
Mitä nuorten korona-ajasta tiedetään? 
Miten palaudutaan? Entä mitä sen pohjalta 

pitäisi ajatella ja tehdä?

Eila Kauppinen, Tomi Kiilakoski ja Antti Kivijärvi

9.11.2022



Tutkimusta nuorten kokemuksista korona-aikana 

• Nuorten kokemukset korona-aikana -
tutkimushankkeessa lähestyttiin lasten ja 
nuorten (12–24v) näkemyksiä korona-ajasta ja 
sen vaikutuksista heidän elämäänsä, palveluiden 
käytön ja käyttökokemusten näkökulmasta

• Vertailua Nuorisobarometrin 2020 (kerätty juuri 
ennen koronaa alkuvuonna) sekä Lasten ja 
nuorten Vapaa-aikatutkimuksen 2022 
aineistoihin.

• Nuorisotutkimusverkosto koordinoi 
tiedonkeruita ja niiden raportointia
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Tutkimuksen teemat ja toteuttaminen

❖ Vapaa-aika 

❖ Hyvinvointi ja arki

❖ Kokemukset 
rajoitustoimista

❖ Korona-ajan 
tuntemuksia

❖ Palvelukokemukset

❖ Luottamus palveluiden 
saatavuuteen

❖ Ukrainan tilanne ja 
ajankohtaiset aiheet

Aineistonkeruun kolme kierrosta

❖ 1. kierros syys-lokakuussa 2020
❖ 12-25 vuotiaat
❖ N=1001

❖ 2. kierros touko-kesäkuussa 2021
❖ 12-24-vuotiaat
❖ N = 1020

❖ 3. kierros lokakuussa 2021
❖ 12-24-vuotiaat
❖ N = 1003

❖ 4. kierros huhtikuussa 2022
❖ 12-24-vuotiaat
❖ N = 1010

Puhelinhaastattelut on toteuttanut Feelback Group oy, jonka 
kanssa valmistellaan myös 5. kyselykierrosta syksylle 2022



Tulosten raportointi
❖ Poikkeusolot-kirjoitussarja Nuorisotutkimusverkoston 

verkkosivuilla.

❖ Tehty vertailua Nuorisobarometrin 2020 sekä Lasten ja nuorten vapaa-
aikatutkimuksen 2020 aineistoihin (kerätty juuri ennen koronaa 
alkuvuonna 2020)

❖ Tavoitteena nopea tiedontuotanto poikkeuksellisessa tilanteessa

❖ Julkaistu jo 14 kirjoitusta Poikkeusolot-sarjassa, tulossa useita 
kirjoituksia, kaikkiaan 12 tutkijaa ollut analysoimassa aineistoa

❖ Teemoja vapaa-aika, etäkoulu, nuorisotyö, 12-14-v. kokemukset, 
rokoteasenteet, stressi ja yksinäisyys, Ukrainan sota ym.

❖ Lisäksi muita kirjoituksia ja tieteellisiä artikkeleita, tulossa mm. 
Elinolot-vuosikirjaan 2022.

❖ Luettelo kaikista julkaisuista esityksen lopussa.
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Nuorten elinolot –vuosikirja 2022: 
Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisenä vuonna

❖ Tarkastelemme 15–24-vuotiaiden nuorten hyvinvointia korona-aikana 
elämäntyytyväisyyden avulla. 

❖ Tutkimme elämäntyytyväisyyden muutoksia korona-ajan ensimmäisenä vuonna 
verrattuna koronaa edeltävään aikaan.  

❖ Kysymme:
➢ Vähenikö nuorten elämäntyytyväisyys ensimmäisen korona vuoden aikana verrattuna aikaan 

ennen koronaa? Jos kyllä, niin missä ryhmissä? 

➢ Oliko korona-ajalla, koetuilla koronarajoitustoimilla ja korona-ajan elämänmuutoksilla yhteyttä 
elämäntyytyväisyyteen, kun taustamuuttujien vaikutus oli vakioitu?

❖ Aineistot: vuoden 2020 Nuorisobarometrin ja Nuorisotutkimusseuran koronakyselyn 
aineistot.

