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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.
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.

2. Toiminnan painopisteet vuonna 2018
2.1.

Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuosi

Vuonna 2018 vietetään Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden kunniaksi seura nostaa
pitkin vuotta esiin nuorisotutkimuksellisen ja nuorten yhteiskunnallisen aseman kannalta tärkeitä
kysymyksiä sekä esittelee nuorisotutkimuksen tekijöitä. Juhlavuosi huomioidaan myös
Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoiminnassa ja viestinnässä. Tavoitteena on lisätä
Nuorisotutkimusseuran valtakunnallista näkyvyyttä, ja tuoda nuorisotutkimuksen tekijöitä esiin. Vuoden
2018 aikana julkaistaan myös pitkään valmisteltu Nuorisotutkimusseuran historiikki, joka tarkastelee seuran
vaiheita ja nuorisotutkimuksen kehitystä Suomessa. Nuorisotutkimuspäivät järjestetään juhlavuoden
kunniaksi tavallista laajempana kansainvälisenä seminaarina.

2.2.

Tiedepoliittinen vaikuttaminen

Tiedepoliittisen vaikuttamisen keskiössä vuonna 2018 on herättää keskustelua erityisesti pienten
tiedetoimijoiden asemasta muuttuvassa toimintaympäristössä sekä niiden mahdollisuuksista hyödyntää
erilaisia omavastuuosuutta edellyttäviä tutkimusrahoituksia. Nuorisotutkimusverkoston näkökulmasta
erityinen haaste ovat Suomen Akatemian kokonaiskustannusmallin asettamat rahoituksen reunaehdot.
Suomen Akatemian pitkäaikaiset ja muutoin kattavat rahoitukset ovat olennaisia Nuorisotutkimusverkoston
pitkäjänteisen tutkimustoiminnan ja tutkijaurien jatkuvuuden takaajina. Pienten tutkimusyksiköiden
toimintaedellytysten turvaamista tehdään aktiivisessa dialogissa erityisesti Suomen Akatemian, opetus- ja
kulttuuriministeriön, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan sekä muiden tiedetoimijoiden kanssa.

2.3.

Nuorisoalan osaamiskeskus

Nuorisolain uudistuksen yhteydessä vuonna 2017 nuorisoalalle luotiin mahdollisuus perustaa
osaamiskeskuksia. Nuorisotutkimusseura on osallistunut opetus- ja kulttuuriministeriön lokakuussa 2017
avaamaan osaamiskeskusten perustamiseen tähtäävään valtionapukelpoisuushakuun, jossa haettiin
rahoitusta Nuorisotutkimusverkoston muodostamalle omalle nuorisoalan osaamiskeskukselle. Toiminnan
on tarkoitus käynnistyä osaamiskeskuksen puitteissa jo vuoden 2018 alusta. Osaamiskeskukseen sijoittuisi
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kuitenkin jatkossakin vain pieni osa Nuorisotutkimusverkoston toiminnasta ja pääosin työskentelyn on
tarkoitus yhä jatkua opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen turvin.
Ensimmäinen osaamiskeskuskausi on kaksivuotinen käsittäen vuodet 2018–2019, ja tälle ajanjaksolle on
Valtion nuorisopoliittisessa ohjelmassa määritelty osaamiskeskuksille neljä päätehtävää. Näistä osa istuu
luontevasti Nuorisotutkimusverkoston osaamisalueelle. Nuorisotutkimusverkoston osaamiskeskuksen
toimialaksi on määritelty nuoriin liittyvän tutkimustiedon tuottaminen, nuorten osallisuuteen liittyvän
tiedon tuottaminen sekä nuorisotyön laadun ja menetelmien kehittäminen. Osaamiskeskuksessa mm.
tuetaan kuntia nuorisotyön työmuotojen kehittämisessä ja vaikutusten arvioinnissa, edistetään koko
nuorisotoimialan verkottumista ja tiedonvaihtoa, osallistutaan kansallisen nuorisobarometrin
tuottamiseen, viedään suomalaisen nuorisotyön osaamista muihin Euroopan maihin ja samalla
parannetaan suomalaisen nuorisotyön ja koulutuksen osaamista. Osaamiskeskuksen tavoitteita toteutetaan
yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Yhteistyösopimukset solmitaan mm. Nuorisoyhteistyö
Allianssin, Kanuuna-verkoston ja mahdollisesti myös muiden toimijoiden kanssa.

2.4.

Nuorisotutkimusverkoston sisäinen uudistuminen

Vuosi 2018 tietää Nuorisotutkimusseuralle ja -verkostolle uusia tuulia myös vuoden alussa aloittavan uuden
vakinaisen tutkimusjohtajan vuoksi. Hän seuraa tehtävässä pitkäaikaista, vuoden 2017 alussa uusiin
tehtäviin siirtynyttä Leena Suurpäätä. Johtajavaihdos vaikuttaa omalta osaltaan siihen, mihin suuntaan
olemassa olevia resursseja jatkossa suunnataan. Nivelvaihe tarjoaa luontevan tilaisuuden tarkastella
organisaation ydintoimintoja ja vakiintuneiden toimintatapojen soveltuvuutta nykyisessä
toimintaympäristössä. Erityistä huomiota kiinnitetään taloushallinnon ja kirjanpidon kehittämiseen.

3. Organisaatio
3.1.

Henkilöstö ja toimitilat

Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee vuosittain noin 24–30 työntekijää. Vuoden 2017 lopulla
työntekijöitä oli yhteensä 24, 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 ItäPasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki). Nuorisotutkimusseuran tutkijoita työskentelee lisäksi
verkostomaisesti ympäri Suomea. Allianssi-talon toimijoiden kanssa käydään säännöllistä tiedonvaihtoa ja
tehdään yhteistyötä taloon ja sen toimintaan liittyvissä asioissa.
Nuorisotutkimusseura huolehtii henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista monin eri keinoin (mm.
kuukausittaiset työyhteisötapaamiset, tutkijoiden kollektiivinen työnohjaus, työyhteisön toimintatapojen
kirjallisten ohjeiden päivitys, työsuojelutoimikunnan kouluttautuminen ja aktiivinen työskentely).
Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain. Henkilökunnan kouluttautumista tuetaan ja tarjotaan niin
kaikille avoimia yleisempiä koulutuksia kuin mahdollisuuksia etsiä yksilöllisemmin omaan työhön liittyviä
koulutuksia. Vuonna 2018 kiinnitetään erityistä huomiota hankejohtamiseen tukemiseen.
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3.2.

Jäsenistö ja hallitus

Marraskuussa 2017 Nuorisotutkimusseurassa oli 373 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 osana suomalaista ja kansainvälistä tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa
sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellistä yhteisöä. Nuorisotutkimusverkoston operationaalisesta
johtamisesta vastaa työsuhteinen tutkimusjohtaja.

3.3.

