hankkeen keskeiset
päätelmät. Osa-aikaisen hankkeen tutkija: VTM Heidi Villikka.
Perusopetuksen päätös ja nuoret (2010–2013)
Eteenpäin Opintiellä – Perusopetus päätökseen -hankkeen (mEnOliPPu) tutkimusosuus, jonka
tarkoituksena on selvittää, millaisia erilaisia polkuja pitkin nuoret ovat tulleet elämäntilanteeseensa ja
missä ovat ne aukot, joista nuoret ovat pudonneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Tavoitteena on
tuottaa tietoa kohderyhmänuorten sekä heidän asioitansa hoitavien viranomaisten ja palvelujen
näkemyksistä sekä kehittymässä olevien monialaisten työmuotojen mahdollisuuksista ja haasteista.
Osa-aikaisen hankkeen tutkija: dos. Tapio Kuure.
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Youth Against Drugs Street teamin arviointihanke (2010–2013)
RAY:n rahoittaman ja YAD:n organisoiman huumevalistuskampanjan arviointihanke, jossa selvitetään
sitä, miten nuorten huumeasenteisiin voidaan vaikuttaa ruohonjuuritasolla, nuorisokulttuurisissa
ympäristöissä. Osa-aikaisen hankkeen tutkija: VTM Mikko Piispa.
Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke (2011–2014)
Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke on käynnistynyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen aloitteesta ja sitä hallinnoi Allianssi ry. Hankkeen osatoteuttajia ovat Hyvinkään,
Lohjan ja Porvoon kaupungit, joissa kehitetään monialaisen yhteistyön verkostoja ja käytäntöjä. Osaaikaisen hankkeen tutkija: FT Anu Gretschel.

3.4 Hakuvaiheessa olevat tutkimushankkeet
Nuorten poliittisuus nyky-Afrikassa (Youth and Political Engagement in Contemporary Africa)
Konsortiohanke Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen oppiaineen kanssa. Haettu rahoitusta
Suomen Akatemian kehitystutkimuksen määrärahoista 30.9.2011
Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus (Generational
Negotiations, Social Control and Gendered Sexualities)
Yhteistyöhanke Helsingin ja Turun yliopiston sekä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa. Haettu
rahoitusta Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskuntatutkimuksen määrärahoista 30.9.2011
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana
Tutkimusinventaari. Haettu rahoitusta Opetushallituksesta 18.10.2011.
Oppimisympäristöt yhteistyöhön. Koulun ja nuorisotyön yhteistyön tutkimus- ja kehittämishanke
Yhteistyöhanke Kanuuna-kuntien kanssa. Yhteistyöesitys tehty opetus- ja kulttuuriministeriöön ja
Opetushallitukseen.

3.5 Tutkimusyhteistyö
Tutkimustoimintaa koskevaa yhteistyötä tehdään edellä mainittujen tahojen lisäksi muun muassa
Nuoran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (Nuorten elinolot -vuosikirja, Nuorisobarometri),
kunnallisten nuorisotoimien ja järjestökentän (erityisesti Allianssi ja Kanuuna-kunnat),
Lapsuudentutkimuksen seuran (julkaisu- ja seminaariyhteistyö) sekä eri ministeriöiden kanssa. Työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa tehdään yhteistyötä nuorten yhteiskuntatakuun teemojen puitteissa.
Oikeusministeriön kanssa vahvistetaan yhteistyötä demokratia- ja kansalaisvaikuttamisen kysymysten
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kohdalla. Nuorisotutkimusverkoston liikuntatutkimus tukee yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön
liikuntayksikön kanssa.
Uusia yhteistyörakenteita kehitetään kouluja koskevan nuorisotutkimuksen ja kehittämistoiminnan
vahvistamiseksi (mm. Opetushallitus). Ammattikorkeakoulujen kanssa vahvistetaan toiminnallista
yhteistyötä (mm. Nuorisotyön kehittäminen -julkaisu, yhteistyö Kommentin puitteissa). Yliopistojen
kanssa tehdään yhteistyötä mm. Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelman sekä yksittäisten
tutkimushankkeiden (mm. Lasten mediabarometri) puitteissa. Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen
(2011) dos. Timo Harrikari on valittu Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitukseen, mikä vahvistaa
yhteistyömahdollisuuksia myös muiden tieteellisten seurojen kanssa. Yhteistyötä eri yliopistojen kanssa
vahvistetaan mm. avoimen tutkijaseminaari -rakenteen keinoin (vuonna 2012 avoin seminaari
suunnitteilla Lapin yliopiston/ Itä-Suomen yliopiston kanssa). Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin
kanssa suunnitteilla oleva yhteistyö vahvistaa onnistuessaan myös kansainvälistä tutkimustoimintaa.
Kansainvälisiä tutkimusverkostoja kehitetään edelleen ja pyritään edistämään kansainvälisiä
yhteishankkeita. Toteutetaan monipuolisesti kumppanuusyhteistyötä nuorisoalan kentän toimijoiden
kanssa (esim. kunnat, järjestöt) yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden muodossa (ks. kohta 3.3).
Nuorisotutkimusseura voi tukea harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit
kytkeytyvät läheisesti nuorisotutkimukseen. Tällainen alaverkosto on esimerkiksi
Tyttötutkimusverkosto. Vuonna 2012 pyritään vakiinnuttamaan nuorisotyön tutkijoiden alaverkoston
toiminta.