Jenni Lahtinen, Riku Laine, Lotta Haikkola, Eila Kauppinen & Tuuli Pitkänen
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Seurantatieto näyttää kehityskulkuja
Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä elämääsi kaiken kaikkiaan? 
Kouluarvosana 4-10

Puhelinhaastattelut: 
Nuorisobarometrit vuoteen 2020 
(15-29 v, n=2000) sekä kaksi 
koronakyselyä 2020 – 2021 (15-
24 v noin 700 nuorta)

Hyvinvointi-indikaattorit ja Nuorisobarometri https://tietoanuorista.fi/indikaattorit/

Korona-aika alkoi
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Korona laski elämäntyytyväisyyttä muilla 
paitsi 15–19-vuotialla miehillä 

Elämäntyytyväisyys on vuoden 
2017 notkahduksen jälkeen 
ollut noususuunnassa muilla 
paitsi 15–19-vuotialla miehillä, 
joilla elämäntyytyväisyys oli 
noususuuntainen jo vuodesta 
2016 alkaen.

Koronatiedonkeruussa 
alkukesällä 2021 havaittiin 
merkitsevä pudotus (p < 0,05) 
verrattuna vuoden 2020 
Nuorisobarometrin 
tyytyväisyyteen kaikilla muilla 
paitsi 15–19-vuotialla miehillä.

Tarkasteltavana 15-24-vuotiaat, elämäntyytyväisyyttä kysytty kouluasteikolla 4-10
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Korona-aika itsessään ei osoittautunut 
elämäntyytyväisyyttä selittäväksi tekijäksi 

❖ Toimeentulon vaikeudet yleisesti ja mahdollinen korona-aikaan liittyvä elintason lasku sekä 
terveyspalveluihin hakeutumatta jättäminen selittävät heikompaa elämäntyytyväisyyttä.

❖ Terveydentilan on aiemmin todettu olevan yhteydessä korona-ajan hyvinvointiin ja avun 
tarpeisiin (Helfer ym. 2021).

❖ Yksinäisyys on lisääntynyt (Helakorpi & Kivimäki 2021); erityisesti  yksin sekä puolison tai 
puolison ja lasten kanssa asuvien elämäntyytyväisyys laski korona-aikana.

❖ Vaikka havaitsimme elämäntyytyväisyydessä muutoksia sukupuolen ja iän mukaan, ei iän tai 
sukupuolen ja korona-ajan yhdysvaikutus näytä selittävän heikompaa elämäntyytyväisyyttä. 

❖ Tutkimuksemme tulokset viittaavat siihen, että korona-aikana keskeisin elämäntyytyväisyyden 
selittäjä ei ollut tietty demografinen ryhmä eikä korona-aika itsessään vaan muut tarkastellut 
tekijät ja vastaajien elämäntilanteiden kokonaisuus.

➢ Tarvitaan matalan kynnyksen palveluita, jotka nuoret myös tuntevat, jotta nykyistä paremmin 
voidaan tarjota nopeasti apua yllättävissä tilanteissa ja välttää ongelmien kasautuminen.

➢ Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti itsenäistyvien nuorten tilanteeseen, mutta myös niihin 
lapsiin, nuoriin ja perheisiin, joiden suomen ja/tai ruotsin kielen taito on puutteellinen
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Elämäntyytyväisyys palaamassa ennalleen?

Ennen koronaa tyytyväisyys oli
sukupuolten välillä lähes sama.
➢ korona-aikana
tytöillä säännöllisesti 0,2 
yksikköä matalampi arvosana.

12–14-vuotiailla tyytyväisyys
elämään on korkea.
➢ Korona-ajan alun

notkahduksesta on palattu
yli 9 keskiarvoon.

Tarkasteltavana 15-24-vuotiaat, elämäntyytyväisyyttä kysytty kouluasteikolla 4-10
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Nuorten elinolot –vuosikirja 2022: 
Nuorten harrastusten ja vapaa-ajan merkityksiä kestävän 
hyvinvoinnin näkökulmasta korona-aikana

❖ Miten kestävän hyvinvoinnin ulottuvuudet 
ilmenevät korona-ajan poikkeusolosuhteissa 
elävien nuorten harrastuksissa ja vapaa-
ajantoiminnassa. 

❖ Miten korona-aika muovasi nuorten 
harrastamisen puitteita ja samalla hyvinvoinnin 
rakentumisen elementtejä. 