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. Vuonna 2018 osa
Nuorisotutkimusverkoston toiminnoista eriytetään erityiseen Nuorisotutkimuksen osaamiskeskukseen, joka
saa opetus- ja kulttuuriministeriöstä oman avustuksen. Yleisavustus vastaavasti pienenee jonkin verran.
Myös ulkopuolisen rahoituksen osuus on huomattava. Merkittävimpiä ulkopuolisia rahoittajia ovat vuonna
2018 Euroopan unioni, Suomen Akatemia sekä eri säätiöt. Myös muilta ministeriöiltä saadaan rahoituksia.
Vuonna 2018 kiinnitetään huomiota taloushallinnon ajantasaistamiseen, jotta se voi tukea
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti verkosto-organisaation hankerakennetta ja toimintamuotoja sekä
vastata julkishallinnon ajankohtaisiin linjauksiin sekä alati muuttuviin rahoitusehtoihin. Toimiva
taloushallinto tukee parhaalla tavalla koko organisaation työskentelyä ja mahdollistaa hankkeiden
toteuttamisen ja raportoinnin rahoittajien edellyttämällä tavalla.

4. 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 olemassaolon aikana nuorten toimintaympäristöt
sekä nuorisotyön ja -politiikan kentät ovat ehtineet monin tavoin muuttua. Samoin tiede- ja
tutkimusympäristöt ovat etenkin viime vuosina olleet suuressa murroksessa.
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. Nuorisotutkimusverkostossa nuoria ja nuoruutta lähestytään niin yksilöiden,
ryhmien ja kulttuurien, ikä-, sukupolvi- ja institutionaalisten suhteiden kuin julkisten mielikuvien
näkökulmista.
Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston organisaatiomalli tieteellisenä yhdistyksenä on monin tavoin
ainutlaatuinen suomalaisen tutkimuksen kentillä. Tutkimustoiminnan muuttuva toimintaympäristö ja
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tutkimusrahoituksen yhä kiristyvät reunaehdot asettavat tarpeen myös Nuorisotutkimusverkoston
tutkimustoiminnan rakenteen kriittiselle arvioinnille. Vuoden 2018 tavoitteena on luoda päivitetty
kokonaiskuva nykyisen tutkijarakenteen toimivuudesta henkilöstön ja sen hyvinvoinnin, tutkijaurien,
tutkimustoiminnan käytäntöjen, tiedon kumuloitumisen, talouden sekä juridiikan näkökulmista. Samalla
jatketaan jo aiemmin käynnistettyä tutkimusjohtamisen yhteisöllistä organisointia, tutkimuksen
johtoryhmätyöskentelyä sekä hankejohtamisen rakenteiden selkeyttämistä.
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta perustuu tieteidenvälisyyteen ja monikenttäisyyteen. Tämän
toiminta-ajatuksen mukaisesti perustutkimus ja soveltava tutkimus sekä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö
asettuvat elävään vuoropuheluun. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten
seurojen kanssa tehtävä yhteistyö onkin luonteva osa Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa.
Hankeyhteistyön ohella vuoropuhelua eri korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa vahvistetaan edelleen,
jolloin painopisteenä on mm. Nuorisotutkimusverkoston paikan tarkentaminen ja dialogi nuorisotyötä ja tutkimusta koskevan koulutuksen ja opetuksen kentillä. Toisen uuden painopisteen vuonna 2018
muodostaa yhteistyö Tampereen yliopistossa käynnistyneen nuorisotutkimuksen uuden tohtorikoulutuksen
parissa.
Koulutuskentän lisäksi 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
mm. eri ministeriöt, kunnat, järjestöt (mm. Allianssi ja Pelastakaa Lapset), säätiöt (mm. Suomen lasten ja
nuorten säätiö, Koneen Säätiö, Kulttuurirahasto ja Me-säätiö) sekä nuoriin ja ikään liittyvien teemojen
parissa työskentelevien Lapsiasiavaltuutetun ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistot.
Nuorisotutkimusseura on myös 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 2018 ovat tyttötutkimusverkosto, hip hop tutkimuksen verkosto ja Nuorisotyön Senioriklubi. Nuorisotutkimusseura pyrkii myös aktiivisesti tukemaan
uusien alaverkostojen syntymistä.

4.1.

Tutkimukselliset painopistealueet

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan vaihtelevissa
tutkimushankkeissa. Tutkimushankkeet ja niissä työskentelevät tutkijat tekevät yhteistyötä
nuorisotutkimuksen keskeisiä näkökulmia edustavilla painopistealueilla, nk. tiedon kentillä, jotka kokoavat
Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen keskeisiä näkökulmia:
I Sukupolvisuhteet, elämänkulku ja siirtymät
II Demokratia, Yhdenvertaisuus ja eriarvoisuus
III Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorten palvelut
Tiedon kentillä on ollut kahtalainen tarkoitus: yhtäältä ne ovat tarkoittaneet Nuorisotutkimusverkoston
sisäistä tutkimustoiminnan organisoimisen tapaa, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa tutkijayhteisöllisyyttä
ja vuoropuhelua ohi sirpaleisen hankerakenteen sekä tarjota mahdollisuus vertaispalautteen antamiseen ja
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saamiseen. Toisaalta ne ovat toimineet viestinnällisenä keinona koota Nuorisotutkimusverkoston eri
hankkeissa tehtävän moninaisen tutkimustyön keskeisimpiä teemoja ja aihealueita yhteen. Vuonna 2018
tiedon kenttien nykyistä jaottelua ja niiden toimivuutta arvioidaan näiden tavoitteiden toteutumisen
näkökulmasta.
Oheinen kuvio havainnollistaa tiedon kenttien keskinäissuhdetta sekä niitä kehystäviä
Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan lähtökohtia. Kuvion alta löytyvät tiiviit kuvaukset kustakin
tiedon kentästä ja sen alla tehtävästä tutkimuksesta.

Kuvio 1. Nuorisotutkimusverkoston tiedon kentät.

Lista Nuorisotutkimusverkoston aiemmin alkaneista ja yhä vuonna 2018 jatkuvista tutkimushankkeista
löytyy toimintasuunnitelman lopusta. Näiden hankkeiden lisäksi on rahoitusta haettu useille muillekin
tutkimushankkeille, ja lisäksi on käyty keskusteluja useiden tahojen kanssa tutkimussopimusten
solmimisesta vuodelle 2018. Toimintasuunnitelman listaus ei siis ole kattava, vaan uusia tutkimushankkeita
käynnistyy todennäköisesti useita vuoden 2018 aikana.

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

4.1.2. Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
Tämän tiedon kentän 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 tiedon kentän alla
toimivia tutkimushankkeita. Tätä tiedon kenttää leimaavat monitahoiset arkaluontoisiin tutkimusaiheisiin
liittyvät tutkimuseettiset erityiskysymykset.

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

4.2.

