
VUOSIKATSAUS  

2019



Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee

Nuorisotutkimusseuran toimintaa

veikkausvoittovaroilla.

Vuosikatsaus on kooste Nuorisotutkimusseuran
vuoden 2019 toimintakertomuksesta ja osin
muista materiaaleista. 

 

Toimitus ja taitto: Sarianne Karikko.

Kannen kuva: Jussi Eskola.

Kuvaajat ja infografiikat (ellei toisin mainittu):

Muotoilutoimisto Polku.



Y H T E I S K U N N A L L I N E N  J A
T I E D E P O L I I T T I N E N  V U O R O -

V A I K U T U S

T U T K I M U S J O H T A J A N  K A T S A U S4

N U O R I S O T U T K I M U S S E U R A  &

N U O R I S O T U T K I M U S V E R K O S T O
5

T O I M I N T A  P Ä H K I N Ä N -

K U O R E S S A  V U O N N A  2 0 1 9
6

7

T U T K I M U S T O I M I N T A8

J U L K A I S U T O I M I N T A1 6

2 1

SISÄLTÖ

T O I M I N N A N  P A I N O P I S T E E T
V U O N N A  2 0 1 9

Kuva: Katja Tiilikka.

2 3 O R G A N I S A A T I O  J A  T A L O U S



Vuosi 2019 jää Nuorisotutkimusverkostos-

sa muistiin erityisesti vahvasta yhteiskun-

tapoliittisesta painotuksesta ja toisaalta
sisäisistä hallinnollisista uudistuksista.

Yhteiskunnalliset muutokset kehystivät
toimintaamme, kun Suomessa käytiin
vuoden aikana kahdet valtiolliset vaalit
(eduskunta- ja europarlamenttivaalit),
joiden lisäksi Nuoriso-tutkimusverkostolle
keskeisessä opetus- ja kulttuuriministeri-
össä valmisteltiin sekä Valtakunnallisen
nuorisotyön ja -politiikan ohjelman
(VANUPO) päivitystä, että nuorisoalan
uutta osaamiskeskuskautta. 

 

Vuonna 2019 kaksi Nuorisotutkimusver-
koston pitkäaikaista tutkijaa valittiin
merkittäviin valtakunnallisiin tehtäviin:

Elina Pekkarinen lapsiasiavaltuutetuksi

ja Veronika Honkasalo kansanedusta-

jaksi. Tämä kertoo osaltaan myös siitä
arvostuksesta, jonka Nuorisotutkimusver-
kosto asiantuntijaorganisaationa on vuo-

sien mittaan suomalaisessa yhteiskunnas-

sa saavuttanut.

SINIKKA AAPOLA-KARI

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi
vuonna 2019 tehtiin määrätietoista
Nuorisotutkimusverkoston sisäisten
hallinnollisten prosessien kehittämistä.

Keväällä hyväksyttiin uusi johtosääntö,

jossa kirkastettiin varsinkin erilaisia johta-

miseen liittyviä vastuunjakoja. Vuoden
2019 aikana perustettiin myös hallinnol-
linen johtoryhmä ja esihenkilövastuita
määriteltiin uudelleen. Uudistustyön
tavoitteena on ollut selkeyttää toiminnal-
lisia prosesseja ja mahdollistaa henkilös-

tölle parempi johtamisen tuki.  
 

Vauhdikkaan vuoden loppupuolta leima-

si lisääntyvä epävarmuus rahoituksen
tulevaisuudesta. Moni pitkäaikainen
Nuorisotutkimusverkoston tutkija siirtyi
rahoituskatkosten vuoksi muihin tehtä-

viin Nuorisotutkimusverkoston ulkopuo-

lelle ja pitkään jatkunut toiminnan laaje-

neminen alkoikin näyttää supistumiselta.

Organisaatio on uuden oppimisen äärellä
uuden vuosikymmenen käynnistyessä.

TUTKIMUSJOHTAJAN
KATSAUS

TUTKIMUSJOHTAJA

4Kuva: Sami Perttilä.



NUORISOTUTKIMUSSEURA  &

NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO

Nuorisotutkimusseura ry on vuonna

1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys,

jonka tarkoituksena on edistää moni-

tieteistä nuorisotutkimusta Suomessa

ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimus-

seuralla on noin 400 jäsentä ja se on

Tieteellisten seurain valtuuskunnan

jäsen.

