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1. YLEISTÄ  
Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää 

monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Seura edistää tutkijoiden, nuorisoasioiden 

parissa työskentelevien, sekä nuorista ja nuorisotutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen välistä 

vuoropuhelua ja kehittää tutkijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Nuorisotutkimusseuralla on noin 

400 jäsentä. 

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on vuodesta 1999 toiminut Nuorisotutkimusverkosto, joka harjoittaa 

alaansa liittyvää tutkimus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa, järjestää seminaareja ja muita tilaisuuksia sekä 

toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttamista nuoriin liittyvissä kysymyksissä. Nuorisotutkimusverkoston 

toiminta rahoitetaan osin opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella, osin muilla julkisilla avustuksilla 

sekä erilaisten säätiöiden ja järjestöjen rahoituksella. 

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston organisaatiomalli tieteellisenä yhdistyksenä on monin tavoin 

ainutlaatuinen suomalaisen tutkimuksen kentillä. 
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2. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2019 
Nuorisotutkimusseuran toimintavuotta 2019 kehystävät monet ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvat 

muutokset. Suomessa käydään tiettävästi kolmet valtiolliset vaalit (eduskunta-, Europarlamentti- ja 

maakuntavaalit), joiden lisäksi Nuorisotutkimusseuran toiminnalle keskeisessä opetus- ja 

kulttuuriministeriössä on vireillä sekä Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 

päivitystyö, että osaamiskeskus-rakenteen vakiinnuttaminen ja uuden toimikauden valmistelu. 

Yhteiskunnallisen vaikutustyön lisäksi vuoden 2019 painopisteisiin kuuluvat Nuorisotutkimusverkoston 

sisäisten hallinnollisten ja johtamiseen kytkeytyvien prosessien jatkaminen sekä Pohjoismaisen 

nuorisoyhteistyön tiivistäminen.  

2.1. Osaamiskeskuskauden päätös ja uuden haku 

Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti vuoden 2018 alussa 12 uutta nuorisoalan osaamiskeskusta, joiden 

joukossa on myös Nuorisotutkimusseuralle myönnetty nuorisotutkimuksen osaamiskeskus. 

Osaamiskeskusten ensimmäinen kaksivuotinen toimintakausi päättyy vuoden 2019 lopussa. 

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskukseen sijoittuneet opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tehtävät 

eli nuorisoalaan liittyvät erityiset selvitykset valmistuvat vuoden 2019 aikana. Ensimmäisen toimintakauden 

päättyessä on myös luonteva hetki arvioida toteutunutta toimintaa.  

Samalla vuoden 2019 aikana valmistellaan uutta, pidempää osaamiskeskuskautta vuosille 2020–2024. 

Tavoitteena on, että nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen toiminta jatkuu, sillä sen toiminta on 

luontevasti kytkeytynyt muuhun tutkimustoimintaan, ja toisaalta siihen osoitetut resurssit ja uudet tutkijat 

omine osaamisalueineen ovat tuoneet merkittävää lisäarvoa Nuorisotutkimusverkoston toimintaan. 

Toteutetuilla selvityksillä on myös suoraa vaikutusta nuorisoalan eri osa-alueiden toimintaan, ja niillä on 

merkittävä yhteiskunnallinen tilaus, koska ne palvelevat suoraan opetus- ja kulttuuriministeriön 

tiedontarpeita. 

2.2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Yhteiskunnallista tutkimustietoa tuottavana organisaationa Nuorisotutkimusseuran toiminnalla on myös 

yhteiskunta- ja tiedepoliittisia ulottuvuuksia. Nuorisotutkimusseuralla on selkeä intressi pyrkiä 

vaikuttamaan mm. tutkimusrahoituksen riittävyyteen sekä nuorten elämään ja nuorisoalaan vaikuttaviin 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin.  Vuonna 2019 Suomessa käydään ainakin eduskunta- sekä 

Europarlamenttivaalit ja näiden lisäksi mahdollisesti myös maakuntavaalit. Eduskuntavaaleja seuraa 

hallitusneuvottelut ja hallitusohjelman kirjoittaminen. Nuorisotutkimusseura pyrkii yhteistyössä muiden 

tiede- ja nuorisoalan toimijoiden kanssa vaikuttamaan siihen, millaisia tavoitteita ja kärkihankkeita 

hallitusohjelmaan kirjataan mm. tutkimusrahoituksen sekä nuorisoalan osalta.   

Keskeinen Nuorisotutkimusseuran toimintaympäristöön vaikuttava poliittinen ohjelma, opetus- ja 

kulttuuriministeriön valmistelema Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO) päättyy 

vuoden 2019 aikana. Uusi ohjelma saapunee myös Nuorisotutkimusseuralle lausuttavaksi vuoden 2019 

aikana.  

Myös uuden arpajaislain valmistelu etenee eduskunnassa vuoden 2019 aikana. Arpajaislakiin suunnitellut 

muutokset saattavat aiheuttaa toteutuessaan merkittäviä heikennyksiä nuorisoalan rahoitukselle jo 
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vuodesta 2021 alkaen.  Nuorisotutkimusseura seuraa lainvalmistelun etenemistä ja toimii yhteistyössä 

muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa toimialan rahoituspohjan riittäväksi turvaamiseksi.  

2.3. Sisäiset hallinnolliset uudistukset 

Nuorisotutkimusverkostossa jatketaan sisäisiä hallinnollisia uudistuksia, joiden taustalla on organisaation 

jatkuvasti kasvanut volyymi ja sen aiheuttamat haasteet toimintatavoille ja hallinnolle. Jo vuonna 2018 on 

käynnistynyt tutkimustoiminnan ja käytäntöjen kokonaistarkastelu, jonka pyrkimyksenä on selkeyttää 

organisaatiomallia, luoda uusi johtamisjärjestelmä sekä tehostaa toiminnallisia prosesseja. Kokonaiskuvassa 

pyritään huomioimaan henkilöstön hyvinvointi, tutkijaurat, tiedonvaihto sekä toiminnan taloudellisuus. 

Tavoitteena on jakaa johtajuutta, tukea hankejohtamista, kirkastaa vastuualueita ja varmistaa, että 

Nuorisotutkimusverkostossa resurssit käytetään mahdollisimman hyvin. Lisäksi luodaan uudenlaisia 

kohtaamisfoorumeita Nuorisotutkimusverkostossa työskenteleville tutkijoille ja muulle henkilökunnalle 

yhteisöllisyyden lisäämiseksi, osaamisen jakamiseksi ja vertaistuen saamiseksi.  

2.4. Pohjoismainen yhteistyö  

Nuorisotutkijoiden pohjoismainen yhteistyö on hyvin esillä vuoden 2019 aikana, sillä Tanskaan on tuolloin 

suunnitteilla perinteinen yhteispohjoismainen Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), joka on 

vuosikymmeniä toiminut kohtaamisfoorumina pohjoismaisille nuorisotutkijoille. Nuorisotutkimusverkosto 

tukee osaltaan Nordic Youth Research Symposiumin toteutumista ja pyrkii myös muutoin edistämään 

pohjoismaisten ja Baltian maiden nuorisotutkijoiden pitkäjänteistä verkottumista ja yhteistyötä.  
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3. TUTKIMUSTOIMINTA 
Nuorisotutkimusseuran yhteydessä vuodesta 1999 toiminut Nuorisotutkimusverkosto on kasvanut 

merkittäväksi nuoria, nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevan tiedon tuottajaksi ja julkaisijaksi niin kansallisella 

kuin kansainvälisellä tasolla. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta perustuu tieteidenvälisyyteen ja 

monikenttäisyyteen. Tämän toiminta-ajatuksen mukaisesti perustutkimus, soveltava tutkimus ja 

yhteiskunnallinen vaikuttamistyö asettuvat elävään vuoropuheluun. 

