Sukupolvisuhteet, ylisukupolvisuus ja sukupolvipolitiikka ovat jälleen nousseet
vahvasti julkiseen keskusteluun. Sukupolvien välillä ja sisällä on erilaisia
ja kiistanalaisia käsityksiä oikeudenmukaisuudesta ja sen toteutumisen
ehdoista. Päivien tavoitteena on elävöittää tieteidenvälistä keskustelua
sukupolvisuhteiden oikeudenmukaisuutta koskevista kysymyksistä. Tämä
merkitsee huomion kiinnittämistä taloudellisiin ja rakenteellisiin kysymyksiin
suhteessa nuorten arjen ilmiöihin.
Nuorisotutkimuspäivät ovat Nuorisotutkimusseuran vuosittain järjestämä
tutkimusseminaari. Päiviä on järjestetty vuodesta 2002 lähtien eri teemojen
ympärille. Päivät on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille sekä muille nuorisoalan ammattilaisille.
Lähialueen lounaspaikkoja:
Rodolfo (Kirkkokatu 5)
Piano (Rauhankatu 15)
Doi Thai (Meritullinkatu 5)
Cafe Arppeanum (Snellmaninkatu 3)
Qulma (Mariankatu 13)
Korea House (Mariankatu 19)
Yliopiston ruokaloita:
UniCafe Päärakennus (Fabianinkatu 33)
UniCafe Rotunda (Unioninkatu 36)
UniCafe Porthania (Yliopistonkatu 3)
UniCafe Metsätalo (Unioninkatu 40)
UniCafe Soc&Kom (Yrjö-Koskisen katu 3)
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Nuorisotutkimuspäivät 2013

Sukupolvet, talous
ja oikeudenmukaisuus
keskiviikkona 6.11.2013 klo 10.00–18.00
Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Ohjelma
9.00–10.00
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Kahvitarjoilu toisen kerroksen kabinetissa.
10.00–10.15
Nuorisotutkimuspäivien avaus
Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja
Merja Kylmäkoski (HUMAK)
10.15–12.00
Kutsuvierasesitelmä
Professor Guy Standing (SOAS,
University of London): The Precariat:
Youth in the New Dangerous Class.
Kommenttipuheenvuoron esittää
professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen
yliopisto).
12.00–13.00
Lounas (omakustanteinen, lähialueen ruokapaikoista
kerrotaan takasivulla)

13.00–14.30
Paneelikeskustelu

Pienryhmien kokoonpanot ja tilat:

Paneelissa keskustelijoina ovat

• Guy Standing: Youth and precarity
(chair: Leena Suurpää): Lecture hall 104

• erikoistutkija Sanna Aaltonen (Nuorisotutkimusverkosto):
Nuoret vertikaalisen ja horisontaalisen sukupolven risteyskohdassa

• Sanna Aaltonen & Eeva Jokinen: Prekaari työ ja nuoret
(puheenjohtaja: Anne-Mari Souto): Sali 312

• professori Kaisa Herne (Tampereen yliopisto):
Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden käsitteellinen perusta       

• Kaisa Herne & Lauri Korkeaoja: Globaali oikeudenmukaisuus ja sukupolvet
(puheenjohtaja: Tomi Kiilakoski): Sali 405

• tutkija Tuuli Hirvilammi (Helsingin yliopisto):
Kestävä kehitys ja ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus

• Tuuli Hirvilammi & Jukka Pekkarinen: Ekonomia, ekologia ja sukupolvet
(puheenjohtaja: Kari Paakkunainen): Sali 404

• kehitysministerin erityisavustajana toiminut Lauri Korkeaoja:
Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ulottuvuudet politiikassa
• talouspolitiikan koordinaattori Jukka Pekkarinen (Valtiovarainministeriö):
Julkinen talous ja sukupolvien välinen tulonjako
Paneelin puheenjohtajana toimii tutkija Tuukka Tomperi
(Nuorisotutkimusverkosto).

14.30–14.45
Tauko

14.45–16.15
Pienryhmätyöskentely panelistien johdolla
Pienryhmissä päivän kutsuvierasesitelmän ja paneelikeskustelun teemoja
jatketaan siten, että kussakin ryhmässä on kaksi kutsuttua puhujaa sekä
puheenjohtaja. Ryhmässä panelistit kommentoivat aluksi toistensa ajatuksia
tekstien ja paneelin pohjalta, minkä jälkeen käydään yhteistä keskustelua.

16.15–16.45
Kahvitarjoilu toisen kerroksen kabinetissa.

16:45–17.15
Nuorisotutkimusseuran opinnäytepalkintojen jako
Palkintotoimikunnan puheenjohtaja Anne-Mari Souto (Itä-Suomen yliopisto).
Palkittujen puheenvuorot.

17:15–17.45
Loppupuheenvuoro
Professori Juha Siltala (Helsingin yliopisto)

17:45–18.00
Nuorisotutkimuspäivien päätössanat
Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja Merja Kylmäkoski (HUMAK)

Nuorisotutkimuspäivien jälkeen on mahdollisuus vapaamuotoiseen
illanviettoon Il Siciliano -ravintolassa (Aleksanterinkatu 36).