NUORISOTUTKIMUSSEURA

Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston
organisaatiomalli tieteellisenä yhdistyksenä
on monin tavoin ainutlaatuinen suomalaisen
tutkimuksen kentillä.  

Nuorisotutkimusseura harjoittaa tutki-
mustoimintaa vuonna 1999 peruste-

tun Nuorisotutkimusverkoston kautta.

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa
monitieteistä tutkimustietoa ja osallis-

tuu yhteiskunnalliseen keskusteluun
tarjoten näkökulmia nuorten parissa
tehtävän käytännön työn, hallinnon ja
politiikan kentille.  
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NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO

Kuva: Jussi Eskola.
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Yhteiskunnallista tutkimustietoa tuottava-

na organisaationa Nuorisotutkimusseuran
toiminnalla on myös yhteiskunta- ja tiede-

poliittisia ulottuvuuksia. Nuorisotutkimus-
seuralla on selkeä intressi pyrkiä vaikutta-

maan mm. nuorten elämään ja nuoriso-

alaan vaikuttaviin yhteiskunnallisiin
rakenteisiin sekä tutkimusrahoituksen
riittävyyteen. 

TOIMINNAN  PAINOPISTEET
VUONNA  2019

Nuorisotutkimusseuran toimintavuotta 2019 kehystivät monet ympäröivässä
yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Suomessa käytiin vuoden aikana
kahdet valtiolliset vaalit (eduskunta- ja europarlamentti- vaalit), joiden lisäksi
Nuorisotutkimusseuran toiminnalle keskeisessä opetus- ja kulttuuriministe-

riössä valmisteltiin sekä Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman
(VANUPO) päivittämistä, että uutta nuorisoalan osaamiskeskus -toimikautta. 

Nuorisoalan osaamiskeskusten ensim-

mäinen kaksivuotinen toimintakausi
päättyi vuoden 2019 lopussa. Nuoriso-

tutkimuksen osaamiskeskukseen sijoit-
tuneet tutkimus- ja selvitystehtävät val-
mistuivat yhtä lukuun ottamatta vuo-

den 2019 aikana. 
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Osaamiskeskuskauden
päätös ja uuden haku 

Yhteiskunnallinen
vaikuttaminen

Sisäiset hallinnolliset
uudistukset

Nuorisotutkimusverkostossa jatkettiin
vuoden 2019 aikana sisäisiä hallinnolli-
sia uudistuksia. Keväällä 2019 saatiin
päätökseen organisaatiouudistus, jon-

ka tavoitteina oli selkeyttää johtamis-

rakenteita ja tehostaa toiminnallisia
prosesseja. 

 

Pohjoismainen yhteistyö

Yksi vuoden painopistealueista oli Poh-

joismainen yhteistyö. Elokuussa järjes-

tettiin Tanskan Århusissa perinteinen
yhteispohjoismainen Nordic Youth
Research Symposium (NYRIS), joka on
vuosikymmeniä toiminut kohtaamis-

foorumina pohjoismaisille nuorisotut-
kijoille. Helsingissä järjestettiin joulu-

kuussa pohjoismaisen kvalitatiivisen
seurantaan perustuvan nuorisotutki-
muksen verkoston perustava tapaami-
nen. 

 



Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoi-
minnalle ominaisia piirteitä ovat monitie-

teisyys, eettisyys sekä akateemisen perus-

tutkimuksen ja soveltavan, nuorisopoliit-
tisesti relevantin tutkimusotteen yhdistä-

minen. Asetelma laventaa totuttua
ymmärrystä asiantuntijuuden rajoista ja
tutkijarooleista. 

 

Nuorisotutkimusverkostossa pyritään eri-
laisten tutkimusmenetelmien monipuo-

liseen käyttöön, kuten laadullisten ja mää-

rällisten lähestymistapojen yhdistämiseen
sekä katsomaan totuttujen tutkimuskysy-

mysten ja -ympäristöjen ulkopuolelle.