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen tiedonkeruu koostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka vastaavat
sekä määrällisen että laadullisen nuoria koskevan ajankohtaistiedon tarpeisiin.
Määrällisiä tiedonkeruuinstrumentteja ovat vuosittain toteutettavat Nuorisobarometri ja Nuorten vapaaaikatutkimus, sekä joka toinen vuosi julkaistava Nuorten elinolot -vuosikirja. Nämä tutkimukset toteutetaan
Valtion nuorisoneuvoston kanssa. Vuosikirjan kolmantena toteuttajana on THL. Vapaa-aikakyselyn
yhteistyötahona toimivat Valtion liikuntaneuvosto sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja
taidepolitiikan osasto, mahdollisesti myös Lapsiasiavaltuutetun toimisto. Vapaa-aikakyselystä valmistellaan
vuoden 2018 aikana julkaisu, jonka erityisteemana on vammaisten lasten ja nuorten liikunta.
Tutkimuksellista uudistustyötä ja nuorten osallisuuden vahvistamista tutkimusprosessin eri vaiheissa
jatketaan vuonna 2018. Alkuvuonna ilmestyy Nuorisobarometri, jonka teemana on osaaminen ja koulutus.
Samalla käynnistyy aineistonkeruu vuonna 2019 julkaistavan Nuorisobarometriin, jossa teemana on
vaikuttaminen, valta ja eurooppalaisuus.
Määrällisten tiedonkeruuinstrumenttien rinnalla jatkuu laadullisen seurantatutkimuksen mallintaminen.
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Nuoret Ajassa -hankkeessa seurataan viidellä eri puolella Suomea sijaitsevalla paikkakunnalla noin sadan
vuonna 2000 syntyneen nuoren elämänkulkua. Samoja nuoria pyritään seuraamaan noin kymmenen
vuoden ajan. Hankkeeseen osallistuu useita Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita, ja sitä toteutetaan
läheisessä yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa.
Kvalitatiivinen seurantatieto täydentää sekä tilastotietoa että laadullisia tapaustutkimuksia kooten nuorten
arjesta syventävää ja laaja-alaista tietoa merkittävällä tavalla. Nuorisotutkimuksen ja -politiikan kentillä on
vähän laadullista seurantatietoa, jossa samojen nuorten arkista elämänkulkua seurataan pitkällä aikavälillä.
Tarkoituksena on yhdistää Nuorisotutkimusverkostossa kerättävää määrällistä ja laadullista tietoa
mahdollisimman kokonaisvaltaisen tutkimustiedon tuottamiseksi tieteen, käytännön ja politiikan kentille.

4.3. 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.
Vuonna 2018 käynnistyy toimikunnan uusi kolmivuotiskausi, jonka uudet jäsenet nimitetään joulukuussa
2017.

4.4.

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinto jaetaan vuosittain ansioituneille nuorisotutkimuksellisten
opinnäytteiden tekijöille. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradut ja amkopinnäytteet. Ammattikorkeakoulusarjaan voivat osallistua vuorovuosina perustutkinnon opinnäytteet ja
ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteet. Seuran hallitus nimittää palkintoraadin ja sen puheenjohtajat
kevään aikana. Palkinnot ja kunniamaininnat jaetaan Nuorisotutkimuspäivillä.

5. Julkaisut
Julkaisutoiminnan tavoite noudattelee vuonna 2018 Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottaa
tieteellisesti korkeatasoisia, yhteiskunnallisesti puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia
julkaisuja monille yhteiskunnan kentille. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston
julkaisusarjaa (painetut ja verkkojulkaisut), Nuorisotutkimus-lehteä, Näkökulma-kirjoitussarjaa ja
Lukukokemuksia.
Julkaisutoimintaa kehitetään aiempaa kokonaisvaltaisempaan suuntaan julkaisujen aiempaa paremmaksi
profiloimiseksi ja laadun sekä vuoropuhelun takaamiseksi. Sarjoja on kolme: Tiede, Kenttä ja Liike. Niiden
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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.
Nuorisotutkimusverkosto noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta sääteleviä
julkaisueettisiä periaatteita.
Julkaisuja koskevaa tiedotusta ja markkinointia kehitetään edelleen, ja vuoden 2018 aikana panostetaan
erityisesti tiedekustantamoiden ja tieteellisten seurojen väliseen yhteistyöhön julkaisutoiminnassa, mukaan
lukien julkaisuja koskeva tiedeviestintä sekä sähköisen julkaisemisen kehittäminen yhteistyössä muiden
kustantajien kanssa. Nuorisotutkimusverkosto esittelee julkaisujaan konferensseissa, messuilla ja
profiililtaan sopivissa lehdissä. Julkaisuja myydään suoraan toimistolta, verkkokaupan kautta, Maailman
kirjat -tapahtumassa, Turun ja Helsingin kirjamessuilla sekä tieteellisissä tapahtumissa. Merkittävimmät
Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja myyvät kirjakaupat ovat BTJ Finland Oy, Booky.fi Oy ja Kirjavälitys.
Lisäksi kirjojen myynnistä on sovittu Helsingissä sijaitsevien erikoiskirjakauppojen kanssa (Rosebud
Kaisatalo, Tiedekirja).

5.1.

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja

Julkaisutoiminta jatkuu vuonna 2018 vilkkaana. Yhä useammat tutkijat tarjoavat verkostolle
nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi ja julkaisuyhteistyö eri kustantajien kanssa
moninaistuu. Vuonna 2018 julkaistavissa teoksissa näkyvät mm. vähemmistökysymykset saamelaisnuoria
käsittelevän artikkelikokoelman muodossa ja alakulttuuritutkimus suomalaista hiphopia käsittelevän kirjan
kautta. Vuonna 2018 julkaisutoiminnan rakenteita kehitetään edelleen. Erityisenä huomion kohteena on
kirjojen sähköisten versioiden julkaiseminen sovitun määräajan jälkeen (embargo) painettujen versioiden
ohella, joita julkaistaan vuonna 2018 säännöllisesti kaksi vuotta aiemmin julkaistuista painetuista kirjoista.
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 jatkuu vuoden
2018 loppuun.

5.2.

Nuorisotutkimus-lehti

Monitieteinen Nuorisotutkimus-lehti on vertaisarvioitu tieteellinen lehti, joka ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Lehti ilmestyy pääsääntöisesti teemattomana, mutta vuonna 2018 ilmesty yksi teemanumero,
johon on ollut avoin haku vuonna 2016. Teemalehden kirjoitukset käsittelevät kaupungistumiskehitystä.
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 nuorisoja yhteiskuntapolitiikasta, haastatteluja, kirja-arvioita ja lektioita. Nuorisotutkimus on poikkitieteellinen
Nuorisotutkimusseura ry.
020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi

11 / 22

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. Lehdelle avataan toimintavuonna omat verkkosivut, joilla lehden kaikki tekstit julkaistaan
vuoden viiveellä.
Nuorisotutkimus-lehti palkitsee parhaan nuorisotutkimusartikkelin.
Uuden toimituskunnan ja päätoimittajan kaksivuotiskaudet päättyvät toimintavuoden lopussa.

5.3.