Puhujat

Puhujat

Sanna Aaltonen (VTT) toimii Nuorisotutkimusverkoston Nuoret ja sukupolvet
-ohjelman erikoistutkijana. Hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa
liittyvät sosiologisen nuorisotutkimuksen ohella sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan sekä metodisiin ja tutkimuseettisiin kysymyksiin. Viimeisimmässä
tutkimusprojektissaan hän on tarkastellut marginaalisessa asemassa olevien
nuorten siirtymiä aikuisuuteen ylisukupolvisten suhteiden kehyksessä.
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Kaisa Herne on Tampereen yliopiston valtio-opin professori. Hänen tutkimuskohteitaan ovat oikeudenmukaisuus, deliberatiivinen demokratia,
äänestysmenettelyt ja vastavuoroisuus. Herneeltä ilmestyi vuonna 2012
kirja Mitä oikeudenmukaisuus on? Monet Herneen tutkimuksista liittyvät
politiikan kokeelliseen tutkimukseen, esimerkiksi deliberatiiviset keskustelut
ja vastavuoroisuuden, oikeudenmukaisuuden tai reiluuden sekä itse-intressin
merkitystä tutkivat päätöksentekokokeet.
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Tuuli Hirvilammi on tohtorikoulutettava Helsingin yliopistolla sosiaalipolitiikan oppiaineessa. Valmisteilla olevassa väitöskirjassaan hän tarkastelee
kestävän hyvinvoinnin sisältöä ja mahdollisuuksia nykyisessä suomalaisessa
yhteiskunnassa. Hän on kirjoittanut ympäristökysymysten ja sosiaalipolitiikan
yhteisistä kysymyksistä ja ollut yhtenä kirjoittajana teoksessa Sosiaalipolitiikka
rajallisella maapallolla (Kelan tutkimusosasto 2012).
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Eeva Jokinen toimii Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntapolitiikan professorina
Joensuussa. Hän on tutkinut turismia, äitiyttä ja arkea, sekä työn, perheen ja
tunteiden uusia järjestyksiä prekarisoituvassa yhteiskunnassa. Viimeisintä aihetta käsittelevät mm. kirjat Aikuisten arki (2005), Yrittäkää edes! Prekarisaatio
Pohjois-Karjalassa (2011) sekä artikkeli ”Prekaari sukupuoli” (Naistutkimuslehti 1/2013).
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Lauri Korkeaoja (VTM) on toiminut kehitysministeri Heidi Hautalan erityisavustaja Valtioneuvoston kansliassa, keskittyen valtion omistajaohjaukseen.
Korkeaoja on työskennellyt STTK:n alue- ja elinkeinopoliittisena asiantuntijana,
Suomen ylioppilaskuntien liiton pääsihteerinä ja sosiaalipoliittisena sihteerinä.
Korkeaoja on myös ollut Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja.
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Jukka Pekkarinen (VTT) on valtionvarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori ja toiminut aiemmin ministeriön kansantalousosaston ylijohtajana.
Hän on työskennellyt myös Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana sekä
Helsingin kauppakorkeakoulussa, OECD:n sihteeristössä, Suomen Pankissa ja
Helsingin yliopistossa.

Jukka Pekkarinen (VTT) on valtionvarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori ja toiminut aiemmin ministeriön kansantalousosaston ylijohtajana.
Hän on työskennellyt myös Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana sekä
Helsingin kauppakorkeakoulussa, OECD:n sihteeristössä, Suomen Pankissa ja
Helsingin yliopistossa.

Juha Siltala on Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Helsingin yliopistossa. Hän on tarkastellut muun muassa yksilöitymisen ja yhteenkuulumisen
ongelmaa, valtion ja talouden keskinäistä riippuvuutta historiassa sekä impulssikontrollin ja kasvatuksen historiallista kehitystä. Siltalan psykohistoriallinen
harrastus lähti 1980-luvulla liikkeelle psykoanalyyttisesta perinteestä mutta on
laajentunut kokeellisen sosiaalipsykologian, aivotutkimuksen, evoluutiopsykologian ja taloudellisen käyttäytymistieteen suuntaan. Teorioita on käytetty
ymmärtämisen osittaisina apuvälineinä. Politiikkaa ja taloutta on tarkasteltu
myös yksilöiden motivaatiosta itsenäistyneinä rakenteina. Näkökulmasta
riippumatta tavoitteena on ollut historiallinen synteesi.
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Guy Standing on kehitysmaatutkimuksen professori Lontoon yliopiston
SOAS-yksikössä (School of Oriental and African Studies). Hän on kansalaistuloa edistävän BIEN-verkoston (Basic Income Earth Network) perustajajäsen.
Hänen tuorein kirjansa The Precariat: the New Dangerous Class (2011) on
käännetty muun muassa italiaksi, espanjaksi ja ruotsiksi.
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tutkimukseen sekä etiikan- ja yhteiskuntaopetuksen kysymyksiin. Hänen
julkaisunsa ovat käsitelleet mm. kasvatussosiologian ja politiikan, nuorisotutkimuksen sekä opettamisen ja koulun kehittämisen teemoja.
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