Tutkimme niin yhteiskunnassa tuttuja ja
tunnustettuja, kuin vaiettuja ja marginaa-

leja aihepiirejä. 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoi-
minnan yhtenä ansiona voidaan pitää
nopean ja pitkäjänteisen tutkimustiedon
tuottamisen onnistunutta yhdistämistä.

Suunnitelmallista työotetta sekä moni-
puolisia, eettisesti kestäviä tiedon tuotta-

misen tapoja tarvitaan, jotta myös nopei-
siin tiedon tarpeisiin voidaan vastata laa-

dukkaasti. 
 

Nuorisotutkimusverkoston tavoitteena on
tuottaa tietoa tavalla, joka mahdollistaa
sen kumuloitumisen eri hankkeiden välil-
lä, nuorten kannalta keskeisiä yhteiskun-

nallisia muutoksia tunnistaen ja ennakoi-
den. Nuoria ja nuoruutta lähestytään yksi-
löiden, ryhmien ja kulttuurien, ikä-, suku-

polvi- ja institutionaalisten suhteiden
sekä julkisten mielikuvien näkökulmista.

 

TUTKIMUSTOIMINTA

Nuorisotutkimusverkosto on merkittävä nuoria, nuo-

risotyötä ja -politiikkaa koskevan tiedon tuottaja ja
julkaisija niin kansallisella kuin kansainvälisellä
tasolla. Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta
perustuu tieteidenvälisyyteen ja monikenttäisyyteen.

Tämän toiminta-ajatuksen mukaisesti perustutkimus,

soveltava tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttamis-

työ asettuvat elävään vuoropuheluun.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnan
lähtökohdat
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Säännölliset

tiedonkeruut

5 hanketta

Nuorisotyö, nuorisotoiminta,

nuorten palvelut

11 hanketta

 

Osaamiskeskus-tutkimus

4 hanketta

Sukupolvisuhteet,

elämänkulku, siirtymät

7 hanketta

 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta tehdään laajuudeltaan ja kestoltaan

vaihtelevissa tutkimushankkeissa, joissa työskentelee vuosittain noin 20–25 tutkijaa. 

 

Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminta on organisoitu tutkimushankkeiden

aiheista ja tavoitteista rakentuvien painopistealueiden varaan. Painopistealueet toimi-

vat keinona koota Nuorisotutkimusverkoston eri hankkeissa tehtävän moninaisen tut-

kimustyön keskeisimpiä teemoja ja aihealueita yhteen.

TUTKIMUSTOIMINNAN
PAINOPISTEALUEET

Tutkimushankkeiden jakautuminen painopistealueille
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Demokratia, yhdenvertaisuus,

eriarvoisuus

7 hanketta



TUTKIMUSTOIMINNAN
PAINOPISTEALUEET

 

Nuorisotutkimusverkoston säännöllinen
tiedonkeruu koostuu viidestä

kokonaisuudesta: 

 

Nuorisobarometri
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus

Nuorten elinolot -vuosikirja
Nuoret ajassa -tutkimushanke (2014–

2025)

YouthWiki

1 0

Säännölliset tiedonkeruut
 

Säännöllisten tiedonkeruiden avulla
saavutetaan pitkäaikaista seurantietoa

nuorista. 

Nuorisotyö,
nuorisotoiminta, nuorten

palvelut
 

Kiinnostus kohdistuu nuorten

toiminta-ympäristöihin ja nuorille

suunnattuihin palveluihin. Tyypillistä

dialogi nuorisotyön ja -politiikan

toimijoiden kanssa.

Sukupolvisuhteet,
elämänkulku,

siirtymät
 

Painopistealueen tutkimuksissa

tarkastellaan esim. sukupolvisuhteita,

perhettä ja elämänkulun siirtymiä.

Demokratia,
yhdenvertaisuus,

eriarvoisuus
 

Tarkastelukohteina esimerkiksi nuorten

 instituutiosuhteet, sosiaalisen elämän

rakenteet (kuten etnisyys ja

seksuaalisuus) tai sosiaalinen toiminta.

Osaamiskeskus-tutkimus
 

Osaamiskeskusrahoituksella

toteutettiin kolme

tutkimushanketta harrastakuusta,

NEET-nuorten palveluista ja

suomalaisen nuorisotyön

koulutusarkkitehtuurista.