3.6 Gradupalkinto
Gradupalkinto jaetaan yhdennentoista kerran ansioituneelle nuorisotutkimuksellisen gradun tekijälle.
Palkinnon suuruus on 1500 euroa, minkä lisäksi annetaan kaksi kunniamainintaa. Arviot tekee avoimella
haulla valittava graduraati, johon valittavilta edellytetään tohtorin tutkintoa. Gradupalkinnosta
tiedotetaan laajasti, jotta kilpailun saataisiin mahdollisimman edustava ja laaja otos osallistujia ja
korkeatasoisia graduja.
Vuoden 2012 gradukisan graduraatia pyydetään kirjoittamaan yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran
järjestösihteerin kanssa gradukisan arviointiperusteet, joilla pyritään muuttamaan arviointia
läpinäkyvämmäksi ja takaamaan arvosteluperusteiden jatkuvuus ja yhdenmukaisuus raadin jäsenten
vaihtuessa.
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4 JULKAISUT
4.1 Nuorisotutkimus-lehti
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä monitieteisessä Nuorisotutkimus-lehdessä on tietoa nuorista
nuorisotutkijoille sekä kaikille nuorten parissa työskenteleville ja nuorten asioista kiinnostuneille.
Nuorisotutkimus esittelee, kuvaa ja tulkitsee nuorten elämää eri teemojen valossa. Lehdessä on
artikkeleiden lisäksi lektioita, katsauksia, puheenvuoroja, kirja-arvioita ja seminaariraportteja sekä
tietoa julkaisuista ja seminaareista. Lehti noudattaa referee-käytäntöä tieteellisen tason takaamiseksi.
Vuonna 2012 jatketaan Nuorisotutkimus-lehden verkkosivujen sisällön kehittämistä. Tähän on saatu
vuodelle 2011 erillisrahoitusta Koneen säätiöltä ja Kordelinin säätiöltä jatkorahoitusta vuodelle 2012.
Nuorisotutkimusseuran hallitus nimittää lehden päätoimittajan ja toimitusneuvoston kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Toimitusneuvosto kokoontuu vuoden aikana 3-4 kertaa. Kaudella 2011–2012 lehden
päätoimittajana toimii Sari Näre. Lehden toimitussihteerinä toimii Nuorisotutkimusseuran
toimitussihteeri Tanja Konttinen. Lehden toimitusneuvoston ja päätoimittajan haku kaudelle 2013–2014
järjestetään syksyllä 2012.
Toimitusneuvoston kokoonpano kaudella 2011–2012:
Sanna Aaltonen, VTT, Nuorisotutkimusverkosto
Pirjo Jukarainen, HTT, Tampereen yliopisto
Merja Leppälahti, FL, Turun yliopisto
Mari Mäkiranta, TaT, tutkija, Lapin yliopisto
Mirja Määttä, VTT, Itä-Suomen yliopisto/Nuorisotutkimusverkosto
Atte Oksanen, YTT, FM, dos., Tampereen yliopisto
Anne Puuronen, FT, dos., Turun yliopisto/Nuorisotutkimusverkosto
Ulla-Maija Salo, KT, YTM, dos.,Helsingin yliopisto
Katariina Soanjärvi, KT, HUMAK
Pirjo Suvilehto, FT, Oulun yliopisto
Vappu Turunen, FM, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi
Veli-Matti Ulvinen, KT, Oulun yliopisto
Raili Välimaa, TtT, Jyväskylän yliopisto
Annamari Vänskä, FT, Helsingin yliopisto, Tukholman yliopisto
Tomi Kiilakoski, FM, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Marcus Moberg, post-doc tutkija, opettaja, Åbo Akademi
Mette Ranta, YTM, tohtorikoulutuettava Jyväskylän yliopisto, tutkimusapulainen
Helsingin yliopisto
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Vuoden 2012 Nuorisotutkimus-lehden teemat ja vastaavat toimittajat:
1/12 Lapset ja osallistuminen (vastaava toimittaja Ulla Maija Salo)
2/12 Opettajat (vastaava toimittaja Veli-Matti Ulvinen)
Muut teemat päätetään seuraavassa toimitusneuvoston kokouksessa 12.12.2011.