3.1. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan lähtökohdat 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnalle ominaisia piirteitä ovat monitieteisyys, eettisyys sekä 

akateemisen perustutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliittisesti relevantin tutkimusotteen yhdistäminen. 

Asetelma laventaa totuttua ymmärrystä asiantuntijuuden rajoista ja tutkijarooleista. 

Nuorisotutkimusverkostossa pyritään erilaisten tutkimusmenetelmien monipuoliseen käyttöön, kuten 

laadullisten ja määrällisten lähestymistapojen yhdistämiseen sekä katsomaan totuttujen 

tutkimuskysymysten ja -ympäristöjen ulkopuolelle. Tutkimme niin yhteiskunnassa tuttuja ja tunnustettuja, 

kuin vaiettuja ja marginaaleja aihepiirejä.  

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan yhtenä ansiona voidaan pitää nopean ja pitkäjänteisen 

tutkimustiedon tuottamisen onnistunutta yhdistämistä. Suunnitelmallista työotetta sekä monipuolisia, 

eettisesti kestäviä tiedon tuottamisen tapoja tarvitaan, jotta myös nopeisiin tiedon tarpeisiin voidaan 

vastata laadukkaasti. Nuorisotutkimusverkoston tavoitteena on tuottaa tietoa tavalla, joka mahdollistaa 

sen kumuloitumisen eri hankkeiden välillä, nuorten kannalta keskeisiä yhteiskunnallisia muutoksia 

tunnistaen ja ennakoiden. Nuoria ja nuoruutta lähestytään yksilöiden, ryhmien ja kulttuurien, ikä-, 

sukupolvi- ja institutionaalisten suhteiden sekä julkisten mielikuvien näkökulmista. 

3.2. Tutkimustoiminnan painopistealueet 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa 

tutkimushankkeissa, joissa työskentelee vuosittain noin 20–25 tutkijaa. Tutkimushankkeiden volyymit 

vaihtelevat, mutta kullekin hankkeelle taataan organisaation hallinnollinen ja tieteellinen 

tuki.  Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta on organisoitu tutkimushankkeiden aiheista ja 

tavoitteista rakentuvien painopistealueiden varaan, joita on viisi:   

1. Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät 

2. Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus 

3. Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut 

4. Osaamiskeskus-tutkimus 

5. Säännölliset tiedonkeruut 

Painopistealueet ilmentävät Nuorisotutkimusverkoston sisäistä tutkimustoiminnan organisoimisen tapaa, 

jonka tavoitteena on vahvistaa tutkijayhteisöllisyyttä ja vuoropuhelua sirpaleisen hankerakenteen ohi sekä 

tarjota mahdollisuus vertaispalautteen antamiseen ja saamiseen. Painopistealueet toimivat myös keinona 

koota Nuorisotutkimusverkoston eri hankkeissa tehtävän moninaisen tutkimustyön keskeisimpiä teemoja ja 

aihealueita yhteen. Vuonna 2019 painopistealueiden nykyistä jaottelua ja toimivuutta arvioidaan näiden 
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tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. 

Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin painopistealueet ja niiden alaisuudessa toimivat, vuoden 

2018 lopussa tiedossa ollut tutkimustoiminta. Vuonna 2019 haetaan rahoitusta uusille tutkimustoiminnan 

muodoille ja käydään useiden tahojen kanssa keskusteluja tutkimussopimusten solmimisesta. 

Toimintasuunnitelman listaus ei siis ole kattava, vaan uusia tutkimushankkeita käynnistyy todennäköisesti 

useita vuoden 2019 aikana. 

3.2.1. Sukupolvisuhteet, elämänkulku, siirtymät     

Tämän painopistealueen kokoavana lähtökohtana on sukupolvisuhteiden, elämänkulun ja siirtymien 

moniulotteinen tarkastelu. Sukupolvia tutkitaan moninaisissa ympäristöissä ja merkityksissä, joihin 

kytkeytyy neuvotteluja hyvää elämää koskevista käsityksistä sekä materiaalisia olosuhteita ja ehtoja. 

Sukupolvinäkökulma kiinnittää huomion paitsi nuoruuden ikä- ja sukupolviin, myös kysymyksiin perheistä, 

ylisukupolvisuudesta sekä elämänkulun siirtymistä lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden jännitteissä. 

Elämänkulkua ja siirtymiä tulkitaan yksilöiden kokemuksista käsin sekä sosiaalisina ja institutionaalisina 

prosesseina. Elämänkulun näkökulma merkitsee myös seuranta- ja pitkittäistutkimusasetelmien tuomista 

keskeiseksi osaksi Nuorisotutkimusverkoston tiedontuotantoa, jotta voidaan identifioida nuorten 

elämänkulun suuntia ja arjen katkoksia aiempaa monipuolisesti. 

Painopistealueen tutkimukset 

Nimi Kest

o 

Kuvaus Rahoitus Muuta Tutkijat (v.2019) * 

Graffiti 

Subculture – 

Gender, 

control and 

post-zero 

tolerance in 

Helsinki 

2018

–

2019  

Väitöskirja tutkii 

Helsinkiläistä 

graffitialakulttuuria 

ja graffiteihin 

kohdistuvaa 

kontrollia, keskittyen 

graffitisukupolvien 

muuttuviin 

kokemuksiin ja 
sukupuolisiin 

merkityksiin.  

Tampereen 

yliopisto 

Väitöskirjatutki-

mus Tampereen 

yliopiston 

sosiaalitieteiden 

tohtoriohjelman 

sosiologian 

oppiaineeseen. 

Tohtorikoulutettava, 

VTM Malin 

Fransberg. 

Promoting 

Youth 

Involvement 

and Social 

Engagement 

(PROMISE) 

2016

–

2019 

Kahdentoista maan 

yhteisessä EU -

rahoitteisessa 

hankkeessa tutkitaan 

Euroopan sosiaalista 

muutosta 

sukupolvisuhteiden 

näkökulmasta. 

EU/ 

Horizon2020 

 Tutkimuspäällikkö, 

FT, dos. Kaisa 

Vehkalahti ja tutkija, 

FT Heta Mulari. 
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Kansallinen 
päihdetutki-

mus 

2017
–

2019  

Hankkeessa 
selvitetään 

suomalaisten 

päihteiden käyttöä ja 

päihdekokeiluja sekä 

päihteiden käyttöön 

liittyviä mielipiteitä 

vuonna 2018. 

Toistuva kysely on 

jatkunut vuodesta 

1992.  

OKM/liikunta-
yksikkö 

Yhteistyötaho: 
Terveyden ja 

hyvinvoinnin 

laitos.  

 

Nuorisotutkimus-

verkoston osuus 

koskee erityisesti 

kuntodopingia. 

Vastaava tutkija, 
VTT, dos. Mikko 

Salasuo. 