Vuodesta 1994 lähtien ilmestynyt, vuosittain

julkaistava Nuorisobarometri on tärkein

suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita

mittaava akateeminen tutkimus. 

 

Tarkastelukohteina ovat suomalaiset 15–29-

vuotiaat nuoret.

 

Toistuvat kysymykset tarjoavat yli 20 vuoden

seuranta-aineiston ajassa tapahtuneiden

trendien havaitsemiseen. 

 

Esimerkkejä tutkimushankkeista

NUORISOBAROMETRI

Euroopan laidalla – Nuorisobarometri 2018
(toim. Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi)

ilmestyi  12.3.2019.

Rahoitus: Julkaisijat:

 

 .

Kuva: Mikael Heikkanen.



Vuonna 2017 julkaistu englanninkielinen

online-tietokanta kokoaa tietoa Euroopan

maiden nuorisopolitiikasta. Avoimen

tietokannan kohdeyleisöä ovat poliitikot ja

virkamiehet, tutkijat ja media. 

 

Suomen osiot on tuotettu Nuorisotutkimus-

verkoston Youth Wiki -hankkeessa.

Englanninkielisen tietokannan

tavoitteena on tukea Euroopan laajuista

yhteistyötä, edistää tietoon ja

tutkimukseen pohjautuvaa

päätöksentekoa sekä tehdä hyviä

käytäntöjä näkyväksi. Kaikille avoimen

tietokannan kohdeyleisöä ovat kansalliset

ja eurooppalaiset poliitikot ja

virkamiehet, tutkijat, journalistit ja media.

Rahoitus:

YOUTH  WIKI

Kuva: Sole Lätti.
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Hankkeessa selvitettiin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien toteutumista Suomen

kunnissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti kuntien ja järjestöjen tarjoamia harrastusmah-

dollisuuksia, niihin suunnattuja taloudellisia resursseja ja toisaalta harrastusten saavutettavuutta. 

 
LASTEN  JA  NUORTEN  HARRASTAMISEN

YHDENVERTAISET  MAHDOLLISUUDET

SUOMESSA  (2018 –2019 )  

Hankkeen loppuraportti Harrastustakuu:
yhdenvertaisuuden asialla (Leena Haanpää)

ilmestyi 19.10. 2019.

Syksyllä 2018 toteutettiin

kunnille Valtakunnallinen

harrastustakuukysely sekä

suomen- että ruotsinkielisenä.

Kysely tavoitti 180 kuntaa (58

%). Infografiikka: Tiina Ylöstalo.

Rahoitus:
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Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus käsittelee 7-29 -

vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan,

harrastamiseen ja liikuntaan. 

Oikeus Liikkua. Lasten
ja nuorten vapaa-
aikatutkimus 2018
(toim. Tiina Hakanen,

Sami Myllyniemi &

Mikko Salasuo)

julkaistiin 27.2.2019. 

LASTEN  JA  NUORTEN  VAPAA -

AIKATUTKIMUS

Takuulla liikuntaa. Lasten
ja nuorten vapaa-
aikatutkimus 2018 erillis-
näyte (toim. Tiina

Hakanen, Sami Myllyniemi

& Mikko Salasuo) ilmestyi

18.6.2019. Sen kohderyh-

mänä ovat toimintarajoit-

teiset lapset ja nuoret.

Rahoitus:

Kuva: Jussi Eskola.

Julkaisijat:



Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoiminnassa halutaan vakiintuneiden nuorisotutkimuk-

sellisten teemojen lisäksi nostaa uusina esiin tutkimusteemoja, jotka liittyvät nuoruuden

murrokseen maailmassa. 
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Nuorisotyö ja nuorten

palvelut
Lapsuus, perhe ja

sukupolvisuhteet

Koulutus ja

työelämä

Elämänkulku ja

siirtymät

 

 

Yhteiskunnallinen

toiminta ja osallisuus Liikunta ja urheilu

Yhdenvertaisuus ja

eriarvoisuus
Taide ja kulttuuri

Harrastukset ja 

vapaa-aika

Hyvinvointi, terveys ja

päihteet

Ilmastonmuutos ja

ympäristö
Nuorisokulttuurit

Keskeisiä tutkimusteemoja



Nuorisotutkimusverkostoa voidaan hyvin pitää Suomen merkittävimpänä nuorisotutkimuksellisen

tiedon kustantajana. Julkaisutoiminnan tavoitteena on tuottaa tieteellisesti korkeatasoisia, yhteis-

kunnallisesti puhuttelevia sekä uutta tietoa ja näkökulmia tuovia julkaisuja monille yhteiskunnan

kentille. Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjaa sekä Nuorisotut-

kimus-lehteä.