4.2 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja
Julkaisutoiminnan lähtökohta noudattelee Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottamalla
yhteiskunnallisesti puhuttelevia, tieteellisesti päteviä ja uutta tietoa sekä näkökulmia tuovia julkaisuja
yhteiskunnan eri kentille. Julkaisut kulkevat kahdessa sarjassa: painettuina julkaisuina ja
verkkojulkaisuina. Julkaisutoiminta on edelleen vilkasta ja yhä useammat tarjoavat verkostolle
nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi. Oman julkaisutoiminnan lisäksi osa
julkaisutoimituksesta teetetään mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisilla toimijoilla. Vuonna 2012
julkaistavissa teoksissa painottuvat mm. nuorten vaikuttamiseen ja osallisuuteen liittyvät teemat,
nuorisotyön tutkimisen ja kehittämisen erilaiset aihepiirit sekä liikuntaan liittyvät teemat. Vuonna 2012
ilmestyy myös useampia englanninkielisiä julkaisuja, millä osaltaan pyritään tuottamaan ylirajaisia
näkökulmia suomalaiseen nuorisotutkimukseen sekä tuomaan näkyväksi suomalaisen
nuorisotutkimuksen vahvuuksia.
Vuonna 2012 julkaisutoimintaa ja sen rakenteita kehitetään edelleen. Erityisenä huomion kohteina ovat
referee-toiminnan kehittäminen julkaisujen laadun takaamiseksi, julkaisutoimituskunnan toiminnan
kehittäminen sekä julkaisujen linkittäminen kansainvälisiin verkkojärjestelmiin. Vuoden 2011 alusta
käyttöönotettua jakoa sarjoihin Tiede, Hybridit, Kenttä ja Ääni ja liike kehitetään edelleen. Tiedesarjassa ilmestyvien teosten sisältö ja tyyli ovat akateemisten kriteerien mukaisia. Teokset käyvät läpi
referee-menettelyn. Hybridit-sarjassa teokset ovat sekoitus tiedettä ja soveltavaa tutkimusta. Alan
asiantuntijat kommentoivat teokset. Kenttä-sarjaan kuuluvat erilaiset raportit ja selvitykset. Ääni ja
liike-sarjassa ilmestyvät ajankohtaiset yhteiskunnalliset puheenvuorot. Vuonna 2012 sarja arvioidaan
uudelleen. Myös julkaisusarjan toimituskunnan toimintaa pyritään kehittämään; Nykyinen
toimituskunta on ollut koossa 2010–11 ja vuoden 2012 aikana järjestetään jälleen avoin haku
toimituskuntaan.
Julkaisuyhteistyötä jatketaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten
seurojen kanssa. Vuonna 2012 julkaistaan nuoruutta, lapsuutta ja rakenteita koskevaa kirjallisuutta,
sekä koulutusta koskevaa ja kunnallista nuorisotyötä ja kansainvälistä aktiivisuutta käsittelevää
kirjallisuutta. Lisäksi päihteisiin, tupakointiin, dopingiin ja terveyteen liittyvän kirjallisuuden
julkaiseminen jatkuu ja julkaisusarja valottaa myös nuorten katukulttuuria. Julkaisusarja myös
kansainvälistyy: vuodenvaihteessa 2011–2012 ilmestyy teos digitaalisesta kulttuurista, helmikuussa
nuorten kansainvälisestä aktivismista ja loppuvuonna 2012 tehdään yhteistyötä Tufnell Pressin ja
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Helsingin yliopiston kanssa koulutukseen ja nuoruuteen liittyvän englanninkielisen teoksen
julkaisemisessa.
Lisäksi erillisiä yhteistyöhankkeita julkaisujen osalta on runsaasti eri tahojen kanssa – näistä
mainittakoon yliopistot, HUMAK, Juvenia, Allianssi sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus.
Nuorisotutkimusverkosto julkaisee myös nuorisotyötä ja koulutusta koskevia väitöskirjoja, sekä
ajankohtaisia raportteja lapsi- ja nuorisopolitiikkaan liittyen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Nuoran kanssa joka toinen vuosi julkaistavan Nuorten elinolot teos julkaistaan vuonna 2012. Vetovastuussa on Nuorisotutkimusverkosto. Teemana on Lapsuuden ja
nuoruuden instituutiot. Yhteistyötä tehdään tällä kertaa myös Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa.
Vuoden 2012 aikana jatketaan edelleen vuonna 2009 alkanutta tiedotus- ja markkinointitoiminnan
kehittämistä. Nuorisotutkimusseura esittelee julkaisujaan messuilla ja alan lehdissä. Julkaisuja myydään
suoraan toimistolta, verkkokaupan kautta sekä Turun ja Helsingin (ja mahdollisesti Jyväskylän)
kirjamessuilla sekä tieteellisissä tapahtumissa. Kirjoja on kattavasti myynnissä myös Kolmen sepän
kirjakaupassa Hansakujalla, kirjakauppa Kirjassa Lasipalatsissa ja Kurvin Kirja - Rosebud in Kallio kaupassa. Merkittävimmät Nuorisotutkimusverkoston kirjoja myyvät kirjakaupat ovat Akateeminen
kirjakauppa, BTJ Finland Oy, Booky.fi Oy ja Kirjavälitys.