Kymmenen 

nuoruuden 
sukupolvea, 

kolme 

vuosisataa: 

Suomalaisen 

nuoruuden 

historia 

sukupolvina 

2015

–
2022  

Hankkeessa 

tutkitaan nuorten 
sukupolvien asemaa, 

merkitystä, roolia ja 

toimintaa vuosina 

1700–2030. Aineisto 

koostuu tällä 

hetkellä yli 65 000 

henkilöstä.   

OKM/yleisavus-

tus 

Hanke 

toteutetaan 
yhteistyössä 

prof. Antti 

Häkkisen 

(Helsingin 

yliopisto) kanssa.  

Vastaava tutkija, 

VTT, dos. Mikko 
Salasuo.  

Nuoret 

digitaalisen 

yhteiskunnan 

etujoukkona 

2018

–

2019  

Hankkeessa 

tutkitaan nuorten 

roolia 

digitaalisaation 
juurruttamisessa 

kulttuuriin ja 

sosiaalisiin 

käytänteisiin. 

Artikkeliprojekti 

käsittää 2-3 julkaisua 

vuosina 2018–2019. 

OKM/yleisavus-

tus 

Yhteistyössä 

tutkijatohtori 

Jani Merikiven 

(Aalto-yliopisto) 
kanssa.  

Vastaava tutkija, 

VTT, dos. Mikko 

Salasuo ja 

tilastotutkija, VTM 
Sami Myllyniemi.  

Youth 

Cultures and 

Well being 

2017

–

2020  

Hankkeessa 

tutkitaan 

nuorisokulttuuria 

hyvinvointia 

parantavana ja 
edistävänä 

nuorisoareenana.  

OKM/yleisavus-

tus 

Hankkeesta 

toteutetaan kirja 

yhteistyössä 

prof. Andy 

Bennettin 
(Griffith 

University) 

kanssa. 

Vastaava tutkija, 

VTT, dos. Mikko 

Salasuo. 

 

* Taulukoihin on listattu hankkeen tutkijat Nuorisotutkimusverkostossa vuoden 2019 aikana. Hankkeissa 

saattaa työskennellä tutkijoita myös muissa organisaatioissa ja niissä on saattanut työskennellä aiempina 

vuosina myös Nuorisotutkimusverkostossa muitakin tutkijoita, kuin tässä mainitut.  
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3.2.2. Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus     

Tämän painopistealueen kautta tarkastellaan demokratian, yhdenvertaisuuden, tasa- ja eriarvoisuuden 

kysymyksiä. Tutkimusaiheet koskevat nuorten elämän sosiaalisia rakenteita, kuten etnisyyden, 

seksuaalisuuden, perheen ja politiikan alueita, sekä sosiaalista toimintaa, kuten kansalaistoimintaa, 

yhteiskunnallista vaikuttamista sekä elämää perheissä ja muissa lähisuhteissa. Tutkimushankkeita kokoava 

tiedonintressi kohdistuu nuorten erilaisiin instituutiosuhteisiin ja -käytäntöihin sekä nuorten asemaan 

näissä rakenteissa. Teoreettiset käsitteet – kansalaisuus, politiikka, syrjäytyminen, syrjintä ja 

syrjäyttäminen, rakenne ja toimijuus, kehollisuus, vastarinta ja poikkeavuus – yhdistävät painopistealueen 

kehyksessä toimivia tutkimushankkeita. Tätä painopistealuetta leimaavat monitahoiset arkaluontoisiin 

tutkimusaiheisiin liittyvät tutkimuseettiset erityiskysymykset. 

Painopistealueen tutkimukset 

Nimi Kesto Kuvaus Rahoitus Muuta Tutkijat 

(v.2019)  

Arjen odotus - 
Alaikäisinä 

saapuneiden 

turvapaikanhakijan

uorten toimijuus ja 

sosiaalinen 

vahvistaminen 

2010-luvun 

Suomessa 

2018– Tutkimuksen 
tavoitteena on 

tarkastella 

laadullisen 

pitkittäistutkimuks

en keinoin ilman 

huoltajaa 

Suomeen 

saapuneiden 

lasten ja nuorten 
arkea 

vastaanotto- ja 

turvapaikanhakuv

aiheissa ja niiden 

jälkeen. 

Suomen 
Kulttuurirahasto 

 Tutkijatohtori, 
VTT, dos. 

Veronika 

Honkasalo. 

Etniset suhteet 

vankila-arjessa – 

etnografinen 

tutkimus yhdenver-

taisuudesta, vanki-

hierarkiasta ja 

selviytymiskeinoista 

2015–

2020 

Väitöskirjatutki-

muksessa 

tarkastellaan 

suljettujen 

miesvankiloiden 

kulttuuria ja 

käytäntöjä aikana, 
jolloin 

ulkomaalaistausta

isten vankien 

osuus on lyhyessä 

ajassa kasvanut 

merkittävästi. 

Suomen 

Kulttuurirahasto 

& 

Rikosseuraamus-

laitos 

 Tohtorikoulutet

tava, VTM 

Helena Huhta. 



 

 

Nuorisotutkimusseura ry. 

020 755 2662  

toimisto@nuorisotutkimus.fi 

www.nuorisotutkimusseura.fi   10 / 25 

Purkutalkoot: 
Nuorten 

koulutusvalintojen 

taustat ja keinot 

koulutus- ja 

ammattialojen 

sukupuolisegregaa-

tion lieventämiseksi 

2017–
2019 

Hankkeessa 
tuotetaan tietoa 

suomalaisten 

työmarkkinoiden 

sukupuolisegre-

goitumisesta sekä 

nuorten 

ammattikäsityksis

tä, niihin 

vaikuttavista 

tekijöistä ja niissä 
tapahtuneista 

muutoksista 

viimeisten 20 

vuoden aikana. 

Valtioneuvoston 
kanslian selvitys- 

ja 

tutkimustoiminta 

(VN TEAS) 

Yhteistyötaho: 
Opiskelijoiden ja 

koulutuksen 

tutkimussäätiö 

(Otus). 

Tutkimusprofes
sori, VTT, dos. 

Tommi Hoikkala 

ja tutkimusjoh-

taja, VTT, dos. 

Sinikka Aapola-

Kari 

Työtä, koulutus- tai 

harjoittelupaikkaa 

ilman olevien 

nuorten käsityksiä 

tulevaisuudesta, 

demokratiasta ja 

julkisista palveluista 

– Nuorisobaromet-
rin erillisnäyte 

2017–

2019 

Hankkeessa 

tuotetaan 

laadullista ja 

määrällistä 

aineistoa peilaava 

Nuorisobarometri

n erillisnäyte, 

jossa tarkastellaan 
kyselytutkimuksill

a vaikeasti 

tavoitettavien 

nuorten elämää 

haastatteluja ja 

rekisteriaineistoja 

yhdistämällä. 

Kunnallisalan 

kehittämissäätiö, 

Lounais-Suomen 

Aluehallintoviras-

to ja Valtioneu-

voston kanslia 

 Erikoistutkija, 

FT Anu 

Gretschel ja 

tilastotutkija, 

VTM Sami 

Myllyniemi.  

Yhdenvertaisuuden 

edistäminen ja 

syrjinnän 

torjuminen 
urheilussa ja 

koululiikunnassa: 

sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmist

öjen näkökulma 

(PREACT) 

2019 Hankkeessa 

selvitetään 

sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmi
stöihin kuuluvien 

valmentajien, 

urheilijoiden ja 

liikunnan 

harrastajien 

kokemaa ja 

havaitsemaa 

syrjintää urheilu-

valmennuksessa ja 

koululiikunnassa. 