JULKAISUTOIMINTA
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Julkaisusarjan julkaisut vuonna 2019

Nuorisotutkimusverkosto noudattaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitun-

nusta sääteleviä julkaisueettisiä periaatteita.

Vuonna 2019 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa julkaistiin 14 teosta.

Youth in the Media City 
Johanna Sumiala & Annaliina Niitamo (eds.)

Ilm. 24.1.2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)

Rakennettu luonnollisuus. Ruumiilliset
kulutustuotteet ja nuoria koskevien
sukupuolinormien murros 1960–70-luvuilla
Matleena Frisk 

Ilm. 1.2.2019. (Printti.) 

Oikeus Liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-
aikatutkimus 2018 
Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi & Mikko

Salasuo (toim.) 

Nuorisotutkimusseuran, valtion

liikuntaneuvoston, valtion nuorisoneuvoston

& OKM:n yhteisjulkaisu. 

Ilm. 28.2.2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)

Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla –

Nuorisobarometri 2018

Elina Pekkarinen & Sami Myllyniemi (toim.) 

Nuorisotutkimusseuran, valtion

nuorisoneuvoston ja OKM:n yhteisjulkaisu. 

Ilm. 14.3. 2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)



Media in Everyday life
Heta Mulari (ed.)

Ilm. 11.4.2019. (Verkkojulkaisu ja printti.)

Suhteisia elämänpolkuja – yksilöiden
elämänhallintaa? Koulutuksen ja työn
marginaalissa olevien nuorten toimijuus ja ohjaus 

Sanna Toiviainen

Ilm. 3.5.2019. (Printti.)

Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn
kohtaamiseen. Lasten ja nuorten
tutkimuksen etiikka II 
Kaisa Vehkalahti & Niina Rutanen (toim.) 

Ilmestymispäivä 10.5.2019. (Printti.)

Hiphop Suomessa. Puheenvuoroja tutkijoilta ja
tekijöiltä
Venla Sykäri, Dragana Cvetanovic, Inka Rantakallio &

Elina Westinen (toim.) 

Ilmestymispäivä 22.5.2019. (Printti.)

Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus
toimintarajoitteisten lasten ja nuorten
liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta
Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi & Mikko

Salasuo (toim.)

Nuorisotutkimusseuran, valtion

liikuntaneuvoston, valtion nuorisoneuvoston

& OKM:n yhteisjulkaisu. 

Ilmestymispäivä 10.6.2019. (Verkkojulkaisu.)

Youth Barometer 2018. Influence on The Edge
Of Europe.  Summary. 
Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi (toim.) 

Nuorisotutkimusseuran, valtion

nuorisoneuvoston ja OKM:n yhteisjulkaisu. 

Ilmestymispäivä 7.6.2019. (Verkkojulkaisu ja

printti.)
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Ungdomsbarometern 2018. Inflytande i
utkanten av Europa. Sammandrag.
Tomi Kiilakoski & Sami Myllyniemi (toim.) 

Nuorisotutkimusseuran, valtion

nuorisoneuvoston ja OKM:n yhteisjulkaisu. 

Ilmestymispäivä 7.6.2019. (Verkkojulkaisu)

Harrastustakuu: yhdenvertaisuuden asialla
Leena Haanpää

Ilmestymispäivä 29.10. (Verkkojulkaisu ja printti.)

Jälkikuvia, kuvan jälkiä. Lasten ja nuorten
taiteen tallentaminen ja tutkiminen
Päivi Venäläinen, Jemina Lindholm, Seija

Kairavuori, Tiina Pusa ja Sunanne Ylönen (toim.)

Nuorisotutkimusseuran ja Lasten ja nuorten

taidekeskuksen säätiön yhteisjulkaisu. 

Ilmestymispäivä 30.10.2019. (Verkkojulkaisu ja

printti.)