Muut julkaisut: Näkökulma ja Lukukokemus

Vuonna 2015 käynnistetty verkossa julkaistava Näkökulma-sarja on vakiinnuttanut asemansa seuran
viestinnässä. Näkökulma avaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia
yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Tiiviit, yleistajuiset tekstit toimivat sillanrakentajina
tutkimustiedon ja yhteiskunnallisen keskustelun välillä. Lukukokemus-palsta jatkaa seuran verkkosivuilla.

6. Tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset
Nuorisotutkimusseuran keskeisiä tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumeita ovat
erityyppiset seminaarit, keskustelu- ja julkistustilaisuudet ja muut tapahtumat, jotka kokoavat tutkijoita,
virkamiehiä, opettajia, opiskelijoita ja nuorisoalan ammattilaisia yhteen keskustelemaan nuorten elämään
liittyvistä asioista. Juhlavuoden 2018 hengessä ohjelmaa pyritään suuntaamaan eri kohderyhmille, myös
nuorille.
Keskustelu- ja julkistustilaisuuksissa pyritään aktiiviseen ja yhteistyöhön yhteiskunnan eri kenttien, tahojen
ja toimijoiden kanssa. Vuonna 2018 syvennetään edelleen jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia sekä
etsitään aktiivisesti uusia yhteistyötahoja ja -muotoja. Seminaareja ja keskustelutilaisuuksia pyritään
järjestetämään eri puolilla maata. Toiminnan avoimuutta ja valtakunnallisuutta vahvistetaan myös
keskeisten tapahtuminen verkkovideoinnilla.
Nuorisotutkimusverkosto järjestää vuosittain ohjelmaa myös Turun ja Helsingin kirjamessuille.

6.1.

Nuorisotutkimuspäivät

Nuorisotutkimusseuran vuosittainen päätapahtuma Nuorisotutkimuspäivät järjestetään vuosittain
marraskuussa. Järjestyksessään 17. päivien teemana on vuonna 2018 Nuorten kulttuurit ja hyvinvointi.
Juhlavuoden kunniaksi tapahtuma järjestetään laajempana kansainvälisenä seminaarina.
Nuorisotutkimuspäiviä on pyritty viime vuosina järjestämään eri puolilla Suomea (Joensuussa 2014,
Tampereella 2015 ja Oulussa 2017), mutta vuonna 2018 päivät järjestetään jälleen Helsingissä.

6.2.

Avoimet tutkijaseminaarit

Nuorisotutkimusverkoston perustamisesta lähtien järjestetyt avoimet tutkijaseminaarit ovat olleet
keskeinen väline nuorisotutkijoiden vuoropuhelun edistämisessä valtakunnallisesti ja monitieteisesti.
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Vuosien mittaan tutkijaseminaari on vakiinnuttanut tärkeän asemansa nuorisotutkimuksellisen tuen
tarjoamisessa eri uravaiheessa oleville tutkijoille, mutta ennen kaikkea väitöskirjavaiheessa olevien nuorten
tutkijasukupolvien integroimisessa monitieteiseen nuorisotutkimuksen kenttään. Vuonna 2018
tutkijaseminaareja järjestetään sekä teemallisina että teemattomina siten, että ohjelma antaa joustavasti
tilaa erilaisille nuorisotutkimuksellisille näkökulmille ja aihepiireille. Seminaarien ohella kiinnitetään
erityistä huomiota uusien tutkijasukupolvien kiinnittymiseen osaksi nuorisotutkijayhteisöä tarjoamalla
ohjausta tai muunlaista tutkimuksellista tukea opinnäytetöissä. Tutkijaseminaaria kehitetään yhdessä
yliopistojen kanssa.
Avoimen tutkijaseminaarin rinnalla asemansa ovat vakiinnuttaneet avoimet gradupäivät, joista on
muodostunut yksi Nuorisotutkimusverkoston suosituimmista seminaarimuodoista. Gradupäivissä eri
oppiaineista tulevat graduntekijät voivat esitellä eri vaiheessa olevia ideoita ja työpapereita ja saada
kommentteja aihepiirin asiantuntijoilta.

6.3.

Kansainvälinen yhteistyö ja seminaarit

Nuorisotutkimusverkoston kansainvälisiä yhteistyösuhteita vahvistetaan edelleen vuonna 2018.
Systemaattisten yhteistyösuhteiden rakentamisesta merkittävien ulkomaisten nuorisotutkimusta tekevien
yliopistojen tai tutkimuslaitosten kanssa jatketaan. Lisäksi Nuorisotutkimusseura kutsuu myös vuonna 2018
ulkomaisia nuorisotutkijoita Suomeen vierailuluennoitsijoiksi sekä tutkimusvierailulle mm. verkoston
tutkimushankkeiden yhteistyökumppanin roolissa.
Vuonna 2018 Nuorisotutkimusverkosto tukee aktiivisesti pohjoismaisen nuorisotutkimuksen
yhteistyöverkoston vahvistamista. Lisäksi Nuorisotutkimusverkosto on aktiivinen laadullisen
seurantatutkimuksen Pohjoismaisen tutkijaverkoston perustamisessa ja jatkaa yhteistyötä Pohjoismaisen
hyvinvointikeskuksen kanssa.
Kansainvälisyys nivoutuu myös 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.
Kansainvälisen tutkimustoiminnan ohella Nuorisotutkimusverkoston tutkijat osallistuvat aktiivisesti
kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä 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.

6.4.

Koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen kanssa

Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu
yliopistollinen verkosto, joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta. YUNETiin
kuuluu viisi jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot) sekä
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Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusseura tukee YUNETin toimintaa jäsenmaksun ohella mm.
osallistumalla sen suunnittelu- ja opetustyöhön. YUNETin toiminnan koordinointivastuu siirtyy vuoden 2018
alusta Tampereen yliopistolta Oulun yliopistoon.
Vuoden 2018 aikana vahvistetaan myös muuta koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen sekä
nuorisoalan ammattikorkeakoulujen kanssa. Tampereen yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun
kanssa on viime vuosien aikana laadittu yhteistyösopimukset, jollaisia pyritään tekemään myös muiden
suomalaisten korkeakoulujen kanssa tieteellisen vuoropuhelun ja tutkijakoulutuksen vahvistamiseksi.
Tampereen yliopistossa nuorisotutkimus on vuoden 2017 alusta lähtien ollut yksi yhteiskuntatutkimuksen
tohtoriohjelman valittavissa olevista väittelyaloista. Nuorisotutkimusverkosto tukee käynnistyviä
tohtoriopintoja mm. opetus- ja seminaariyhteistyöllä.
Yliopistojen kanssa toteutettavat konsortiohankkeet tukevat osaltaan koulutus- ja opetusyhteistyötä ja
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden integroitumista yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden
oppilaitosten opetustehtäviin. Korkeakouluopiskelijoita kiinnitetään aktiivisesti mukaan
Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeisiin tekemään opinnäytteitä, olipa kyseessä pro gradu -työn tai
väitöskirjan valmistelu.
Avoimia tutkijaseminaareja (kts. luku 5.2) järjestetään yhteistyössä nuorisotutkimuksen opetusta ja
tutkimusta toteuttavien korkeakoulujen kanssa.