OKM/liikuntatiet

eelliset projektit 

Tutkimuksen 

rahoitus ja 

toteutuspaikka 

on Jyväskylän 
yliopiston 

liikuntatieteelli-

nen tiedekunta, 

Nuorisotutkimu

sverkosto on 

hankkeen 

yhteistyökump-

pani. Hankkeen 

tutkijoista Päivi 

Berg työskente-
lee vuonna 2019 

Nuorisotutki-

musverkoston 

tiloissa. 

Erikoistutkija, 

VTT, dos. Päivi 

Berg. 
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3.2.3. Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut     

Tämän painopistealueen tutkimushankkeissa kiinnostus kohdistuu nuorten toimintaympäristöihin ja 

palveluihin sekä näiden rakenteellisiin taustaehtoihin. Tarkastelun kohteena ovat yhtä lailla palvelujen 

luonne ja niiden paikka nuorisopolitiikan kentillä kuin niiden merkitys nuorille yksilöiden, ryhmien ja 

yhteisöjen tasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten asemaan, kansalaisuuteen, osallisuuteen ja 

toimijuuden ehtoihin sekä nuorten omaehtoisessa toiminnassa kuin nuorille suunnatuissa toiminnoissa. 

Laajemmin kyse on nuorten ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta sekä sen ilmenemistavoista 

nuorten elämässä. Tavoitteena on tuoda näkyviin nuorten kokemusmaailma sekä tarve muokata 

nuorisotyön ja -politiikan lähtökohtia nuorten kannalta mielekkäiksi. Tämän painopistealueen menetelmät 

vaihtelevat perinteisistä tiedonkeruun lähtökohdista kehittävään ja kokeilevaan tutkimukseen sekä 

toimintatutkimukseen. Osa-alueen tutkimukset toteutetaan usein dialogissa nuorisotyön ja -politiikan 

moninaisten kenttien kanssa. 

Painopistealueen tutkimukset 

Nimi Kesto Kuvaus Rahoitus Muuta Tutkijat (v.2019)  

Avoimen 

nuorisotyön 

arviointiväli-

neen käyt-

töönotto 

2018–

2020  

Avoimelle 

nuorisotyölle 

kehitettyä 

monitahoarvioinnil-

le pohjautuvaa 

välinettä otetaan 

käyttöön Lounais-
Suomessa, 

pilotoimassa kuntia 

ja valtakunnallisia 

verkkopalveluja. 

Lounais-

Suomen 

Aluehallinto-

virasto 

Arviointidatan 

keräämisessä 

hyödynnetään 

soveltuvin osin 

Kunnallisen 

nuorisotyön 

osaamiskeskus 
Kanuunan sähköisen 

dokumentoinnin 

työkalua Logbookia. 

Yhteistyötä tehdään 

myös Etelä-Karjalan 

AVI-rahoitteisen 

nuorisotyön 

arvioinnin 

kehittämishankkeen 

kanssa 
(Lappeenranta). 

Erikoistutkija, FT 

Anu Gretschel. 

ENRYP - 

European 

Network of 

Regional and 

local Youth 

Platforms 

2017–

2019 

The main 

objectives of the 

project are the 

exchange of best 

practices related to 

the youth field, 

namely youth 

participation, 

active citizenship, 

EU awareness and 
social innovation in 

various EU 

countries. 

Erasmus+ Leading partner: 

Forum Regionale dei 

Giovani dell’Umbria 

(Italy). The project 

also includes 

partners from the 

United Kingdom, 

Portugal, Hungary 

and Romania. 

Erikoistutkija, FT 

Anu Gretschel ja 

erikoistutkija, FT 

Tomi Kiilakoski. 
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Kiusaamisen 
katkaisu 

koulun 

sosiaalisissa 

verkostoissa –  

tutkimus K-0 -

toimintamallin 

jalkauttami-

sesta pilotti-

alueille 

2018–
2019 

Tutkimuksessa 
tarkastellaan 

Aseman Lapset ry:n 

K-0 -kiusaamiseen 

puuttuvan 

toiminnan 

jalkauttamista 

koulujen 

sosiaalisiin 

verkostoihin. 

Tutkimuksessa 
tuotetaan tietoa 

toimivista tavoista 

puuttua 

koulukiusaamiseen. 

Aseman 
Lapset ry. 

 Tutkija, VTM 
Noora Hästbacka. 

Nuoret 

taidetta 

testaamassa. 

Tutkimus 

Taidetestaajat

-hankkeen 

vaikutuksista 

nuoriin 

2018–

2019 

Tutkimuksen 

tavoitteena on 

selvittää 

Taidetestaajat -

hankkeen 

vaikutuksia, 

erityisesti nuorten 

näkökulmasta. 
Samalla selvitetään 

myönteisiä 

vaikutuksia 

mahdollistavia ja 

toisaalta niitä 

estäviä 

elementtejä. 

Suomen 

Kulttuurira-

hasto 

 Erikoistutkija, VTT, 

dos. Sofia Laine ja 

tutkimusavustaja 

Maaria Hartman. 

Nuorisotyön 

yhtäläisyydet 

ja eronteot 

2017–

2019 

Tutkimusosiossa 

tarkastellaan, mikä 

yhdistää ja erottaa 

kunnallisen 
nuorisotyön eri 

työmuotoja sekä 

yksittäisten 

nuorisotyöntekijöi-

den kuvauksia 

omasta työstään. 

OKM/yleis-

avustus 

 FT, erikoistutkija 

Tomi Kiilakoski. 
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Sirkuksesta 
siivet elämään 

– oma polku 

maahanmuutt

ajataustaisille 

nuorille 

2018–
2019  

Lasten ja nuorten 
säätiön 

koordinoimassa 

hankkeessa 

edistetään 

maahanmuuttaja-

taustaisten nuorten 

osallisuutta ja 

hyvinvointia 

sosiaalisen 

sirkuksen avulla. 
Nuorisotutkimusve

rkosto on yksi 

hankkeen 

osatoteuttajista. 

Euroopan 
sosiaalirahas

to/STM.  

 MMM Kai Mathias. 

Osallistava 

terveyden ja 

hyvinvoinnin 

edistäminen – 

PROMEQ  

2016–

2019 

Hankkeen 

tavoitteena on 

kehittää näyttöön 

perustuvia, eri 

kohderyhmiä 

puhuttelevia ja 

kustannusvaikut-

tavia menetelmiä 
terveyden ja 

hyvinvoinnin 

edistämiseen.  

Suomen 

Akatemian 

Strategisen 

tutkimuksen 

neuvosto 

(Terveys, 

hyvinvointi ja 

elämäntavat 
-ohjelma) 

Konsortiohankkeen 

yhteistyötahot: Itä-

Suomen yliopisto 

(konsortion johto), 

Lapin yliopisto, 

Jyväskylän yliopisto, 

Tampereen yliopisto 

ja Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitos. 

Tutkija, YTT Antti 

Kivijärvi ja tutkija, 

YTM Vesa 

Välimäki. 

The meaning 

of Jyväskylä. 