❖ Kolme laadullista aineistoa: 1) nuorten ja 
aikuisten haastattelut (n=22) sekä havainnointi 
harrasteryhmissä, 2) nuorisotyöntekijöiden 
korona-ajan päiväkirjat (n=10) ja 3) nuorten 
havainnointi julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa 

Eila Kauppinen & Sofia Laine
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Nuorten harrastaminen ja vapaa-aika korona-aikana kestävän 
hyvinvoinnin ulottuvuuksien näkökulmasta
❖ Having-ulottuvuus: Korona vaikeutti, 

jopa esti harrastusten ja mielekkään 
vapaa-ajan saavuttamista
▪ Alueelliset erot, taloudelliset 

mahdollisuudet, sosiaalinen verkosto, 
rajoitukset

❖ Loving-ulottuvuus: Sosiaalinen 
etäisyys haurastuttaa hyväksynnän, 
myötätunnon ja vastavuoroisuuden 
kokemuksia sosiaalisissa suhteissa 
▪ Kavereiden rooli korostui niin 

vertaistukena kuin kanssatoimijana; 
luotettavien aikuisten väheneminen 
elämästä; verkkoympäristöissä 
kohtaaminen niin, että nuorten tarve 
sosiaaliseen vuorovaikutus on aitoa ja 
välittävää

❖ Doing-ulottuvuus: Tavoitteellista 
toimintaa verkkovälitteisesti ja 
vallitsevien rajoitusten puitteissa
▪ mielekkään tekemisen tarve; erilaiset tavat 

reagoida toimintamahdollisuuksien 
muutoksiin

❖ Being-ulottuvuus: Oleilemisen 
mahdollisuudet harrastamisessa ja kodin 
ulkopuolella vapaa-ajalla kaventuivat
▪ Hengailu kaduilla, pihoilla ja puistoissa; 

digitaalinen hengailu 

-> 1) nuorten omien tilojen ja 2) 
nuorisotilojen ja muiden aikuisten tukea 
tarjoavien vapaa-ajan tilojen tarpeellisuus
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Näkökulmia nuorten hyvinvoinnin rakentamiseen mielekkään 
vapaa-ajan avulla 1/2

➢ On kysyttävä, mikä on nuorelle mielekästä tekemistä, kuka mielekkyyden määrittää 
ja miten sen toteuttaminen on eri olosuhteissa mahdollista. 

➢ Suomessa on nähtävissä koronarajoituksiin liittyvää nuorten harrastamisen ja vapaa-
ajan eriarvoistumista. Tärkeää on varmistaa mielekäs vapaa-ajan tekeminen kaikille 
nuorille huomioiden inhimillinen kasvu ja nuorten tarve ”vain olla” sekä harrastusten 
saavutettavuuden haasteet (vrt. Salasuo & Lahtinen 2021).

➢ Myös nuorten keskenään viettämä vapaa-aika ilman mitään erityistä tekemistä on 
hyödyllistä, rakentaa ihmissuhteita ja herättää luovuuden.

➢ Digitaaliset vuorovaikutuskanavat ovat olleet iso tuki monelle nuorelle korona-ajassa. 
Se, mitä me aikuiset pidämme ehkä turhana oleiluna digitaalisissa ympäristöissä, on 
usein nuorille tärkeää vuorovaikutusta kavereiden kanssa.

➢ On tärkeää aktiivisesti rakentaa nuorille ja nuorten kanssa vapaa-ajan ympäristöjä, 
joissa kiinnitetään erityistä huomiota kohtaamisiin, toisista välittämiseen ja 
myötäelämiseen. 
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Näkökulmia hyvinvoinnin rakentamiseen mielekkään vapaa-ajan 
avulla 2/2

➢ Hyvinvoinnin kannalta nähdään keskeiseksi nuoren kuuluminen yhteisöön, itsensä 
toteuttaminen sekä elävä läsnäolo niin osana yhteiskuntaa kuin luontoa. Tämä kaikki 
toimii vastavoimana vieraantumiselle.

➢ On syytä muistaa, että nuorten vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät tarpeet eroavat 
pienempien lasten tarpeista (vrt. Iivonen & Pollari 2020, 119) ja ettei nuoria voida 
tarkastella yhtenä ryhmänä. 

➢ Huomiota tulee kiinnittää taustansa tai elämäntilanteensa takia erityisesti tukea 
tarvitsevien nuorten tarpeisiin. 

➢ On olennaista mahdollistaa nuorille kriisissä nousseiden pelkojen, kysymysten ja 
ideoiden jakaminen ja pohtiminen.

➢ Ei unohdeta kriisin aikana kehittyneitä uusia toimintatapoja, kun suunnitellaan tulevia 
toimenpiteitä. 