4.3 Kommentti – nuorisotutkimuksen verkkokanava
Vuonna 2006 avattu Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua
kommentoiva verkkokanava. Kommentti kääntää ajankohtaisia tutkimustuloksia sekä
Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen ja seminaarien päätelmiä käytännön ja politiikan kysymyksiksi ja
vastauksiksi kolumneina, viikon väitteinä ja lukukokemuksina sekä kuukauden tilastoina ja vapaan
keskustelun muodossa.
Kommentilla on jatkossa luottamustoiminen päätoimittaja, joka valitaan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan.
Ensimmäisen kerran paikka laitetaan hakuun vuoden 2012 lopussa; samaan aikaan valitaan myös
toimituskunta kaksivuotiskaudeksi 2013–2014. Vuonna 2012 päätoimittajana toimii Minna Laukkanen,
verkkotoimittajana Tanja Konttinen, tilastotoimittajana Sami Myllyniemi, Lukukokemuksia-palstan
toimittajana Vappu Helmisaari ja Nuoret kansainvälisen politiikan areenalla -kolumnisarjan toimittajana
Sofia Laine. Kommentilla on myös 1–2 kertaa vuodessa kokoontuva laajasti nuorisoalan ammattilaisten
kenttää edustava toimitusneuvosto:
Minna Ahola, viestintäpäällikkö, Nuorten Akatemia
Kirsi Alasaari, toimitussihteeri, Nuorisotyö-lehti
Petri Cederlöf, tutkija, nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tutkimus ja kehittäminen
Antti Ervasti, sosionomi (AMK), auktorisoitu seksuaalineuvoja, pari- ja seksuaaliterapeutti,
Poikien talo
Veronika Honkasalo, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
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Tomi Kiilakoski, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Veli Liikanen, tutkimusassistentti, Mikkelin ammattikorkeakoulu
Pia Lundbom, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Pirjo Mattila, nuorisotyöntekijä, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Petri Paju, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
Katariina Soanjärvi, koulutusjohtaja, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Leena Suurpää, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto
Vappu Turunen, informaatikko, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi
Kommentista tiedottamista lisätään median, tutkijoiden, tiedetoimittajien, nuorisoalan kentän ja
nuorisoalan koulutusta järjestävien tahojen suuntaan. Vuonna 2012 panostetaan erityisesti Kommentin
sisällölliseen kehittämiseen, johon on saatu erillisrahoitusta Kordelinin säätiöltä.