Youth work 

practices in 

the Middle 

Finland 

2016–  

 

Käytäntöperustei-

sen hankkeen 

tavoitteena on 

löytää nuorisotyön 

omia pedagogisia 

käsityksiä, 

työtapoja ja 

menetelmiä omista 
ydintehtävistään. 

OKM/yleis-

avustus 

Yhteistyötahot: 

Jyväskylän kaupunki 

ja HUMAK  

Tutkimusprofesso-

ri, VTT, dos. Tommi 

Hoikkala. 

Youth Wiki 2015–
2022  

Youth Wiki on 
kattava online-

tietokanta koskien 

27 EU:n jäsenmaan 

nuorisopolitiikan 

institutionaalisia 

rakenteita, 

toimintaympäristöä 

ja käytäntöjä.  

Erasmus+ ja 
OKM 

Nuorisotutkimusver-
kosto vastaa Youth 

Wikin Suomea 

koskevan sisällön 

tuottamisesta ja 

päivittämisestä.  

Erikoistutkija, FT 
Anu Gretschel. 
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3.2.4. Säännölliset tiedonkeruut  

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu koostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka vastaavat 

sekä määrällisen että laadullisen nuoria koskevan ajankohtaistiedon tarpeisiin. Määrällisiä 

tiedonkeruuinstrumentteja ovat vuosittain toteutettava Nuorisobarometri, sekä vuorovuosin julkaistavat 

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus ja Nuorten elinolot -vuosikirja. Määrällisten 

tiedonkeruuinstrumenttien rinnalla jatkuu laadullisen seurantatutkimuksen mallintaminen Nuoret ajassa -

tutkimushankkeessa (2014–2025). 

Painopistealueen tutkimukset 

Nimi Kesto Kuvaus Rahoitus Muuta Tutkijat 

(v.2019)  

Nuorisoba-

rometri 

Jatkuva Vuosittain 

julkaistava 

Nuorisobarome

t-ri mittaa 

suomalaisten 

nuorten arvoja 

ja 

asenteita.  Nuor
i-sobarometri 

on ilmestynyt 

vuodesta 1994 

lähtien.  

OKM/yleisavus-

tus. 

Yhteistyötaho: Valtion 

nuorisoneuvosto.  

 

Vuoden 2018 barometri 

ilmestyy keväällä 2019 

teemalla "vaikuttaminen 

ja valta Euroopassa". 

Vuonna 2019 aloitetaan 
vuonna 2020 julkaistavan 

barometrin valmistelu 

teemalla “työ ja 

yrittäjyys”. 

Erikoistutkija, 

VTT Elina 

Pekkarinen ja 

tilastotutkija, 

VTM Sami 

Myllyniemi. 

Lasten ja 

nuorten 

vapaa-

aikatutki-

mus 

Jatkuva Lasten ja 

nuorten vapaa-

aikatutkimus 

käsittelee 6–29-

vuotiaiden 

vapaa-aikaa 

painottuen 
mediaan, 

harrastamiseen 

ja liikuntaan.  

OKM/yleisavus-

tus 

Yhteistyötahot: Valtion 

liikuntaneuvosto, opetus- 

ja kulttuuriministeriön 

kulttuuri- ja 

taidepolitiikan osasto 

sekä Lapsiasiavaltuutetun 

toimisto.  
 

Seuraavan, alkuvuonna 

2019 ilmestyvän vapaa-

aikatutkimuksen 

tematiikka liittyy 

liikkumisen ja liikuntaan, 

erityisteemana liikunnan 

ylisukupolvisuus. 

Vastaava 

tutkija, VTT, 

dos. Mikko 

Salasuo. 
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Nuorten 
elinolot 

Jatkuva Joka toinen 
vuosi ilmestyvä 

Nuorten 

elinolot -

vuosikirja 

kokoaa nuoria 

koskevan 

tutkimustiedon 

ja tilastollisen 

aineiston yksiin 

kansiin. 

OKM/yleisavus-
tus. 

Yhteistyötahot: Valtion 
nuorisoneuvosto ja 

Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos. 

Julkaisuvastuu 

vuorottelee Nuorisotut-

usverkostolla ja Tervey-

den ja hyvinvoinnin 

laitoksella. Vuonna 2020 

julkaisuvuoro on Nuoriso-

tutkimusverkostolla. 

 

Nuoret 

ajassa 

2014–

2025 

Hankkeessa 

seurataan noin 
sadan vuonna 

2000 syntyneen 

nuoren 

elämänkulkua 

viidellä eri 

puolella 

Suomea 

sijaitsevalla 

paikkakunnalla. 

Samoja nuoria 
pyritään 

seuraamaan 

noin 

kymmenen 

vuoden ajan 

laadullisen 

seurantiedon 

tuottamiseksi. 

 Yhteistyötahot: Helsingin 

yliopisto ja Itä-Suomen 
yliopisto. 

Tutkija, YTT 

Antti Kivijärvi, 
tutkija, VTT 

Matilda 

Wrede-Jäntti, 

tutkimuspäälli

kkö, FT, dos. 

Kaisa Vehka-

lahti, tutki-

musjohtaja, 

VTT, dos. 

Sinikka 
Aapola-Kari, 

erikoistutkija, 

FT Tomi 

Kiilakoski, 

tutkija, VTM 

Jenni Lahtinen 

ja erikoistutki-

ja, VTT, dos. 

Sanna 
Aaltonen. 
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3.2.5. Osaamiskeskustutkimus 

Nuorisotutkimuksen osaamiskeskuksen keskeisin tavoite on tuottaa luotettavaa ja ajantasaista nuorten 

elinoloja ja nuorisoalaa koskevaa tutkimustietoa palvelemaan niin nuorisopoliittista päätöksentekoa, kuin 

koko nuorisotoimialaa. Ensimmäinen osaamiskeskuskausi päättyy vuoden 2019 lopussa.  

Painopistealueen tutkimukset 

Nimi Kesto Kuvaus Rahoitus Muut

a 

Tutkijat (v.2019) 

Lasten ja 

nuorten 

harrastamisen 

yhdenvertaiset 

mahdollisuudet 
Suomessa 

2018–

2019 

Tutkimuksessa selvitetään ja 

pyritään edistämään lasten 

ja nuorten yhdenvertaisten 

harrastusmahdollisuuksien 

toteutumista eri puolilla 
Suomea. Tarkastelun 

kohteena ovat erityisesti 

kuntien ja järjestöjen 

tarjoamat harrastusmahdol-

lisuudet. 

OKM/osaamiskes-

kusrahoitus 

 Vastaava tutkija, 

VTT, dos. Mikko 

Salasuo ja 

erikoistutkija, KTT, 

dos. Leena 
Haanpää. 

NEET-nuorten 

palvelut, 

kustannukset ja 

kohdentuminen 

2018–

2019 

Tutkimuksessa tarkastellaan 

syrjäytymisen riskitekijöitä 

nuorten taustassa sekä 

niiden kasautumista. Lisäksi 

pyritään laskemaan 

syrjäytymisen kustannuksia 

sekä etsivän nuorisotyön, 
työpajatoiminnan ja 

työvoimapoliittisten 

toimenpiteiden 

vaikuttavuutta syrjäytymisen 

ehkäisyssä. 

OKM/osaamiskes

kus-rahoitus 

 Tutkimusprofesso

ri, VTT, dos. 

Tommi Hoikkala ja 

tutkija, VTM 

Teemu 

Vauhkonen. 