➢ Nuoret tulee ottaa mukaan tulevaisuuden ohjelmien ja toimenpiteiden suunnitteluun 
ja arviointiin - tarttua nuorissa heränneisiin tulevaisuuden kysymyksiin ja ideoihin.
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Ladattavissa Julkarista: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-937-5

Ostettavissa: 
https://kirjakauppa.thl.fi/
9.-18.11. NEVK22 ale-koodilla 30% alennus

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-937-5
https://kirjakauppa.thl.fi/


Nuoruus korona-ajan 

kaupungeissa. 

Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, 

jalkautuvasta nuorisotyöstä ja 

huolikasaumista 2020–2022

1.8.2021-31.3.2023

Espoo, Helsinki, Kauniainen, Tampere, Vantaa

OKM

Korppi: Elämäni romahtamispisteessä 1*

*Nuoruus korona-ajan kaupungissa –kilpailuteos
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Tutkimuksen tavoitteet

• Ymmärtää kaupunkien eri paikkoihin liittyviä nuorten tilanteita ja 
huolia nykyistä paremmin korona-aikana ja mahdollisesti myös sen 
jälkeen

• Tehdä näkyväksi, missä ja miten nuoret liikkuvat pandemian 
aikakaudella kaupunkiympäristössä sekä selvittää nuorten eri 
paikkoihin liittämiä mielikuvia ja kokemuksia.

• Rakentaa ymmärrystä siitä, miten nuorisotyön universaalit palvelut 
voivat vastata koronan aiheuttamaan nuorten pahoinvointiin.



https://www.kansallisteatteri.fi/esitys/

gang-opastettu-kaupunkikierros 18

https://www.kansallisteatteri.fi/esitys/gang-opastettu-kaupunkikierros
https://www.kansallisteatteri.fi/esitys/gang-opastettu-kaupunkikierros
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Hankkeessa on tavoitettu nuorten vapaa-ajan 
elämismaailmaa moniulotteisesti ja moniäänisesti laajan 
yhteistyön ansiosta

➢ Tutkimuksen ydinryhmä: Tommi Hoikkala, 
Eila Kauppinen, Sofia Laine, Karla Malm, 
Anni Nyyssölä ja Susanna Jurvanen 

➢ Kirjottamassa mukana kaupunkien ja 
järjestöjen nuorisotyön ammattilaisia ja 
johtajia sekä tutkijoita eri yliopistosta ja 
korkeakoulusta.

➢ Vaikka tutkimme korona-aikaa, syntyi 
näkökulmia 2020-luvun nuoruudesta 
yleensä.

➢ Tutkimuksen tulokset julkaistaan 
maaliskuussa 2023.

Lisätietoa: 
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nuorten-
paikkataju-ja-huolet

Muutoksia 

Vei aikaa elämästäni
Muutti puolet elämästäni
Ystävät vaihtui
Kiinnostus vähentyi
Koulu söi mieltä
Enkä oppinut uutta kieltä
(Joonas Kytö 2022)

Nuoruus korona-ajan kaupungissa –kilpailuteos

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nuorten-paikkataju-ja-huolet
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Nuoruus korona-ajan kaupungeissa. Tutkimus nuorten 
vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja 
huolikasaumista 2020–2022

1. Johdanto
2. Miten tutkimus toteutettiin – aineistot, niiden 
käsittely ja analysointi
3. Korona-aaltoja, rajoituksia, rokotuksia, maskeja. 
*Näkökulmia palvelujärjestelmään koronan näyttämöllä
OSA I – Nuorten vapaa-aika ja jalkautuva nuorisotyö 
korona-ajan kaupungeissa
4. Jalkautuva nuorisotyö ja nuorten kohtaaminen 
korona-arjessa
*Näkökulmia kohtaamisiin raidenuorisotyössä korona-
aikana
*Näkökulmia korona-ajan nuorisotyöhön Helsingissä
5. Hengailu korona-ajan kaupungeissa
6. Koti kouluna, hengailun paikkana ja yksityisenä tilana 
korona-ajassa

OSA II – Ulottuvuuksia nuorten vapaa-aikaan kaupunkitilassa 
korona-aikana
7. Nuorten kohtaama syrjintä ja häirintä korona-ajan 
kaupunkitilassa”
8. Nuorten huolta aiheuttava päihteidenkäyttö korona-aikana
9. Nuorten, nuorisotyön ja järjestyksenvalvonnan suhteet korona-
ajan kaupunkitilassa
10. Huolipuhetta vai huolenpitoa? Tiemiehet tulkinnallisten 
kamppailujen keskiössä