7. Viestintä
Nuorisotutkimusseuran viestinnän tarkoituksena on tukea Nuorisotutkimusseuran ja verkoston tiede- ja
yhteiskuntapoliittista asiantuntijatyötä sekä tutkimustoiminnan monipuolista asemaa ja roolia niin
tieteellisillä kuin yhteiskunnan eri kentillä. Viestinnän resursseja hyödynnetään edistämään
Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä 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 vuonna 2016 käyttöön otettu verkkosivusto tarjoaa
verkoston tutkimushankkeille ja tutkijoille oman, itsenäisesti päivitettävän seuran sivuston alaisuudessa
toimivan sivutilan. Näiden uudistusten lisäksi on toteutettu visuaalisen ilmeen uudistus (2015) sekä luotu
viestinnän mahdollisuuksia hyödyntävä, tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja
kannanotoiksi avaava Näkökulma-kirjoitussarja.
Edellä mainittujen viestintävälineiden lisäksi Nuorisotutkimusseurassa on käytössä seminaariilmoittautumisten 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.
Vuonna 2018 viestinnän resursseja suunnataan jo toteutettujen ja käyttöönotettujen viestintäkanavien
aiempaa tehokkaampaan hyödyntämiseen ja jo asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä tarkoittaa
esimerkiksi toteuttamatta jääneiden ruotsinkielisten verkkosivujen lanseerausta, uudistetun visuaalisen
ilmeen ulottamista aiempaa laajemmin seuran viestintään (kuten päivitettäviin esitteisiin ja muihin
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markkinointimateriaaleihin) sekä erityistä panostamista jo pidempään viestinnän läpileikkaavana
tavoitteena olleeseen visuaalisuuden lisäämiseen.
Nuorisotutkimusseuran 30-vuotisjuhla tulee näkymään monin tavoin myös seuran viestinnässä. Osana
juhlavuoteen liittyviä tavoitteita nostetaan Nuorisotutkimusverkostossa työskenteleviä tutkijoita ja
verkostossa tehtävää tutkimustoimintaa esiin.
Vuonna 2018 viestinnässä panostetaan erityisesti tutkijoiden ja tutkimushankkeiden viestinnän
tukemiseen, viestinnän toimintalinjausten ja -ohjeistusten laatimiseen, viestintäkoulutuksen tarjoamiseen
henkilökunnalle sekä viestintävastuiden osallistamiseen ja selkeyttämiseen.
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Nuorisotutkimusverkoston tutkimushankkeet 2018
I Sukupolvisuhteet, elämänkulku ja siirtymät
Promoting Youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges
for 'conflicted' young (PROMISE 2016–2018)
Kahdentoista maan yhteisessä EU -rahoitteisessa hankkeessa tutkitaan Euroopan sosiaalista muutosta
sukupolvisuhteiden näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti sukupolvien väliset konfliktit:
miten nuoren sukupolven leimautumisen ja marginalisaation monet muodot vaikuttavat nuorten
sosiaaliseen elämään, arvoihin ja toimintamahdollisuuksiin, sekä millä tavoin nuoret neuvottelevat omaa
yhteiskunnallista paikkaansa ja asemaansa erilaisissa muutostilanteissa. Hankkeessa tarkastellaan konfliktin
ja sosiaalisen muutoksen suhdetta erilaisten tapaustutkimusten kautta. Hanketta koordinoi The University
of Manchester. Tutkijat: Nuorisotutkimusverkoston toteuttamaa Suomen osahanketta johtaa dosentti Kaisa
Vehkalahti (Nuorisotutkimusverkosto / Oulun yliopisto) ja tutkijoina toimivat FT Heta Mulari ja VTT Marja
Peltola. Rahoitus: EU/ Horizon2020.

II Demokratia, yhdenvertaisuus, eriarvoisuus
Diginuoruus mediakaupungissa – Urbaanietnografisia avauksia Helsingin ja Pietarin
kaduilla ja asemilla (2016–2018)
Diginuoruus mediakaupungissa -tutkimushanke tuottaa uutta, kansainvälistä ja poikkitieteellistä tietoa
(mediatutkimus, sosiologia, nuorisotutkimus, kaupunkitutkimus) urbaaniin digitaaliseen elämään liittyvistä
kuulumisista, kamppailuista ja kontrollista nuorten kaupunkielämän arjessa. Tutkimus toteutetaan
Helsingissä ja Pietarissa. Hanke tuo yhteen mediatutkimuksen, sosiologian, nuorisotutkimuksen ja
kaupunkitutkimuksen alat ymmärtääkseen diginuoruutta mediakaupungissa. Hanke soveltaa vertailevaa
urbaanietnografista otetta ja ylittää erilaisia fyysisen kenttätyön (kaupungit, metro) ja virtuaalisen
(internet) kenttätyön rajoja. Hanke on osallistava tuottaen uusia tapoja raportoida ja viestiä tutkimuksesta
paitsi tieteen, myös taiteen ja populaarikulttuurin keinoin. Hanketta johtaa professori, FT Johanna Sumiala
(Helsingin yliopisto) ja Nuorisotutkimusverkoston osahankkeen tutkijoina toimivat FT Heta Mulari ja Arseniy
Svynarenko. Rahoitus: Koneen Säätiö.

Etniset suhteet vankila-arjessa – etnografinen tutkimus yhdenvertaisuudesta,
vankihierarkiasta ja selviytymiskeinoista (2015–2019)
Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan suljettujen miesvankiloiden kulttuuria ja käytäntöjä aikana, jolloin
ulkomaalaistaustaisten vankien osuus on lyhyessä ajassa kasvanut merkittävästi. Tutkimuksella tuodaan
tietoa muun muassa siitä, miten etnisyys näkyy vankilan vuorovaikutuksessa, miten yhdenvertaisuus
toteutuu vankilan arjessa ja mitä haasteita etnisten vähemmistöjen kasvu tuo vankeinhoitoon. Tutkimuksen
aineisto kerätään etnografisin menetelmin kahdessa Etelä-Suomen vankilassa. Yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden näkökulmasta tavoitteena on tuottaa murroksessa olevasta vankilainstituutiosta tietoa,
jota voidaan käyttää vankeinhoidon kehittämiseen ja erilaisten haasteiden ennakointiin. Tutkija: VTM
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Helena Huhta. Rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto.