Youth work education in Finland
Tomi Kiilakoski

Ilmestymispäivä 12.12.2019. (Verkkojulkaisu ja

printti.)
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Julkaisumäärät vuosina 2010-2019 (yhteensä)

Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa julkaistaan sekä omissa tutkimusprojekteissa

syntyneitä julkaisuja, että ulkopuolisten tarjoamia käsikirjoituksia. Nuorisotutkimusverkos-

ton julkaisusarjassa on vuoden 2019 loppuun mennessä ilmestynyt 223 painettua ja 149

verkkojulkaisua.

Nuorisotutkimusverkosto pyrkii julkaisutoiminnallaan aktiivisesti edistämään nuorisotutki-

muksellisen tiedon saatavuutta ja vaikuttavuutta avaamalla tuottamansa julkaisut aina

myös avoimesti saatavilla oleviksi verkkoversioiksi. 

 

Kuva: Katja Tiilikka.

Julkaisujen lukumäärät



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

vuodessa. Osa lehdistä on teemanumeroita. Lehti julkaisee artikkeleita, jotka käsittelevät lapsiin

tai nuoriin, lapsuuteen tai nuoruuteen, nuorisokulttuureihin, nuorisopolitiikkaan, nuorten elinoloi-

hin tai palveluihin kohdentuvia käytänteitä, käsitteitä, instituutioita, puhetapoja ja politiikkaa. Ar-

tikkelit voivat olla empiiriä, teoreettisia tai metodologisia.

 

Lehti on solminut sopimuksen

julkaisupalvelu Elektran kanssa

tavoitteenaan edistää elektronista

julkaisemista ja laajentaa aineis-

ton verkkovälitystä. Elektran kaut-

ta julkaistaan kaikkien saataville

lehden vertaisarvioidut artikkelit

vuoden viiveellä.

Nuorisotutkimus-lehti

Tilaajia

602
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Nuorisotutkimus 3-4/2019

Ilmestyi 12/2019

Nuorisotutkimus 2/2019

(musliminuoria käsittelevä

teemanumero)

Ilmestyi 8/2019

Nuorisotutkimus 1/2019

Ilmestyi 4/2019

Vuonna 2019 lehden päätoimittajana

toimi VTT Lotta Haikkola. 

Kuva: Sami Perttilä.



Nuorisotutkimusverkoston perustamisesta lähtien järjestetyt avoimet tutkijaseminaarit ovat

tärkeä väline nuorisotutkijoiden vuoropuhelun valtakunnallisessa ja monitieteisessä edistämi-

sessä. Tutkijaseminaaria kehitetään yhdessä eri yliopistojen kanssa ja niitä järjestetään tiiviissä

yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston omien tutkimushankkeiden kanssa. 

 

Avoimen tutkijaseminaarin rinnalla asemansa ovat vakiinnuttaneet avoimet gradupäi-

vät, joista on muodostunut yksi Nuorisotutkimusverkoston suosituimmista seminaari-

muodoista. 

YHTEISKUNNALLINEN  JA

TIEDEPOLI ITTINEN  VUOROVAIKUTUS

Nuorisotutkimuspäivät on Nuorisotutkimusseuran vuosittainen päätapahtuma.  XVIII Nuoriso-

tutkimuspäivät järjestettiin Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskes-

kus Juvenian (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) yhteistyönä Mikkelissä 7.–8.11.2019.  

Nuorisotutkimuspäivät ja opinnäytetyökilpailu

Avoimet tutkijaseminaarit

Nuorisotutkimusverkoston tavoitteena on tuoda tutkimukseen perustuvia näkökulmia nuoria ja

nuoruutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Monikenttäinen yhteistyö korkeakoulujen,

tutkimuslaitosten ja tieteellisten seurojen, sekä toisaalta kansalaisjärjestökentän sekä nuorisopoliit-

tisten toimijoiden kanssa on luonteva osa Nuorisotutkimusverkoston toimintaa. 

TILAISUUDET ,  TAPAHTUMAT  JA  KOULUTUKSET
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Nuorisotutkimuspäivillä palkittiin

perinteiseen tapaan myös Nuoriso-

tutkimuksen opinnäytetyökilpailun

voittajat. Palkinnot jaetaan vuosittain

ansioituneille nuorisotutkimuksellis-

ten opinnäytteiden tekijöille. Pro

gradu -sarjan voitti Ilona Hoikkala

(Helsingin yliopisto) ja AMK-sarjan

Ianthe De Paepe (Humak). 