5 KOULUTUSTOIMINTA
5.1 Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET
Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu
yliopistollinen verkosto, joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta, sekä
kehittää yhteistyömuotoja. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston sosiologian laitos, ja siihen kuuluu
kahdeksan jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen, Tampereen, Turun yliopistot sekä Åbo
Akademi) sekä Nuorisotutkimusverkosto.
Opetusministeriön verkostolle myöntämä hankerahoitus päättyi vuonna 2009 ja YUNET on toiminut
vuodesta 2010 lähtien jäsenyliopistoilta ja Nuorisotutkimusverkostolta jäsen- ja tukimaksujen muodossa
kerättävällä rahoituksella. Nuorisotutkimusverkosto tukee YUNETin opiskelijoiden lähitapaamisia ja
edistää opetusta tarjoamalla asiantuntijaresursseja. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopisto, joka
rahoittaa verkoston sosiologian oppiaineeseen sijoittuvan koordinaattorin. Perusopiskelijaryhmien
opetus jatkuu pääosin verkko-opetuksena toteutettavilla jaksoilla. Lisäksi nuorisotutkimuksen
aineopintokokonaisuuden opetus jatkuu vuonna 2012.
Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston edustajana YUNETin johtoryhmässä toimii vuonna
2012 Kari Paakkunainen ja hänen varajäsenenään VTT Veronika Honkasalo.
Tommi Hoikkala toteuttaa yhdessä Tero Järvisen kanssa opintokokonaisuuden YUNET A3
Nuorisotutkimuksen seminaari (5+5 op).
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5.2 Muu tutkimus- ja opetusyhteistyö
Monilla Nuorisotutkimusseuran työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä on nuorisotutkimuksellista
opetustoimintaa eri yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä muissa oppilaitoksissa.
Nuorisotutkimusverkosto osallistuu nuorisotutkijoiden koulutukseen säännöllisesti järjestettävien
teemapohjaisten tutkijaseminaarien ja erillisten tutkimushankkeiden tapaamisten muodossa. Vuonna
2012 vahvistetaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden tieteellistä vuoropuhelua kuukausittaisten
tutkimustapaamisten muodossa.
Seura tukee myös kymmenen eurooppalaisen yliopiston yhteistä nuorisoalan maisterikoulutuksen (M.A.
EYS) pilottihanketta, jossa Suomesta mukana on Tampereen yliopiston nuorisotyön ja
nuorisotutkimuksen maisterikoulutus.

6 SEMINAARIT ja FOORUMIT
6.1 Avoimet tutkijaseminaarit
Nuorisotutkimusverkosto edistää avointen tutkijaseminaarien avulla nuorisotutkijoiden vuoropuhelua
valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Tutkijaseminaarin keskeinen tehtävä on tarjota nuorisotutkijoille
avoin keskusteluympäristö ja tukea itsenäiseen tutkimustyöhön. Samalla seminaari toimii nuorisoalan
tutkijakoulutuksen tukena. Tutkijaseminaari kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Tulevana vuonna
erilaisia jo alkaneita yhteistyömuotoja syvennetään: Seminaareja järjestetään yhteistyössä eri
paikkakuntien yliopistojen sekä muiden tieteellisten seurojen kanssa.

6.2 Muut seminaarit ja keskustelutilaisuudet
Keskustelufoorumien muotoon rakennettujen seminaarien tavoitteena on vuorovaikutuksellisuus,
puhuttelevuus ja monikenttäisyys: seminaarit pureutuvat ajankohtaisiin teemoihin, keskusteluttavat
nuorisokentän eri toimijoita (tutkijat, nuorisotyön ammattilaiset, hallinnon viranomaiset, opiskelijat),
nostavat esiin ja purkavat auki yhteiskunnassa esiin nousevia, nuoriin liittyviä ajankohtaisia aihepiirejä ja
jännitteitä. Omien keskustelufoorumeiden lisäksi seura järjestää yhteistyössä muiden tahojen kanssa
alaan liittyviä seminaareja ja tapahtumia, asiantuntijatapaamisia sekä tutkijoiden opintopiiriä, jossa
luetaan ja kommentoidaan uutta nuorisotutkimuksen kannalta relevanttia kirjallisuutta.
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Keskustelutilaisuuksia järjestetään mm. uusien julkaisujen ja käynnissä olevien hankkeiden teemoista.
Vuonna 2012 keskustelutilaisuuksien aihepiireinä ovat mm. päihteet, terveys, kansainvälisyys,
sukupolvet, osallisuus ja kunnallinen nuorisotyö, nuoret ja liikunta sekä arviointitutkimus ja nuoriso.

6.3 Yhdennettoista Nuorisotutkimuspäivät
Yhdennettoista Nuorisotutkimuspäivät järjestetään marraskuussa 2012 yhdessä Lapsuudentutkimuksen
seuran kanssa, mikä omalta osaltaan edistää ja vahvistaa seurojen välistä yhteistyötä. Päivät
järjestetään Tieteiden talolla 15.–16.11.12 teemalla Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa ja niitä
järjestämään on valittu molempien seurojen edustajista koottu työryhmä.
Tutkimuspäivien yhteydessä julkistetaan Nuorisotutkimusseuran gradu-palkinnon saaja.

6.4 Nuorisotyön suurtapahtuma Nuori 2013
Nuorisotutkimusseura on osallisena tammikuussa 2013 järjestettävässä Nuori 2013 -suurtapahtumassa
yhdessä Allianssi ry:n, Kirkkohallituksen ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kanssa. Suurtapahtuma
järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 8.–10.1.13 ja sinne tavoitellaan yhteensä 2000 osallistujaa.
Suurtapahtuman valmistelutyö on jo aloitettu 2011, mutta pääosa valmistelutyöstä tehdään vuoden
2012 aikana. Nuorisotutkimusseuran edustajia työskentelee kaikissa neljässä tapahtumaa
valmistelevassa työryhmässä.