OSA III – Millainen olet nuorillesi koronaendemiaa poteva 
Suomi?
11. Nuorten sosiaaliset kompassit korona-ajan kaupungeissa
*Näkökulma Kansallisteatterin GÄNG – Opastetun 
kaupunkikierroksen liikkeeseen ja pysäytettyihin hetkiin. 
Tutkijoiden aistielämyksellistä pohdintaa
*Näkökulmana nuorille suunnatun kilpailun teokset: Nuorten 
viestejä aikuisille korona-ajan kokemuksista 
12. Yhteenveto: Nuorten vapaa-aika, jalkautuva nuorisotyö ja 
huolikasaumat 2020–2022 
13. Suositukset ja toimenpide-ehdotukset

LUONNOS
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Nuorilla on oikeus ja tarve 
ottaa omaa tilaa muun 
muassa hengailun muodossa 

❖ Hengailu, oleminen ja joutilaisuus 
ovat tärkeä ulottuvuus nuorten 
kestävää hyvinvointia. 

❖ Se, mikä aikuisille voi näyttäytyä 
tarpeettomana ajanhukkana ja 
haahuiluna, on nuorille erittäin 
arvokasta, myös kehityksen kannalta. 

❖ Julkisen ja puolijulkisen tilan 
monimuotoinen käyttö olisi nähtävä 
rikkautena ja nuorten hengaileminen 
ikäryhmälle tarpeellisena toimintana. 

Tutkija: No jos sä saisit päättää, ni
millanen kaupunki olis nuorille paras?

Adeliina: Siel olis tarpeeks tilaa nuorille 
olla, semmosii paikkoi. No nii, ei 
(muuta) (--) tiloi, mis vois olla nuoret 
hengaa. Ettei niiden tarvis nii paljoo
kauppakeskuksis.

Tutkija: Haluisiks sä, et nuoret sais olla 
siel keskenänsä vai saisko siel olla jotai
aikuisii?

Adeliina: No ehkä keskenää vaa.
(Haastattelu 8)
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Nuorten kodit ja perheet 
keskenään hyvin erilaisia, mikä 
vaikutti suuresti korona-ajan 
kokemuksiin

❖ Kotiin jääneiden sekä etäopetuksesta 
huojennusta kokeneiden nuorten 
tarpeet on selvitettävä ja ne on 
otettava huomioon uutta arkea 
rakennettaessa. 

❖ Rajoitusten päättymisen jälkeinen 
arki on syytä rakentaa aikaisempaa 
moniulotteisemmalle ymmärrykselle 
nuorten tarpeista.

❖ Erityinen huoli lähes täysin 
sosiaalisesti eristäytyneistä nuorista. Korppi: Yksin*

*Nuoruus korona-ajan kaupungissa –kilpailuteos
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Kaupunkitilassa liikkuville 
nuorille syrjintä ja häirintä ovat 
arkipäivää – aikuisten tulee   
puuttua tilanteisiin joka kerta

❖ Korona-ajasta johtuva vai korona-
ajassa näkyvä ilmiö?

❖ Raja fyysisen kaupunkitilan ja 
digitaalisen maailman välillä häilyvä

❖ Syrjintä näkyy nuorten 
vertaissuhteissa sekä aikuisten 
suhtautumisessa nuoriin

❖ Pelko saattaa ajaa nuoret kulkemaan 
porukoissa, toisaalta vihaan saatetaan 
vastata vihalla

❖ Tyttöihin kohdistuva seksuaalinen 
häirintä lisääntynyt Sallamari Kinnunen: Avunhuuto

*Nuoruus korona-ajan kaupungissa –kilpailuteos

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/uutiset/2675-nuoruus-korona-ajan-kaupungissa-kilpailun-taiteellisissa-toeissae-naekyy-korona-ajan-heraettaemien-tunteiden-kirjo


Kiitos mielenkiinnosta!
Nyt on Tomin ja Antin vuoro.



Nuorisotutkimusverkoston Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja

Aapola-Kari, Sinikka & Haikkola, Lotta & Lahtinen, Jenni (2021) ”Se on saanut ajattelemaan ja pannut stopin elämään” – nuorten ristiriitaiset kokemukset 
koronapandemian ensimmäisistä kuukausista. . (Ilmestynyt 13.6.2021.)

Haikkola, Lotta & Kauppinen, Eila (2020) Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja näkemykset koronan vaikutuksista tulevaisuuteen. (Ilmestynyt 15.12.2020.)