Nuorisotyön 

koulutusarkki-

tehtuuri 

Suomessa 

2018–

2019 

Mitkä ovat suomalaisen 

nuorisotyön koulutuksen 

vahvuuksia? Mitä voisimme 

ehkä oppia muualta? 

Tutkimuksessa tarkastellaan 

suomalaisen nuorisotyön 
koulutuksen erityispiirteitä 

suhteessa muihin Euroopan 

maihin. 

OKM/osaamiskes

kus-rahoitus 

 Erikoistutkija, FT 

Tomi Kiilakoski. 

Tiedontarpeet 

ja selvitykset 

2018–

2019 

Tässä 

osaamiskeskustoiminnossa 

tuotetaan erilaisia nuoria ja 

nuorisoalaa koskevia nopeita 

selvityksiä valtionhallinnon 

käyttöön. Selvityksissä 

hyödynnetään aiemmin 

kerättyä tietoa.  

OKM/osaamiskes

kus-rahoitus 

 Tilastotutkija, FM 

Tiina Hakanen.  
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4. JULKAISUTOIMINTA 

Julkaisutoiminnan tavoite noudattelee vuonna 2019 Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottaa 

tieteellisesti korkeatasoisia, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia 

julkaisuja monille yhteiskunnan kentille. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston 

julkaisusarjaa (painetut ja verkkojulkaisut) sekä Nuorisotutkimus-lehteä. 

Nuorisotutkimusverkosto noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta sääteleviä 

julkaisueettisiä periaatteita. 

Sekä Nuorisotutkimus-lehti että Nuorisotutkimusverkoston julkaisut ovat Julkaisufoorumin luokittelussa 

tasolla 1.  

4.1. Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja 

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa kehitetään aiempaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan julkaisujen 

aiempaa paremmaksi profiloimiseksi ja laadun sekä vuoropuhelun takaamiseksi. Sarjoja on kolme: Tiede, 

Kenttä ja Liike. Niiden rinnalle suunnitellaan myös uuden Työpapereita-sarjan perustamista, jossa 

julkaistavien tekstien valmisteluprosessi olisi kevyempi kuin muiden julkaisujen. 

Julkaisusarjaan etsitään aktiivisesti käännöskirjallisuutta myös kansainvälisestä näkökulmasta kiinnostavien 

nuorisokysymysten esille tuomiseksi. Tutkijoita tuetaan kansainvälisessä julkaisemisessa mm. tarjoamalla 

kielentarkistusresursseja ja neuvomalla julkaisukäytännöissä. 

Julkaisuja koskevaa tiedotusta ja markkinointia kehitetään edelleen, ja vuoden 2019 aikana panostetaan 

erityisesti tiedekustantamoiden ja tieteellisten seurojen väliseen yhteistyöhön julkaisutoiminnassa, mukaan 

lukien julkaisuja koskeva tiedeviestintä sekä sähköisen julkaisemisen kehittäminen yhteistyössä muiden 

kustantajien kanssa.  

Nuorisotutkimusverkostoa voidaan hyvin pitää Suomen merkittävimpänä nuorisotutkimuksellisen tiedon 

kustantajana. Yhä useammat tutkijat tarjoavat verkostolle nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan 

julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyö eri kustantajien kanssa moninaistuu. Vuonna 2019 julkaistavissa teoksissa 

näkyvät mm. vähemmistökysymykset saamelaisnuoria käsittelevän artikkelikokoelman muodossa ja 

alakulttuuritutkimus suomalaista hip hopia käsittelevän kirjan kautta. Vuonna 2019 julkaisutoiminnan 

rakenteita kehitetään edelleen. Julkaisut on luokiteltu julkaisufoorumin tasolle 1. 

Vuoropuhelua tiivistetään yliopistojen ja tieteellisten seurojen kanssa myös julkaisuyhteistyön tasolla. 

Julkaisuyhteistyötä tehdään aktiivisesti myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamiseksi mm. OKM:n, 

Valtion nuorisoneuvoston, eri kustantamoiden sekä järjestöjen kanssa. 

Julkaisutoimintaa tukevan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan kaksivuotiskausi käynnistyy 

vuoden 2019 alussa. 

4.2. Nuorisotutkimus-lehti 

Monitieteinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa 

vuodessa. Osa lehdistä on teemanumeroita. Vuonna 2019 ilmestyy 1–2 teemanumeroa, joiden teemat 
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käsittelevät nuorten muslimien arkea ja populaarikulttuuria.  

Nuorisotutkimus-lehden artikkelit esittelevät uutta tietoa, teoriaa ja metodologisia keskusteluja tai 

käsittelevät nuoriin, nuorisokulttuureihin, nuoruuteen, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloihin tai nuorille 

tarjottuihin palveluihin kohdentuvia käytänteitä, käsitteitä, instituutioita, puhetapoja ja politiikkaa. 

Nuorisotutkimuksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, ajankohtaisia puheenvuoroja 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 

vuoden viiveellä. Lehti ottaa käyttöön tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelun 

(journal.fi), jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Aluksi palvelua käytetään aineiston 

vastaanottamiseen, myöhemmin julkaisualustana. 

Nuorisotutkimus-lehti palkitsee parhaan nuorisotutkimusartikkelin vuosittain. 

Uuden toimituskunnan ja päätoimittajan kaksivuotiskaudet alkavat toimintavuoden alussa.  
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5. YHTEISKUNNALLINEN JA TIEDEPOLIITTINEN 

VUOROVAIKUTUS 

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun 

tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille. 

Monikenttäinen yhteistyö korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten seurojen, sekä toisaalta 

kansalaisjärjestökentän sekä nuorisopoliittisten toimijoiden kanssa tehtävä on luonteva osa 

Nuorisotutkimusverkoston toimintaa.  

5.1. Tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset 

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita 

ovat Nuorisotutkimuspäivät, erilaiset seminaarit, julkaisutilaisuudet sekä muut tapahtumat, jotka kokoavat 

tutkijoita, virkamiehiä, opettajia, opiskelijoita, nuorisoalan ammattilaisia ja nuoria yhteen keskustelemaan 

nuorten elämään liittyvistä asioista.  

Keskustelu- ja julkaisutilaisuudet vahvistavat yhteistyötä eri tahojen ja toimijoiden kanssa. Vuonna 2019 

syvennetään jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia sekä etsitään aktiivisesti uusia yhteistyötahoja ja -

muotoja. Tilaisuuksia pyritään järjestämään eri puolilla maata. Toiminnan avoimuutta ja valtakunnallisuutta 

vahvistetaan myös keskeisten tapahtuminen verkkovideoinnilla. 

Nuorisotutkimusverkosto järjestää ohjelmaa myös Turun ja Helsingin kirjamessuille. 

5.1.1. Nuorisotutkimuspäivät 

Nuorisotutkimusseuran vuosittainen päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät järjestetään vuosittain 

marraskuussa. Järjestyksessään 18. päivien teema ja järjestämispaikka päätetään alkuvuonna 2019. 

Nuorisotutkimuspäiviä on viime vuosina järjestetty eri puolilla Suomea.  Päiville osallistuu vuosittain 

keskimäärin 120 henkilöä.  