6.5 Tieteen päivät 2013
Nuorisotutkimusverkosto on kutsuttu mukaan tammikuussa 2013 pidettävien Tieteiden päivien
suunnitteluun. Päivien järjestäjinä ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomalainen Tiedeakatemia,
Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland
ja Suomen Kulttuurirahasto. Päivien teemana on vuonna 2013 Kriisi – uhka ja mahdollisuus.
Nuorisotutkimusverkosto vastaa yhden sukupolviaiheisen työryhmän suunnittelusta ja vetämisestä.

6.6 Hallituksen suunnittelu- ja koulutusseminaarit
Hallitus pitää alkuvuonna laajemman suunnitteluseminaarin, joissa suunnitellaan
Nuorisotutkimusseuran tulevaa toimintaa. Suunnitteluseminaari toimii samalla uuden hallituksen
perehdytystilaisuutena.

6.7 Seminaaritoiminnan kehittäminen
Nuorisotutkimusverkoston tutkijaseminaareja kehitetään nuorisotutkimuksen valtakunnallisen
koulutustarpeen ja erityisesti nuorisotutkimuksen yliopistoverkostohankkeen näkökulmasta. YUNET18

verkoston ja muiden relevanttien nuorisoalan opiskelijoiden osallisuutta Nuorisotutkimusverkoston
seminaaritoimintaan kehitetään edelleen. Seminaaritoiminnan kehittämisessä otetaan huomioon myös
Nuorisotutkimusverkoston itsearviointihankkeessa nousseita näkökulmia. Lisäksi erilaisilla sähköisillä
keskustelufoorumeilla (mm. Kommentti-kanava) on kehittämistyössä tärkeä rooli.
Nuorisotutkimusverkosto painottaa 2012 jo aikaisemmin alkanutta yhteistyötä Lapsuuden tutkimuksen
seuran kanssa, mistä osoituksena Nuorisotutkimuspäivien ja Lapsuudentutkimuksen päivien
yhdistäminen (kts. tarkemmin 6.3 Yhdennettoista Nuorisotutkimuspäivät).

7 VIESTINTÄ
7.1 Sisäinen tiedotus
Nuorisotutkimusseuran jäsenille tiedotetaan nuorisotutkimuksen kentän tapahtumista ja seuran
järjestämistä tilaisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostitiedotuksena ja jäsenkirjeillä.
Jäsentiedotusta tehdään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Jäsenkirjeen kautta sekä sähköpostilistojen
(nts-jasenet@list.alli.fi, nuotta@list.alli.fi) välityksellä, joille kaikki jäseneksi liittyneet lisätään.
Keskeinen kanava työyhteisön (toimihenkilöt ja tutkijat) sisäisessä tiedotuksessa ovat toimiston
viikkopalaverit. Toimihenkilöiden palaverit pidetään kerran viikossa. Laajempi viikkopalaveri, johon
kutsutaan myös tutkijat, järjestetään kerran kuukaudessa.
Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ja keskustellaan kokousten ulkopuolella pääsääntöisesti
sähköpostitse. Nuorisotutkimusseuran hallituksella, Nuorisotutkimusverkoston tutkijoilla ja
toimihenkilöillä on käytössään omat sähköpostilistansa. Lisäksi hallituksella ja toimihenkilöillä on
käytössään extranet-sivusto, jonne kootaan hallituksen kokousten asiakirjat.

7.2 Ulkoinen tiedotus
Vuoden aikana seuran toiminnasta ja julkaisuista tiedotetaan aktiivisesti ulospäin. Lisäksi pyritään
nostamaan julkisuudessa esiin ajankohtaisia nuorisotutkimukseen liittyviä asioita ja osallistutaan
nuorisoa koskevaan julkiseen keskusteluun asiantuntijan roolissa.
Tiedotuksessa käytetään yhä enemmän sähköistä viestintää. Yhdistys ylläpitää jatkuvasti laajentuvaa
verkkoviestintäänsä syksyllä 2010 käyttöönotetuilla uusilla verkkosivustoilla
www.nuorisotutkimusseura.fi ja www.kommentti.fi. Nuotta-sähköpostilistalla sekä Kommenttiverkkokanavalla tiedotetaan ja käydään keskustelua nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista.
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Uudistuneet verkkosivustot sallivat entistä paremmin verkkoviestinnän uusien keinojen ja
mahdollisuuksien hyödyntämisen.
Nuorisotutkimusverkoston julkaisuista tiedotetaan verkkosivujen lisäksi messuilla, seminaareissa sekä
alan lehdissä. Mediatiedotuksessa käytetään puolestaan erikseen laadittuja medialistoja.
Sähköisen viestinnän lisäksi seura käyttää ulkoisessa tiedotuksessa hyväksi suomen- ja englanninkielisiä
esitteitä. Lisäksi seuran toimintaa esitellään Allianssitalossa vieraileville opiskelija- ja
asiantuntijaryhmille.
Edellisten vuosien tapaan Nuorisotutkimusseura osallistuu yhdessä Allianssin kanssa nuorisoa koskevien
tietopalvelujen kehittämiseen.