Kuva: Sarianne Karikko



Nuorisotutkimusverkosto tekee aktiivista koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyötä yliopistojen

sekä nuorisoalan ammattikorkeakoulujen kanssa. 

 

Nuorisotutkimusseura on myös Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston YUNETin jäsen. Yliopistol-

lisen verkoston tehtävänä on koordinoida nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta

Suomessa. YUNETiin kuuluu viisi jäsenyliopistoa: Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun

yliopistot sekä Nuorisotutkimusseura. 

Nuorisotutkimusseuran yhteydessä on toiminut vuodesta 2015 lähtien Nuoriso- ja lapsuudentutki-

muksen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta tarjoaa eettistä ennakkoarviointia, toimii lapsuu-

den ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana,  nostaa esiin lapsuuden- ja

nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, edistää eetti-

siin kysymyksiin liittyvää tutkijankoulutusta sekä osallistuu tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutki-

museettisissä kysymyksissä. 

 

Toimikunta tekee yhteistyötä Lapsuudentutkimuksen seuran ja Tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan sekä muiden eettisten toimikuntien kanssa. 

 

2 2

NUORISO -  JA  LAPSUUDENTUTKIMUKSEN  TUTKIMUSEETTINEN

TOIMIKUNTA

KOULUTUS -  JA  OPETUSYHTEISTYÖ  KORKEAKOULUJEN  KANSSA

Tutkimuseettinen toimikunta, Lapsuudentutkimuksen

seura ja Nuorisotutkimusseura julkaisivat 10.5.2019 lasten

ja nuorten tutkimuksen etiikkaa käsittelevän teoksen

Sääntelystä elettyyn kohtaamiseen. Kolme keskustelua
lasten ja nuorten tutkimuksen etiikasta (toim. Niina

Rutanen ja Kaisa Vehkalahti).

YUNET järjesti keväällä 2019

yhteistyössä Nuorisotutkimusseu-

ran kanssa Studia Generalia –

Nuorisotutkimuksen kentillä -

luentosarjan. Valtakunnallinen

luentosarja juhlisti edeltävänä

vuonna 30 vuotta täyttänyttä

Nuorisotutkimusseuraa. 

Kuvitus: Anna Polkutie.



Jäsenistö ja hallitus

Vuonna 2019 Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä työskenteli yhteensä 40 työntekijää.

Vuonna 2019 Nuorisotutkimusseurassa työskenteli yhteensä 32 työsuhteista työntekijää

(mukaan lukien kolme harjoittelijaa), joiden lisäksi Nuorisotutkimusverkoston yhteydessä

työskenteli 4 tutkijaa henkilökohtaisella apurahalla ja 4 vierailevaa tutkijaa (työsuhde

muualla, kuin Nuorisotutkimusseurassa), joista yksi oli kansainvälinen tutkijavierailu. 

ORGANISAATIO  JA  TALOUS

Henkilöstö

Vuoden 2019 lopussa Nuorisotutkimusseurassa

oli 382 jäsentä, jotka edustavat tutkijoiden ja

opiskelijoiden lisäksi laajasti erilaisia nuoriso-

ja kasvatusalan ammattilaisia..

Henkilöstön jakautuminen ryhmiin

Nuorisotutkimusseuran puheenjohtajana toimi

nuorisotutkimuksen professori Päivi
Honkatukia. 

Kuva: Selma Tikkamäki
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Nuorisotutkimusseuran päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö (n. 50 % kokonaisbudjetista). 

 

Ulkopuolisen rahoituksen osuus on huomattava. Nuorisotutkimusverkoston tutkimusta

rahoittavat mm. ministeriöt, kansainväliset tutkimusrahoittajat, Suomen Akatemia, säätiöt

sekä järjestö- ja kuntasektori.
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Rahoitusrakenteen kehitys 1999-2019

Rahoituslähteet

Talous



www.nuorisotutkimusseura.fi

044 416 5314

toimisto@nuorisotutkimus.fi