5.1.2. Avoimet tutkijaseminaarit 

Nuorisotutkimusverkoston perustamisesta lähtien järjestetyt avoimet tutkijaseminaarit ovat tärkeä väline 

nuorisotutkijoiden vuoropuhelun valtakunnallisessa ja monitieteisessä edistämisessä. Samalla 

seminaarimuoto on vakiinnuttanut asemansa nuorisotutkimuksellisen tuen tarjoamisessa eri uravaiheessa 

oleville tutkijoille. Tutkijaseminaaria kehitetään yhdessä eri yliopistojen kanssa ja niitä järjestetään tiiviissä 

yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston omien tutkimushankkeiden kanssa.  

Avoimen tutkijaseminaarin rinnalla asemansa ovat vakiinnuttaneet avoimet gradupäivät, joista on 

muodostunut yksi Nuorisotutkimusverkoston suosituimmista seminaarimuodoista. Gradupäivissä eri 

oppiaineista tulevat graduntekijät voivat esitellä eri vaiheessa olevia ideoita ja työpapereita ja saada 

kommentteja aihepiirin asiantuntijoilta. 
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5.2. Viestintä 

Nuorisotutkimusseuran viestinnän tarkoituksena on tukea Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tiede- ja 

yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä sekä tutkimustoiminnan monipuolista roolia niin tieteellisillä, kuin 

yhteiskunnan eri kentillä. Viestinnän resursseilla tuetaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden 

mahdollisuuksia toimia aloitteellisina yhteiskunnallisina keskustelijoina nuoria koskevissa asioissa. 

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston viestintää on kehitetty viime vuosina systemaattisesti ja viestintään 

on otettu käyttöön useita uusia kanavia. Viestinnässä hyödynnetään sosiaalisen median kanavista 

Facebookia, Twitteriä, Instagramia ja YouTubea. Seuran verkkosivusto tarjoaa verkoston tutkimushankkeille 

ja tutkijoille oman, itsenäisesti päivitettävän sivutilan. Edellä mainittujen viestintävälineiden lisäksi 

Nuorisotutkimusseurassa on käytössä seminaari-ilmoittautumisten keräämisessä ja erilaisten kyselyiden 

laatimisessa hyödynnettävä verkkopalvelu Lyyti. Mediatiedotuksessa ja sen saavutettavuuden seurannassa 

hyödynnetään tiedotejakelupalvelu ePressiä. Seuralla on myös käytössään useita sähköpostilistoja eri 

käyttäjäryhmille.  

Tutkimuksista, julkaisuista ja toiminnasta tiedotetaan sähköisten medioiden lisäksi muun muassa messuilla, 

seminaareissa sekä alan ammattilehdissä. 

5.3. Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen 

toimikunta 

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on toiminut vuodesta 2015 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen 

tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusverkoston 

omille tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei 

omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin. Lisäksi toimikunta toimii 

lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden 

tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, eettisiin toimikuntiin. Kolmanneksi 

toimikunta nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä 

koulutustarpeita, edistää eettisiin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistuu tiedepoliittiseen 

vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.  

Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sekä 

muiden eettisten toimikuntien kanssa. Toimikunnan kausi on kolmivuotinen, ja nykyisen toimikunnan 

toiminta käynnistyi vuoden 2018 alusta.  

5.4. Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen kanssa 

Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET on yliopistollinen verkosto, joka koordinoi 

nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta Suomessa. YUNETiin kuuluu viisi jäsenyliopistoa 

(Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot) sekä Nuorisotutkimusseura. 

Nuorisotutkimusseura tukee YUNETin toimintaa jäsenmaksun ohella mm. osallistumalla sen suunnittelu- ja 

opetustyöhön. Vuonna 2019 YUNETin toiminnan koordinointivastuu on Oulun yliopistolla. 

Vuoden 2019 aikana vahvistetaan myös muuta koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen sekä 

nuorisoalan ammattikorkeakoulujen kanssa. Tampereen yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun 
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kanssa on viime vuosien aikana laadittu yhteistyösopimukset, jollaisia pyritään tekemään myös muiden 

suomalaisten korkeakoulujen kanssa tieteellisen vuoropuhelun ja tutkijakoulutuksen vahvistamiseksi. 

Opetus-, ohjaus- ja seminaariyhteistyö on erityisen tiivistä Tampereen yliopiston kanssa, jossa nuorisotyötä 

ja -tutkimusta voi opiskella kandidaatti- tai maisteritason opintoina ja jossa se on nykyisin myös yksi 

yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman väittelyaloista. 

Yliopistojen kanssa eri vuosina toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan koulutus- ja 

opetusyhteistyötä ja Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen, 

ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opetustehtäviin. Korkeakouluopiskelijoita pyritään 

kiinnittämään aktiivisesti mukaan Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeisiin tekemään opinnäytteitä, 

olipa kyseessä pro gradu -työn tai väitöskirjan valmistelu. 

Avoimia tutkijaseminaareja (kts. luku 5.1.2.) järjestetään yhteistyössä nuorisotutkimuksen opetusta ja 

tutkimusta toteuttavien korkeakoulujen kanssa. 

5.5. Yhteistyökumppanuudet, verkostot ja vaikuttaminen  

Nuorisotutkimusverkoston yhteistyö on elävää eri valtionhallinnon tahojen ja kansalaisjärjestökentän 

kanssa. Erityisen tiiviit suhteet Nuorisotutkimusverkostolla on opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja 

liikuntapolitiikan (nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen) sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan osastojen 

kanssa. Muita läheisiä yhteistyökumppaneita Nuorisotutkimusverkostolle ovat muut nuorisoalan 

osaamiskeskukset ja nuorisoalan toimijat kuten järjestöt, eri ministeriöt, kunnat, järjestöt, säätiöt ja nuoriin 

ja ikään liittyvien teemojen parissa työskentelevät Lapsiasiavaltuutetun ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun 

toimisto. Nuorisoalan keskusjärjestön Allianssi ry:n kanssa tehdään yhteistyötä mm. tiedotuksen, 

tapahtumien ja Nuorisoalan kirjaston osalta.   

Nuorisotutkimusseura on vaikuttava tiedepoliittinen toimija ja toimii aktiivisesti Tieteellisten seurain 

valtuuskunnan ja tieteellisten seurojen tiedeyhteisössä sekä ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa. 

Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti alaisuudessaan toimivia, nuorisotutkimusta edistäviä 

tutkimusverkostoja. Aktiivisesti toimivia alaverkostoja vuonna 2019 ovat tyttötutkimusverkosto, hip hop -

tutkimuksen verkosto ja Nuorisotyön Senioriklubi. Nuorisotutkimusseura pyrkii aktiivisesti tukemaan uusien 

alaverkostojen syntymistä. 

5.6. Kansainvälinen toiminta 

Kansainvälisyys nivoutuu monin tavoin osaksi Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa. 

Nuorisotutkimusverkosto on mukana useissa vertailevissa tutkimushankkeissa, joissa tutkimusympäristöt 

sijoittuvat joko Eurooppaan tai sen ulkopuolelle. Hankkeissa kysymykset demokratiasta, nuorten asemasta, 

muuttoliikkeestä, sukupolvista ja sukupuolesta asettuvat monipuolisen analyysin kohteeksi. Myös 

nuorisotyön tutkimuksen kysymyksissä vahvistetaan globaalia dialogia. Nuorisotutkimusverkoston monien 

tutkimushankkeiden ohjausryhmät koostuvat kansainvälisistä huippututkijoista. 