8 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
8.1 Pohjoismainen ja lähialueiden yhteistyö
Nuorisotutkimusverkosto koordinoi vuodet 2012–2013 pohjoismaista nuorisotutkimusta.
Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala aloittaa koordinaattorin työt vuoden 2012 alussa, fokuksena
nuorisotyöttömyys. Tavoitteena on löytää uudenlaisia tutkimuksellisia ja poliittisia näkökulmia
pohjoismaisen nuorisotyöttömyysilmiön ymmärtämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Keskeisenä
näkökulmana on nuorten yhteiskuntatakuu, johon löytyy Pohjoismaista suomalaisia aloitteita vastaavia
rakenteita: muun muassa työtakuu (arbetsgaranti) ja nuorisotakuu (ungdomsgaranti). Tavoitteena on
kytkeä nuorisotutkimus nuorten yhteiskuntatakuun poliittisten ja käytännön prosessien edistämiseen.
Nuorisotutkimusverkosto on käynnistänyt neuvottelut nuorten yhteiskuntatakuun pohjoismaiseksi
analysoimiseksi muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
Nuorisotutkimusseura osallistuu Petroskoissa/Joensuussa vuonna 2013 järjestettävän kuudennen Young
People at the Crossroads -seminaarin valmisteluun. Seminaari on jatkoa 1.–5.9.2006 järjestetylle
seminaarille.

8.2 Nuorisotutkimusseuran kansainväliset seminaarit
Nuorisotutkimusverkosto kutsuu vuoden 2012 aikana 1-2 ulkomaista nuorisotutkijaa
vierailuluennoitsijaksi ja verkoston tutkimuksiin tutustumiseksi. Nuorisotutkimuspäiville kutsutaan
kansainvälisiä puhujia yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa. Nuorisotutkimusverkosto on
osa pohjoismaista Afrikkaan liittyvää lapsuus- ja nuorisotutkijoiden verkostoa, jota rahoittaa
pohjoismainen ministerineuvosto. Vuonna 2012 verkosto kokoontuu Suomessa 1-2 kertaa.
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8.3 Euroopan unionin ja Euroopan Neuvoston
nuorisotutkimus- ja nuorisopoliittinen yhteistyö
Nuorisotutkimusverkosto osallistuu aktiivisesti EU:n ja EN:n nuorisoalan partnership-verkostojen
rakenteelliseen ja sisällölliseen kehittämiseen. Sami Myllyniemi on European Knowledge Centre for
Youth Policy -rakenteen suomalainen kirjeenvaihtaja. Helena Helve/ Tampereen yliopisto on mukana
eurooppalaisessa nuorisoalan maisterikoulutuksen pilottihankkeessa. Leena Suurpää osallistuu
Euroopan neuvoston nimeämään asiantuntijaryhmään, joka toteuttaa Belgian nuorisopoliittisen
maatutkintahankkeen vuoden 2011–2012 aikana. Lisäksi Suurpää on European Pool of Youth
Reseachers -ryhmän jäsen. Ryhmä koostuu noin 20 eurooppalaisesta nuorisotutkijasta. Tavoitteena on
vahvistaa eurooppalaista dialogia nuorisotutkimuksen ja -politiikan välillä. Nuorisotutkimusverkoston
tutkija Veronika Honkasalo toimii Young-lehden toimitussihteerinä.