Helfer, Alix & Laine, Riku & Lahtinen, Jenni & Pitkänen, Tuuli (2022) Nuorten käsityksiä rokotuksista ja koronapassista.  (Ilmestynyt 4.3.2022)

Helfer, Alix & Manner & Pitkänen, Tuuli (2022) Poikkeustila toisen jälkeen: koronasta Ukrainan kriisiin. (Ilmestynyt 22.6.2022)

Helfer, Alix  & Myllyniemi, Sami (2022) Asuinpaikan yhteys nuorten kokemuksiin korona-ajasta. (Ilmestynyt 17.6.2022)

Kauppinen, Eila & Kiilakoski, Tomi & Lahtinen, Jenni (2020) Nuorisotyötä koronan aikaan. (Ilmestynyt 15.12.2020.)

Kauppinen, Eila & Lahtinen, Jenni & Haikkola, Lotta (2021) Nuorten yksinäisyyden kokemukset lisääntyivät korona-aikana. (Ilmestynyt 17.9.2021.)

Kiilakoski, Tomi & Lahtinen, Jenni & Kauppinen, Eila (2022) Nuorisotyötä koronan aikaan II. Vuosi 2021. (Ilmestynyt 8.2.2022.)

Lahtinen, Jenni & Haikkola, Lotta (2021) Nuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden 
aikana. (Ilmestynyt 26.1.2021.)

Lahtinen, Jenni & Haikkola, Lotta & Kauppinen, Eila (2021) ”Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa, yksinäisyys oli huono puoli” – Nuorten 
kokemukset etäopetuksesta korona-ajan alussa. (Ilmestynyt 26.1.2021.)

Lahtinen, Jenni & Kauppinen, Eila (2022) Korona-aika 12–14-vuotiaiden nuorten kokemana. (Ilmestynyt 19.1.2022.)

Lahtinen, Jenni & Laine, Riku & Pitkänen, Tuuli (2021) Koroaan liittyvät kokemukset stressaavat nuoria. (Ilmestynyt 18.18.2021.)

Lahtinen, Jenni & Myllyniemi Sami (2021) Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana. (Ilmestynyt 16.2.2021.)

Lahtinen, Jenni & Salasuo, Mikko (2020) ”Harrastusten keskeytyminen harmitti.” Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana: vapaa-aika ja 
harrastaminen. (Ilmestynyt 24.11.2020.). 

Myllyniemi, Sami (2021) Nuorten terveyspalveluiden käyttö ja luottamus palveluihin korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana. (Ilmestynyt 
14.6.2021.)

Salasuo, Mikko & Lahtinen, Jenni (2021) ”Edelleen harmittaa”- Nuorten kokemus harrastamisen keskeytymisestä korona-aikana ja sen yhteys vapaa-ajan 
tyytyväisyyteen. (Ilmestynyt 14.9.2021.)

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma77
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma66
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma86
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma89
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma88
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma67
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma80
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma85
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma68
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma69
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma84
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma78
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma70
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma64
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma76


26

Tulossa olevia julkaisuja liittyen korona-aikaan

• Salasuo, Mikko & Lahtinen, Jenni (tulossa) ”At the moment I’m not happy at my life” The 
impact of the COVID-19 pandemic and social restrictions on the satisfaction of Finnish young 
people and signals of disruption in youth transition (työnimi) Hyväksytty käsikirjoitus Youth 
Knowledge book: Youth transitions in pandemic Europe – impacts, resources, policy 
responses –julkaisuun.

• Lahtinen, Jenni & Laine, Riku & Haikkola, Lotta & Kauppinen, Eila & Pitkänen, Tuuli 
(marraskuu 2022) Nuorten tyytyväisyys elämään korona-ajan ensimmäisenä vuonna. 
Julkaistaan Nuorten elinolot -2022 vuosikirjassa.

• Kauppinen, Eila & Laine, Sofia (marraskuu 2022) Nuorten harrastusten ja vapaa-ajan 
merkityksiä kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta koronan aikakaudella. Julkaistaan 
Nuorten elinolot 2022 vuosikirja.

• Laine, Sofia, Kauppinen, Eila & Malm, Karla & Hoikkala, Tommi (toim., julkaistaan 
maaliskuussa 2023) Nuoruus korona-ajan kaupungeissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, 
jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista 2020–2022. Nuorisotutkimusverkoston 
julkaisu. 

• Helfer, Alix  & Aapola-Kari, Sinikka & Trane Ibsen, Jakob (toim., julkaistaan alkuvuodesta
2023) Nordic Initiatives, Measures for and with Children And Young People During the COVID-
19 Pandemic. 