Fact for Minors. Fostering Alternative Care for Troubled minors (2016–2018)
Viiden maan yhteisen EU-rahoitteisen tutkimus- ja kehittämishankkeen keskiössä ovat
lastensuojelulaitoksiin sijoitetut nuoret, jotka ovat samanaikaisesti sekä lastensuojelu- että
mielenterveyspalvelujen piirissä, tai niiden tarpeessa. Eri Euroopan maiden lastensuojelu- ja
rikosoikeudelliset järjestelmät ovat erilaisia, samoin palvelu- ja laitosrakenteet. Mielenterveyspalvelujen
saatavuuden on todettu olevan haasteellista useissa maissa, eivätkä laitoksiin sijoitettujen nuorten
oikeudet heille kuuluviin palveluihin aina toteudu. Hankkeessa identifioidaan hyviä käytäntöjä ja pyritään
jakamaan tietoa niistä Euroopan laajuisesti nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamisen
vahvistamiseksi ja nuorten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Suomen osatutkimus kohdistuu
koulukoteihin. Hankkeen kotimaisina yhteistyökumppaneina toimivat Lapsiasiavaltuutettu sekä Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos. Hanketta koordinoi CNCA ‐ Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
Italiasta. Tutkijat: Nuorisotutkimusverkoston toteuttamaa Suomen osahanketta johtaa tutkimuspäällikkö,
FT Kaisa Vehkalahti ja sen tutkijoina toimivat VTT Elina Pekkarinen ja VTM Noora Hästbacka. Rahoitus:
EU/JUST2015 action grants.

Purkutalkoot: Nuorten koulutusvalintojen taustat ja keinot koulutus- ja
ammattialojen sukupuolisegregaation lieventämiseksi (2017–2019)
Suomalaiset työmarkkinat ovat vahvasti sukupuolisegregoituneet. Segregaation syyt kytkeytyvät erilaisiin
yksilö- ja mikrotason prosesseihin sekä koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden institutionaalisiin
tekijöihin. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten ammattikäsityksistä, niihin vaikuttavista
tekijöistä ja niissä tapahtuneista muutoksista viimeisten 20 vuoden aikana sekä parantaa yleistä
ymmärrystä sukupuolisegregoituneiden koulutusvalintojen ja työmarkkinoiden muodostumisesta.
Tutkimustiedon pohjalta kehitetään sukupuolierojen kaventamista tukevia suosituksia ja käytäntöjä. Lisäksi
hankkeen tavoitteena on tuottaa määrällinen indikaattori sukupuolittuneisuuden seurantaan
tulevaisuudessa. Hanke toteutetaan Nuorisotutkimusverkoston ja Opiskelijoiden ja koulutuksen
tutkimussäätiön (Otus) yhteistyönä. Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat Nuorisotutkimusverkostossa
tutkimusprofessori Tommi Hoikkala ja tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari sekä Opiskelun ja koulutuksen
tutkimussäätiössä kehittämispäällikkö Elina Nurmikari, tutkija Atte Vieno ja tutkija Juhani Saari. Rahoitus:
Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS).

Pysäytetyt – Etnisen profiloinnin tilat, merkitykset ja käytännöt (2015–2018)
Hankkeessa selvitetään etnisen profiloinnin esiintymistä Suomessa: sen yleisyyttä, muotoja ja niitä
tulkintoja, joiden kautta etnisen profiloinnin kohteena olevat vähemmistöjen jäsenet ja poliisiviranomaiset
asiaa tarkastelevat. Hankkeessa analysoidaan myös niitä käytäntöjä ja logiikkoja, jotka johtavat etniseen
profilointiin. Hankkeen tavoitteena on tieteen, taiteen ja journalismin keinoin lisätä ymmärrystä ilmiöstä ja
tuoda se yhteiskunnallisesti näkyväksi. Tutkijat: Hanketta johtaa dosentti Suvi Keskinen (Helsingin yliopisto).
Nuorisotutkimusverkoston tutkija hankkeessa on YTT Antti Kivijärvi. Rahoitus: Koneen Säätiö (Jakautuuko
Suomi? -ohjelma).

Sukupuolten tasa-arvo, etnisyys ja seksuaalisuus: Monikulttuurinen
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seksuaalikasvatus Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa (2015–2018)
Hankkeessa tutkitaan seksuaalikasvatusta on harvoin tutkittu monikulttuurisuuden näkökulmasta
pohjoismaisessa kontekstissa, sekä yksilö- että rakenteellisella tasolla. Tutkimusta varten haastatellaan
nuoria ja seksuaalikasvatuksen ammattilaisia ja analysoidaan käytössä olevia seksuaalikasvatuksen
oppikirjoja ja seksuaaliterveyttä koskevia tilastoja Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkimus tuo paljon
uutta tietoa liittyen seksuaalikasvatukseen, nuorten näkemyksiin ja monikulttuurisuuteen. Tätä tietoa
voidaan hyödyntää myös kasvatus- ja sosiaalialan käytännöissä. Tutkija: VTT Veronika Honkasalo. Rahoitus:
Suomen Akatemia (henkilökohtainen tutkijatohtorin rahoitus).

III Nuorisotyö, nuorisotoiminta, nuorten palvelut
Break the Fight! valtakunnallinen kiertuetuki- ja mallinnushanke 2017–2018
Break the Fight! Breikkaa koulukiusaamista vastaan -hanke on Arja Tiili Dance Companyn ja Intomieliset
ry:n hanke, joka käynnistyi elokuussa 2014 ja on tavoittanut n. 3000 lasta ja nuorta kiusaamisen vastaisten
esitysten ja työpajojen kautta. Osana hanketta toteutetaan Nuorisotutkimusverkostoon sijoitettu seurantaja arviointitutkimus, jossa selvitetään Break the Fight! -koulukiertuekonseptin myönteisiä vaikutuksia
mahdollistavia ja estäviä elementtejä. Hankkeen tutkijat: VTT, dos. Sofia Laine ja tutkimusavustaja Susanna
Jurvanen. Rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto / Intomieliset ry.

ENRYP - European Network of Regional and local Youth Platforms (2017–2019)
The Finnish Youth Research Society is involved in an Erasmus+ co-funded project promoting youth
participation in Europe. 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 and to establish a European network of Regional and/or Local Youth Platforms (i.e.,
youth forums, councils, parliaments or other similar youth structures) in legal terms with an appropriate
governance structure. The main role of the youth researchers involved is to support the process of
formulating a set of minimum standards for the establishment and functioning of regional and local youth
platforms and to meet these standards. Leading partner: Forum Regionale dei Giovani dell’Umbria (Italy).
The project also includes partners from the United Kingdom, Portugal, Hungary and Romania. Researchers
in the Finnish Youth Research Network: Senior Researcher, PhD Anu Gretschel and Senior Researcher, PhD
Tomi Kiilakoski.