8.4 Kansainvälisen vuoropuhelun vahvistaminen
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa pyritään kehittämään kansainvälisesti
monikenttäisemmäksi. Tavoitteena on nivoa Nuorisotutkimusverkoston laajempiin tutkimushankkeisiin
globaali näkökulma, tarkoittipa se käsitteiden ja tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista
vertailevaa hankeyhteistyötä. Lisäksi pyritään vahvistamaan nuorisotutkimuksen globaalia
vuoropuhelua. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi pyritään systematisoimaan tutkijavaihtoa yhtäältä
siten, että Nuorisotutkimusverkosto kutsuu vuosittain 1-2 ulkomaista nuorisotutkijaa
vierailuluennoitsijaksi ja verkoston tutkimuksiin tutustumiseksi. Toisaalta pyritään tukemaan
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta luontevana osana heidän
tutkimushankkeitaan. Vahvistetaan yhteistyötä kansainvälistä liikkuvuutta edistävien instituutioiden
kanssa. Tällainen on esim. CIMO, jonka neuvottelukuntaan tutkimusjohtaja Leena Suurpää on nimetty
nelivuotiskaudeksi 2010–2014. Sofia Laine puolestaan on CIMOn jäsennellyn vuoropuhelun työryhmän
jäsen.
Pyritään vahvistamaan tutkimustoimintaa myös sellaisissa teemoissa, jotka ovat jääneet suomalaisen
nuorisotutkimuksen marginaaliin. Tällaisia ovat mm. kehitystutkimuksen ja -politiikan kautta virittyvät
aihepiirit, joista on tehty tutkimusaloite Suomen Akatemialle yhdessä Helsingin yliopiston
kehitysmaatutkimuksen laitoksen kanssa. Lisäksi edistetään yrittäjyystutkimukseen liittyvää
yhteistoimintaa mm. Etelä-Korean kanssa. Venäläisten nuorisotutkijoiden kanssa jatketaan vuonna 2011
aloitettua yhteistyötä. Vahvistetaan Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan englanninkielisten
julkaisujen tuottamista, mistä esimerkkinä vuonna 2012 ilmestyvät nuorten globaalia poliittista
vaikuttamista koskeva väitöskirja sekä nuorten digitaalisia kulttuureja ja nuorten siirtymiä käsittelevät
artikkelikokoelmat.
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9. HALLINNON, VIRANOMAISTEN JA JÄRJESTÖJEN
KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ
Nuorisotutkimusseuran yhteistyöverkostot ovat monikenttäiset. Mukana on valtion ja kuntien
viranomaisia ja vapaaehtoisia, projekteja, säätiöitä ja yhdistyksiä sekä kansalaisjärjestön toimijoita.
Toimintasuunnitelman kappaleissa 3.2–3.4 ilmenevät tarkemmin ne tahot, joiden kanssa tehdään
konkreettista hankeyhteistyötä vuoden 2012 aikana. Luvussa 4 ilmenevät julkaisutoimintaa koskevat
yhteistyörakenteet ja koulutus- ja seminaaritoiminnan yhteistyötahot vuonna 2012 on puolestaan
listattu luvuissa 5-6.
Tutkimus- ja julkaisuyhteistyö Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuoran kanssa jatkuu vuonna
2012. Nuorisobarometri saatetaan vahvempaan vuoropuheluun muiden systemaattisten lapsia ja nuoria
koskevien kvantitatiivisten tiedonkeruujärjestelmien kanssa (mm. Kouluterveyskysely, Tilastokeskuksen
kyselyt, alueelliset nuorten hyvinvointikyselyt). Nuorisotutkimusverkosto tuo tutkimuksellisia
näkökulmia uuteen Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelmaan, jonka arviointi kuuluu Nuoran
vastuulle. Nuorisobarometrin teemat hahmotellaan siten että ne osaltaan vahvistavat Lapsi- ja
nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa koskevaa tutkimuksellista seurantaa. Nuorisobarometrin
puitteissa tehtävän yhteistyön lisäksi saatetaan päätökseen eduskuntavaalitutkimus. Ihanuus- ja kurjuus
-hankkeen kouluetnografian päätelmien toinen osa (tutkijat Tommi Hoikkala ja Petri Paju) julkaistaan
vuoden 2012 aikana. Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsen Kari Paakkunainen toimii Nuoran
jäsenenä. Nuorten elinolot -vuosikirja jatkaa institutionaalista yhteistyötä THL:n ja Nuoran kanssa.
Vuonna 2012 yhteistyökumppanina on myös Lapsuudentutkimuksen seura.
Nuorisotutkimusverkosto, nuorisotutkimusta koordinoivat yliopistot, kunnat (Kanuuna-verkosto,
Kuntaliitto) sekä nuorisotyön koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset
ovat yhteistyössä luoneet rakenteelliset lähtökohdat nuorisotyön kehittämisverkostolle, 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. Kokoontumisia on 2-4 vuodessa ja muistiot
julkaistaan Kommentti-kanavalla vuoropuhelun virittämiseksi nuorisoalan kentän kanssa.
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