Nuorisotutkimusverkosto
Tutkimusorganisaatio

• Perustettu vuonna 1999.
• Suomen suurin nuoria koskevan
tiedon tuottaja ja kustantaja.

Tiedekustantaja
Yhteiskunnallinen
vaikuttaja
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• Monikenttäinen yhteistyö: ylipistot ja
muut tiede- ja tutkimusorganisaatiot,
valtio ja kunnat, järjestöt ja säätiöt,
nuorisotyön ja -politiikan toimijat.
• Taustaorganisaatio vuonna 1987
perustettu Nuorisotutkimusseura ry.

Organisaatiorakenne
Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotutkimusseura

Nuorisotutkimusseura ry:n alaisuudessa
toimiva, vuonna 1999 perustettu
tutkimusorganisaatio.

Vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys.

Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä
tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen
keskusteluun tarjoten näkökulmia nuorten
parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja
politiikan kentille.
Tutkimusjohtaja: dosentti Sinikka
Aapola-Kari.

3

27.1.2022

Tarkoituksena monitieteisen
nuorisotutkimuksen edistäminen Suomessa ja
kansainvälisesti.
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.
Puheenjohtaja: nuorisotutkimuksen
professori Päivi Honkatukia.

Keskeisiä tutkimusteemoja

Nuorisotyö ja
nuorten palvelut

Lapsuus, perhe ja
sukupolvisuhteet

Elämänkulku ja
siirtymät

Koulutus ja
työelämä

Yhteiskunnallinen
toiminta ja osallisuus

Yhdenvertaisuus
ja eriarvoisuus

Liikunta ja urheilu

Taide ja kulttuuri

Harrastukset ja
vapaa-aika

Hyvinvointi, terveys
ja päihteet
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Osaamiskeskustoiminta: kunnallinen
nuorisotyö
• Kehittämisen kohteena 1) nuorisotyön vaikuttavuuden arviointi sekä 2) nuorilta kerättävän tiedonkeruun
kehittäminen nuorisotyön arviointia varten.
• Nuorisotutkimusseuran tehtävänä on osaamiskeskuksessa kahdella eri kentällä: yhtäältä sen on tunnettava
käytäntöä riittävän hyvin, että tutkimuksen kohteet pureutuvat ajankohtaisiin nuorisotyön kehittämisen
kysymyksiin; kahtaalta sen on pystyttävä kommunikoimaan tulokset tavalla, joka noudattaa tieteen
vertaisarvioinnin periaatteita (joka on keskeinen tieteen ja tutkimuksen laadunvarmistuksen keino).
• Nuorisotutkimusseura tiedontuotanto on enemmin hidasta (vaatii pitkäkestoisen ja huolellisen työstön) kuin
nopeaa ja ripeästi reagoivaa (vaikka sellaiseenkin tarpeen mukaan ryhdymme).
• Perustuu Nuorisotutkimusverkostossa 2000-luvun aikana toteututtuihin nuorisotyön tutkimusasetelmiin ja
rakentuu siksi aiemman tiedon pohjalle.
• Toisaalta vaikuttavuutta voidaan arvioida vain silloin, kun on selkeä käsitys työn tavoitteista sekä näihin
tavoitteisiin suuntaavista menetelmistä ja resursseista. Siksi tutkimustyömme keskittyy myös siihen, millä
tavalla nuorisotyöntekijät hahmottavat työnsä tavoitteet.
• Toteutetaan tiiminä, johon kuuluvat Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski ja Antti Kivijärvi. Lisäksi vuonna 2021
mukavat ovat Susanna Jurvanen ja Sofia Laine.
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Osaamiskeskustoiminta: kunnallinen nuorisotyö.
Toimenpiteet
1. Nuorilta kerättävän tiedon kehittäminen yhdessä Kanuunan ja Oikeesti oikeella asialla –hankkeen kanssa.
Tavoitteena on luoda lomake, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti, joka soveltuu kohderyhmälle, joka
vastaa työntekijöiden näkemystä toimintansa tavoitteista ja joka tuottaa tietoa siitä, saavutetaanko työssä
asetetut tavoitteet kävijöiden osalta.
2. Kunnallisen nuorisotyön kyselyn toteuttaminen vuosina 2021 ja 2023. Kysely tuottaa tietoa nuorisotyön
kehityssuunnista ja tavoitteista.
3. Nuorisotyön tavoitteita käsittelevien artikkelien kirjoittaminen. Hyödynnetään aiemmin kerättyjä aineistoja,
jolloin säästetään kustannuksia ja päästään tehokkaammin kiinni tuloksiin, joita voidaan hyödyntää
arvioinnin kehittämisessä.

Kiitos!
Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto
Asemapäällikönkatu 1

Sosiaalinen media
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@nuorisotutkimusseura

044 416 5314
@nuorisotutkimus
toimisto@nuorisotutkimus.fi
@nuorisotutkimus
www.nuorisotutkimusseura.fi