Kohtaaminen, osallisuus ja yhteisöllisyys lasten ja nuorten retki- ja
harrastustoiminnassa (2017–2018)
Pelastakaa Lapset ry käynnisti vuonna 2017 Lastenlinnan säätiön rahoittaman hankkeen, jossa
retkitoiminnan ja yhteisöllisen harrastustoiminnan avulla tuetaan lastenkodeissa asuvien lasten ja nuorten
yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä edistetään hoitavan yhteisön rakentumista. Nuorisotutkimusverkosto
toteuttaa hankkeen puitteissa tutkimuksen, jossa arvioidaan, millaisia vaikutuksia retki- ja
harrastustoiminnalla on lasten, nuorten ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen kohtaamisen, osallisuuden
ja yhteisöllisyyden ulottuvuuksilla. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti lasten ja nuorten omat kokemukset
toiminnan merkityksistä, mutta myös henkilöstön kokemukset ovat tärkeitä. Tutkimus on luonteeltaan
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toimintatutkimuksellinen. Hankkeen puitteissa luodaan menetelmästä toimintamalli, joka on sovellettavissa
Pelastakaa Lasten vastaavissa toiminnoissa ja joka hyödyttää myös muita vastaavia palveluita tarjoavia
yhteisöjä. Hankkeen tutkijana toimii VTM Jenni Moisio ja hanketta johtaa VTT (ma. tutkimuspäällikkö) Elina
Pekkarinen. Tilaus / rahoitus: Pelastakaa Lapset ry.

Koulukiusaamisen moniulotteisuus nuorisotyön ja -tutkimuksen kohteena kokemuksia kiusaamisesta ja sen ehkäisystä (2017–2018)
Nuorisotutkimusverkosto toteuttaa tutkimuksen Aseman Lapset ry:n vuosina 2017–2018 käynnissä olevasta
koulukiusaamiseen puuttuvasta hankkeesta (Kiusaamisen moniulotteinen problematiikka ja siihen
pureutuminen). Aseman Lapset ry:n hankkeessa kehitetään työkaluja kiusaamisen ehkäisyyn ja
selvittämiseen moniammatillisin keinoin tilanteissa, joiden seurauksena on tehty rikosilmoitus poliisille.
Toteutettavassa tutkimuksessa tarkastellaan koulukiusaamista ja erityisesti koulukiusaamiseen puuttumista
sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä kyseisen hankkeen viitekehyksessä. Tutkimuksen tarkoituksena on
edistää hankkeen käytäntöjen kehittämistä tuottamalla tietoa kiusaamisen ilmiöstä koulun sosiaalisessa
toimintaympäristössä eri toimijoiden näkökulmista. Tutkimushankkeen tutkijana toimii VTM Noora
Hästbacka. Hanketta johtaa VTT (ma.) tutkimuspäällikkö Elina Pekkarinen. Tilaus / rahoitus: Aseman Lapset
ry.

Nuoret ajassa - laadullinen pitkittäistutkimus (2015–2025) (kts. kohta säännölliset
tiedonkeruut)
Nuorisotyö maakuntauudistuksessa (2017–2018)
Kuntatoiminnot järjestyvät uusiksi vuonna 2018 toteutettavan sote-uudistuksen seurauksena.
Maakuntauudistus tuo Suomeen uuden hallinnon tason, ja uuden edustuksellisen demokratian kentän.
Molemmat uudistukset vaikuttavat nuorisotyön asemaan kunnallisena toimijana sekä nuorten osallisuuden
edistäjänä. Hanke toimii esiselvityksenä myöhemmille tutkimushankkeille. Sen pohjalta kartutetaan
aineistoa ja tuotetaan tietoa uusista hallinnollisista kumppanuuksista 3-4 maakunnan seurannan kautta.
Hankkeen koordinoijat: FT, dosentti Tomi Kiilakoski. Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan vastuualue.

Nuorisotyön yhtäläisyydet ja eronteot (2017–2019)
Tutkimusosiossa tarkastellaan, mikä yhdistää ja erottaa kunnallisen nuorisotyön eri työmuotoja sekä
yksittäisten nuorisotyöntekijöiden kuvauksia omasta työstään. Tutkimushankkeen aineisto on kerätty osana
Nuorisotyön opetussuunnitelma-hanketta, jossa rakennettiin viiden suomalaisen kaupungin kanssa
nuorisotyön kasvatuksellista kuvausta. Hankkeen aikana tehdyissä haastatteluissa käsiteltiin
nuorisotyöntekijöiden ammattillista kasvua, näkemystä nuorisotyön perusteista sekä nuorisotyön
sijoittumista osaksi nuorille tarjottuja palveluverkostoja. Hanke raportoidaan yksittäisinä artikkeleina.
Hankkeen koordinoijat: FT, dosentti Tomi Kiilakoski. Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan vastuualue.

Nuorten ja nuorisotyön tutkimuksen menetelmät (2016–2018)
Hankkeessa kartoitetaan, millaisin menetelmin nuorisotyötä on tutkittu ja luodaan kokonaiskuva niistä
tavoista, joilla suomalainen tutkimus on pyrkinyt tulkitsemaan, ymmärtämään ja arvioimaan nuorisotyötä.
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Hankkeen lähtökohtana on, että nuorisotyön ja nuorten tutkimuksen välillä on satunnaista vahvempi suhde
ja että nuorisotyön tutkiminen edellyttää ymmärrystä tavoista tuottaa tietoa nuorista ja nuoruudesta.
Nuorisotyön tutkimus hahmotetaan hankkeessa monitasoisesti: se voi olla nuorisopoliittisen ympäristön
tutkimista, työntekijöiden kulttuurien analyysia, nuorten kokemusta palvelunsaajana tai arvioita siitä,
millaisia muutoksia palvelut saavat aikaan. Hanke analysoi laadullisia ja määrällisiä menetelmiä sekä ottaa
kantaa tutkijoiden ja kentän välisiin suhteisiin. Hankkeen tuloksena julkaistaan perusesitys niistä tavoista,
joilla nuoria ja nuorisotyötä on tutkittu ja voidaan tutkia. Hankkeen koordinoijat: FT, dosentti Tomi
Kiilakoski & professori Päivi Honkatukia. Rahoitus: OKM / nuorisotyön ja -politiikan vastuualue.

