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Rakenne

• Nuorisotutkimusseura: Vuonna 1988 perustettu 
tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää
monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa

• Nuorisotutkimusverkosto: 1999 perustettu tutkijayhteisö, 
jossa tehdään monitieteistä tutkimusta yhteistyössä eri 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

• OPM, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta > kanavoivat 
tietotarpeensa itsenäisen tiet. seuran kautta

• Tavoitteena tuottaa nuorisopoliittisesti relevanttia 
tutkimustietoa nuorisokentän eri toimijoiden käytettäväksi.

• Nuorisotutkimuksella vahva asema päätöksenteossa, 
mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
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Puitteita

• 2006 nuorisolain tarkoituksena (1 §) ”…tukea nuorten 
kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista 
kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä
parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.”

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma: 
”Kehitetään indikaattorijärjestelmä, jonka avulla 
päätöksentekijät voivat seurata lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvointia.”

• Eurooppalainen ulottuvuus
• Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-11
• Nuorisolain 5 §: Nuorisoasiain neuvottelukunnan tehtävänä

tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan 
(…) ja vuosittain arvioida lapsi- ja nuorisopolitiikan 
kehittämisohjelman toimeenpanoa.
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Nuoriso tutkimuskohteena

• Ikärajaus?  (lapset–nuoret–perheet)
• Aihepiirit (käytännössä kaikki?)
• Akateemisen ja soveltavan tutkimuksen 

välimaastossa
• Metodologiatrendit?
• Instituutiokeskeisyys nuorten hyvinvoinnin 

tutkimuksessa 
> nuorten hyvinvointi rakentuu myös vapaa-
ajassa, harrastuksissa, ystävyyssuhteissa!

• Ongelmakeskeisyys
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Esimerkkitapaus: nuorten 
syrjäytyminen

• 10 000 vai 100 000 syrjäytynyttä nuorta?
• Syrjäytynyt mistä? 
• Objektiiviset vai subjektiiviset hyvinvoinnin mittarit? 
• Rekisteritiedot / surveyt? 
• Yhteiskunnasta vai tilastoista syrjäytyneet?
• Tilanne vai prosessi?
• Yksilön vai yhteisön ominaisuus?
• Toimenpiteiden vs. tulosten seuranta?
• Vaikuttavuus?
• Indikaattoreiden tarkoituksenmukaisuus nuorten 

hyvinvoinnin mittaamisessa?!
• Indikaattorit eivät ole hyviä vastaamaan ”miksi?”
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Nuorten elinolot -vuosikirja

• Vuosijulkaisu yhteistyössä Nuora, Stakes, NTV 
• Tilastot ja tieteelliset artikkelit vuoropuhelussa
• Seitsemäs vuosikirja ilmestyi 2008 (teemana 

”polarisaatio”)
• Tutkimustieto ja tilastot nuorten hyvinvoinnista 

päätöksentekijöiden, nuorisoalan 
ammattilaisten, kasvattajien ja muiden asiasta 
kiinnostuneiden ulottuville.
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Nuorisobarometri

• Kohteena nuorten arvot ja asenteet. 
Toteutettu 1994 alkaen.

• Puhelinhaastattelut, edustava otos 15–
29-vuotiaista.

• Toistuvat kysymykset & ajankohtaiset 
asiat.

• Vuodesta 2004 lähtien Nuora 
yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston 
kanssa.

• 2004 lähtien teemabarometrit
• Data tilattavissa http://www.fsd.uta.fi/.
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Muuta?
• Nuorisotutkimus-lehti, 4 krt vuodessa
• YUNET, Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto=9 yliopistoa+NTV
• NTV:n Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -

tutkimushanke (v. 2008-2010)
• Järjestökiinnittyneisyystutkimus (1998, 2001) > laajentuu 2009 

”vapaa-aikatutkimukseksi”
• Nuorten digitaalinen arki  (lomakekysely, julkaisu 2009)
• Nuorten elinoloindikaattorit www.nuoret.org uudistuu.
• Yhteispohjoismainen nuorisobarometri?
• Säännöllinen julkaisu ”ulkopuolisista” nuorista. (Nuora)
• Selvitetään mahdollisuus valtakunnallisen vaaliluettelo-

pohjaiseen nuorten äänestysaktiivisuustilastointiin. (Nuora)
• Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien arviointi 2008
• Tutkimusinventaari Jokelasta (2008-2009)
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Linkkejä

• NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO 
www.nuorisotutkimusseura.fi/

• NUORISOTUTKIMUKSEN VERKKOKANAVA 
www.kommentti.fi

• NUORTEN ELINOLOINDIKAATTORIT           
www.nuoret.org

• NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 
http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/?lang=fi

• EUROOPAN KOMISSION JA NEUVOSTON PARTNERSHIP   
www.youth-knowledge.net