Nuorisotutkimusverkoston kansainvälisiä yhteistyösuhteita vahvistetaan edelleen vuonna 2019. 

Systemaattisten yhteistyösuhteiden rakentamista merkittävien ulkomaisten nuorisotutkimusta tekevien 

yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa jatketaan. Lisäksi Nuorisotutkimusseura kutsuu myös vuonna 2019 



 

 

Nuorisotutkimusseura ry. 

020 755 2662  

toimisto@nuorisotutkimus.fi 

www.nuorisotutkimusseura.fi   22 / 25 

ulkomaisia nuorisotutkijoita Suomeen vierailuluennoitsijoiksi sekä tutkimusvierailulle mm. verkoston 

tutkimushankkeiden yhteistyökumppanin roolissa. Vuonna 2018 kansainvälisinä järjestetyt 

Nuorisotutkimuspäivät valoivat perustukset kansainvälisen yhteistyön vahvistamiselle.  

Vuonna 2019 Nuorisotutkimusverkosto tukee aktiivisesti pohjoismaisen nuorisotutkimuksen 

yhteistyöverkoston vahvistamista. Lisäksi Nuorisotutkimusverkosto on aktiivinen laadullisen 

seurantatutkimuksen Pohjoismaisen tutkijaverkoston perustamisessa ja jatkaa yhteistyötä Pohjoismaisen 

hyvinvointikeskuksen kanssa. 

Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat aktiivisesti 

kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin ja ovat jäseniä kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa. 

Näistä mainittakoon tärkeimpinä YOUNG-lehti, EU:n ja EN:n nuorisoalan partnership-verkostot, kuten 

European Knowledge Centre for Youth Policy, Youth Wiki -kirjeenvaihtajaverkosto, the Pool of European 

Youth Researchers ja Perspectives on Youth – European Youth Partnership Series -toimituskunta. 

Nuorisotutkimusverkosto osallistuu myös Barentsin alueen ja Pohjoismaiden nuorisotyön ja -politiikan 

yhteistyöverkostojen toimintaan tuoden niihin tutkimuksellista asiantuntemusta. 

5.7. Opinnäytetyökilpailu  

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto jaetaan vuosittain 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. Seuran hallitus nimittää palkintoraadin ja sen puheenjohtajat 

kevään aikana. Palkinnot ja kunniamaininnat jaetaan Nuorisotutkimuspäivillä. 

5.8. Kirjoitussarjat 

Nuorisotutkimusseuran kirjoitussarjat edistävät nuorisotutkimuksellisen tiedon leviämistä uudenlaisille 

yleisöille. Ne täydentävät Nuorisotutkimusverkostossa tuotettavia tutkimusjulkaisuja tarjoamalla kanavia 

esimerkiksi tieteen yleistajuistamiseen, nuoriin ja nuorisotutkimukseen liittyvien kaunokirjallisten teosten 

esittelyyn sekä nuorisotutkimusta tekevien tahojen esiin tuomiseen.  

5.8.1. Näkökulma 

Vuonna 2015 käynnistetty, policy brief -genreä edustava Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa 

tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset 

tekstit toimivat sillanrakentajina tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä. 

5.8.2. Lukukokemus 

Lukukokemus-palstalla julkaistaan nuoruuteen, nuorisoon tai sukupolviin liittyviä kirjoituksia, jotka 

pohjautuvat kirjoihin, elokuviin, tv-sarjoihin, näytelmiin tai näyttelyihin. Kirjoittajat analysoivat näitä omista 

näkökulmistaan.  
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5.8.3. Valokeilassa 

Nuorisotutkimusseuran vuonna 2018 käynnistyneessä Valokeilassa-sarjassa nostetaan tutkimuksen tekijät 

näkyviin. Sarjassa esitellään esimerkiksi yksittäisiä tutkijoita, tutkijaryhmiä, tutkimushankkeita ja 

tutkimusmaailmaan liittyviä ilmiöitä. 
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6. ORGANISAATIO 

Nuorisotutkimusseuran henkilöstö on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, mikä on luonut selkeän 

tarpeen erilaisten henkilöstöhallintoon ja -johtamiseen liittyvien prosessien selkeyttämiselle. Organisaation 

kehittäminen onkin yksi vuoden 2019 painopisteistä.  

6.1. Henkilöstö ja toimitilat 

Nuorisotutkimusseurassa työskentelee vuosittain noin 25–35 työntekijää. Vuoden 2018 lopulla 

työntekijöitä oli yhteensä 28, joiden lisäksi Nuorisotutkimusverkoston piirissä työskenteli viisi päätoimista 

apurahatutkijaa. Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee säännöllisesti myös korkeakouluharjoittelijoita 

tutkimusavustajina sekä avustajina erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä. 

Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa Itä-

Pasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Nuorisotutkimusseuran tutkijoita työskentelee lisäksi 

verkostomaisesti ympäri Suomea.  

Nuorisotutkimusseura huolehtii henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista monin eri keinoin, mm. 

joustavan työajan ja työaikapankin avulla, tukemalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, tarjoamalla 

mahdollisuutta yksilölliseen tai yhteisölliseen työnohjaukseen tai lisäkouluttautumiseen, sekä tarjoamalla 

henkilöstölle liikunta- ja kulttuuriseteleitä.  

6.2. Jäsenistö ja hallitus 

Vuoden 2018 lopussa Nuorisotutkimusseurassa oli noin 400 jäsentä, jotka edustavat tutkijoiden ja 

opiskelijoiden lisäksi laajasti erilaisia nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisia. 

Nuorisotutkimusseuran hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6–10 varsinaista 

jäsentä sekä 3 varajäsentä. Hallitustyöskentely painottuu toiminnan strategiseen suunnitteluun ja 

tiedepoliittiseen vaikuttamistyöhön. Nuorisotutkimusverkoston operationaalisesta johtamisesta vastaa 

työsuhteinen tutkimusjohtaja. 

6.3. Talous 

Nuorisotutkimusseura ry saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja 

liikuntapolitiikan osaston Nuorisotyön- ja -politiikan vastuualueelta (n. 50 % kokonaisbudjetista). 

Yleisavustus kattaa Nuorisotutkimusverkoston perustoiminnan sekä toistaiseksi voimassa olevissa 

työsuhteissa olevaa henkilöstöä ja infrastruktuuria koskevat kulut. Vuodesta 2018 alkaen osa 

Nuorisotutkimusverkoston toiminnoista on eriytetty erityiseen Nuorisotutkimuksen osaamiskeskukseen, 

joka saa opetus- ja kulttuuriministeriöstä oman avustuksen. Yleisavustus vastaavasti on pienentynyt jonkin 

verran. Myös ulkopuolisen rahoituksen osuus on huomattava. Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta 

rahoittavat mm. ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt sekä järjestö- ja 

kuntasektori. 

Vuonna 2019 jatketaan taloushallinnon kehittämistä, jotta se voi tukea mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 

verkosto-organisaation hankerakennetta ja toimintamuotoja sekä vastata julkishallinnon ajankohtaisiin 
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linjauksiin sekä alati muuttuviin rahoitusehtoihin. Toimiva taloushallinto tukee parhaalla tavalla koko 

organisaation työskentelyä ja mahdollistaa hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin rahoittajien 

edellyttämällä tavalla.  