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – PROMEQ (2016–2019)
Konsortiohanke Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa Suomen Akatemian Strategisen
tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ohjelmaa Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Hankkeen tavoitteena
on kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu neljään erityistä tukea tarvitsevaan ryhmään
eli koulutuksen ja opintojen ulkopuolella oleviin nuoriin aikuisiin, työmarkkinatuen varassa oleviin aikuisiin
pakolaisiin, joilla on oleskelulupa, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjiin. Kehitettävät mallit
perustuvat kokonaisvaltaisen, mahdollistavan ja osallistavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
konseptiin. Hanke tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista
tekijöistä ja keskinäismekanismeista, sekä kehittää politiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa.
PROMEQ -konsortion johtajana toimii Professori Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta ja konsortioon
kuuluvat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Lapin yliopisto, Jyväskylä yliopisto, Tampereen yliopisto, Etla ja
Nuorisotutkimusseura. Tutkijat: Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija, dosentti Sanna Aaltonen johtaa
nuoriin aikuisiin keskittyvää osahanketta, jossa yhteistyökumppaneina ovat Kouvolan ja Vantaan
nuorisotoimet. Osahankkeessa tarkastellaan nuorten palvelupolkuja sekä sosiaalisen median
mahdollisuuksia nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Hankkeen tutkijana toimii YTT Antti Kivijärvi. Rahoitus:
Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Raidenuorisotyön arviointihanke (2017–2018)
Kehäradan valmistuminen on lisännyt nuorten liikkumis- ja kokoontumismahdollisuuksia, mikä vaikuttaa
nuorisokulttuuria määrittäviin paikallisiin ja maantieteellisiin ehtoihin. Liikkumisen helpottuminen
tarkoittaa pieneneviä etäisyyksiä ja uusia tapoja käyttää kaupunkitilaa. Lisääntyvät liikennemahdollisuudet
yhtäältä helpottavat pääsyä joihinkin nuorisokulttuurisesti kiinnostaviin julkisiin tiloihin, ja toisaalta
tarkoittavat sitä, että liikennevälineistä itsestään muodostuu nuorten tiloja. Raidenuorisotyö työmuotona
pyrkii vastaamaan nuorisotyön muuttuneisiin ehtoihin ja viemään nuorisotyön sinne, missä nuoret ovat:
pääkaupunkiseudun juniin ja radanvarrelle sijoittuviin kohtaamispaikkoihin. Tutkimushankkeessa
tarkastellaan työmuotoa uudenlaisessa nuorisokulttuurisessa maisemassa ja arvioidaan menetelmien
nuorisotyöllisiä vaikutuksia niin nuorten kuin kanssamatkustajien ja yhteistyökumppanien näkökulmasta.
Hankkeen johtajana toimii FT Tomi Kiilakoski ja hankkeen tutkijana VTM Karla Malm.

TENHO – Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin (2015–2018)
TENHO-hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama yhteistyöhanke,
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jossa tehdään ilman koulutus- ja työpaikkaa olevien nuorten kanssa taidetoimintaa sirkus-, teatteri- ja
elokuvataiteen keinoin kuudessa eri kunnassa (Helsinki, Vantaa, Varkaus, Kajaani, Oulu ja Tampere).
Nuorisotutkimusverkosto vastaa hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan
monimenetelmällisesti ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevien nuorten tukemista taidelähtöisin menetelmin,
nuorten palvelu- ja ohjausverkostojen suhteesta toimintaan sekä toiminnan vaikuttavuutta. Hankkeen
osatoteuttajina toimivat Vaara-kollektiivi, Pirkanmaan elokuvakeskus, Oulun Tähtisirkus, Sirkus Magenta ja
Varkauden teatteri sekä Laurea AMK. Mukana olevat kunnat (Helsinki, Vantaa, Varkaus, Kajaani, Oulu ja
Tampere) osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen. Tutkija: TaM Fanny Vilmilä. Rahoitus: ESR/ STM.

The meaning of Jyväskylä. Youth work practices in the Central Finland (2016–)
The meaning of Jyväskylä? [MoJ] on Jyväskylän kaupungin, Nuorisotutkimusverkoston ja Humakin
käytäntöperustainen yhteistyöhanke. Käytäntöperustaisuus tarkoittaa joustavia tapoja kerätä tietoa
yhdessä nuorisotyön ja yhteisöpedagogian toimijoiden kanssa. Hanke on käynnistynyt vuonna 2016
tutkivan työnohjauksen keinoin. Nuorisotutkimuksena kyseessä on kehittävästä etnografiasta (applied
ethnography): tutkijat seuraavat, havainnoivat ja kulkevat mukana sekä etsivät nuorisotyön ammatillisia
pisteitä ja käytäntöjä, joiden kautta nuorisopalvelujen kenttä hahmottuu. Myös Nuorten Taidetyöpaja
figuroi hankkeessa vahvasti. Tavoite on löytää nuorisotyön omia pedagogisia otteita ja työtapoja,
menetelmiä sekä hahmotuksia ja kuvituksia ydintehtävistä. Kehittäminen viittaa tässä yhteydessä
nuorisotyön työprosessin yhteiseen näkyväksi tekemiseen, työntekijäryhmien työtään koskevaan tutkivaan
otteeseen. Prosessin myötä ja siitä vähitellen esiin kuroutuvana tuloksena, nuorisotyön ammattilaiset
ottavat uudella tavalla oman työnsä haltuun: he tulevat siitä tietoiseksi sekä henkilökohtaisesti että
kollektiivisesti työyhteisönä sekä työyhteisön eri yksikköinä. Tutkijat pyrkivät tiivistämään nämä seikat ja
löydökset työyhteisökohtaisiksi käyttöteorioksi (vrt. Chris Argyris: On organizational learning. Oxford
Blackwell, 1993.) Fokus on kuitenkin työntekijöiden omassa prosessissa. Vastuututkija
Nuorisotutkimusverkostossa: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala.

Uppföljning ung – Ruotsinkieliset nuorisotyöpajat (2014–2018)
Pitkittäistutkimus ”Uppföljning ung” tutkii viittä ruotsinkielistä nuorisotyöpajaa Suomessa. Tutkimuksen
kolme painopistealuetta ovat: pajatoiminnan tarkastelu; henkilökunnan näkemykset työstään ja
viranomaisyhteistyöstä; sekä nuorten kokemukset työpajatoiminnan annista. Samoja nuoria haastatellaan
useampaan kertaan, jolloin saadaan tietoa sekä pajatoiminnan pitkittäisvaikutuksista että pajanuorten
sijoittumisesta yhteiskuntaan pidemmällä tähtäimellä. Hanketta rahoittavat Svenska Kulturfonden ja OKM.
Hankkeen tutkija: VTT Matilda Wrede-Jäntti.

Youth Wiki (2015–2022)
Youth Wiki -projekti kartoittaa eurooppalaisten maiden nuorisopolitiikkaa ja tarjoaa kattavan onlinetietokannan koskien nuorisopolitiikan institutionaalisia rakenteita, toimintaympäristöä ja käytäntöjä. Youth
Wiki -tietokannan tavoitteena on tukea Euroopan laajuista yhteistyötä nuorisopolitiikan saralla sekä edistää
tietoon ja tutkimukseen pohjautuvaa päätöksentekoa. Youth Wiki tarkastelee yleistä nuorisopolitiikkaa
sekä nuorten tilannetta EU:n nuorisostrategian (2009–2018) teemojen osalta. Englanninkielinen tietokanta
julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden 2017 loppupuolella ja sen sisältämät tiedot päivitetään jatkossa
säännöllisesti. Online-tietokantaa ylläpitää EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin
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toimeenpanovirasto (EACEA). Hankkeen rahoitus: EU:n Erasmus+ -ohjelma. Projektissa on mukana 27
eurooppalaista maata: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kroatia,
Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa,
Suomi, Slovakia, Slovenia, Tshekki, Turkki ja Viro. Suomen osalta tietokannan ylläpidosta vastaa
Nuorisotutkimusverkosto. Hankkeen vastaava tutkija: Erikoistutkija FT Anu Gretschel.
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