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Mitä on saatu aikaan ja miten tulokset edistävät hankesuunnitelmaa?
Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavat ja sitä heikentävät
tekijät tesomalaisten nuorten elämässä sekä kehittää paikallinen nuorten osallisuutta vahvistava
palvelumalli. Tutkimushanke tukee Tampereen kaupungin OmaTesoma -hanketta selvittäen mitkä
tekijät heikentävät ja vahvistavat nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja millainen paikallinen
palvelumalli vahvistaisi nuorten osallisuutta sekä mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään ja
koulutukseen. Aineisto on kerätty erityyppisin haastatteluin ja kyselylomakkeella nuorten ja
palveluiden parissa työskentelevien keskuudessa. Vuoden 2015 työskentely painottui aineiston
analyysiin ja tulosten raportointiin erilaisille yleisöille. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 3 kertaa.
Toteutimme Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt –kurssin käytäntöosuuden yhteistyössä Tampereen
kaupungin nuorisotoimen kanssa. Opiskelijat tekivät harjoitustyönsä Ylilyönti –toimintamallista ja
sen toimeenpanosta. Käytimme heidän havaintojaan palvelukonseptien suunnittelussa. Tesoman
taiteilijoiden apua saimme postereiden toteuttamisessa, joissa konkretisoimme nuorten osallisuutta
vahvistavia palvelukonsepteja. OmaVerkko –hanke osallistui myös OMA –tutkimusryhmän
järjestämään kirjoitusretriittiin Turun yliopiston tutkimuslaitoksella Seilissä 19.-24.4.2015. Lina Van
Aerschot teki tutkijavierailun 4.-17.10.2015 KU Leuveniin, Belgiaan prof. Wim van Oorschot
johtamaan tutkimusyksikköön. Vierailuun saatiin erillisraha COST –verkostolta (Welfare state, social
services and places). Hankkeesta tehtiin esittely YKYn tiedotuslehteen.
Järjestimme sosiaalipolitiikan tutkimusseminaarin 15.4.2015 klo 12-15, teemana Nuoret
yhteiskunnassa. Liisa Häikiö esitti tutkimushankkeen havaintoja, muina alustajina olivat Eeva
Luhtakallio, Ritva Nätkin ja Satu Ojala. Lisäksi järjestimme OmaVerkon ja OmaPajan Osallisuus ja
eriarvoisuus kaupungissa -loppuseminaarin 26.11.2015. Lina Van Aerschot piti esitelmän Syrjässä
olevien nuorten osallisuus yhteistyössä Yrjö Kallisen kanssa. Seminaarissa alustuksen pitivät myös
prof. Koen Hermans (Centre for Sociological Research, KU Leuven, Belgia), ass. prof. Wojciech
Woźnia (University of Lodz) ja hankekoordinaattori Hanna Dhalmann (ARA). Keväällä 2016
järjestimme vielä RESEARCHING YOUNG PEOPLE IN TRANSITION –seminaarin yhteistyössä
PERLAn ja Gender Equality and Quality of Life (GEQ) –tutkimusryhmän kanssa.
Hankkeen päätyttyä Liisa Häikiö on saanut uuden tutkimusrahoituksen osahankkeen johtajana
Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Ketterä kaupunki –hankkeessa
(konsortion johtaja Helena Leino). Social Diversity -osahanke jatkaa teemallisesti OmaVerkko –
hanketta.

Esitelmät tieteellisillä päivillä:
Kaupunkitutkimuksen päivät 10-11.5.2015:
Snellman Karita, Lehtonen Pauliina, Salminen Jarkko & Kallinen Yrjö: Nuorten katse
kaupunkiin. Tesoma kuvilla kerrottuna.

Van Aerschot Lina, Häikiö Liisa, Kallinen Yrjö & Snellman Karita: Rahattomuuden
merkitykset tamperelaisen lähiön nuorten elämässä.
Pieksäen köyhyysseminaari 10-11.6.2015
Snellman Karita: Tulevaisuuden alueelliset mallit nuorten palveluissa.
12th Conference of European Sociaological Association:
Van Aerschot, Lina & Kallinen Yrjö: Young people’s experiences on scarce financial
resources
Nuorisotutkimuksen päivät 12.-13.11.2015:
Työryhmä (pj. Häikiö) Nuorten osallisuutta vahvistavat palvelut
Karita Snellman: Nuorten osallisuutta vahvistavat palvelut
Lina Van Aerschot: Vähävaraisuus kiinnittää lähiöön: pienituloisten nuorten toimintamahdollisuudet ja sosiaaliset suhteet
Karhu Suvi: Osallisuuden edistäminen nuorten palveluissa
Jarkko Salminen: Nuorten institutionaaliset välitilat
Politiikan tutkimuksen päivät 11.3.2016:
Jarkko Salminen: Nuorten tarpeiden ja tarjotun tuen ristiriidat.
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Van Aerschot, Lina & Snellman, Karita & Häikiö, Liisa & Kallinen Yrjö (2016) ”Se raha-asia on
ongelma, mutta muuten ei oo hirveemmin huolii” – lähiössä asuvien nuorten käsityksiä
pienituloisuuden merkityksistä. Yhteiskuntapolitiikka, hyväksytty julkaistavaksi.
Häikiö, Liisa & Snellman, Karita (2016) Kulttuuriset resurssit nuorten osallistumisessa. Hyväksytty
julkaistavaksi tieteelliseen kokoomateokseen.
Salminen Jarkko (2015) Juuttumista ja juurettomuutta - käsityksiä nuorten syrjäytymisestä. Alusta!
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti.
Käsikirjoitukset:
Van Aerschot, Lina: Nuoret, lähiö ja sosiaaliset suhteet. Lähetetään arvioitavaksi Janukseen
07/2016.

Häikiö Liisa & Burrell Stephen & Bamberg Jarkko. Political, economical and social fields of youth
participation. Youth & Society -lehteen. Arvioitavaksi syyskesällä 2016.
Lisäksi tavoitteena on julkaista kaksi artikkelia kansainvälisissä tiedelehdissä Jarkko Salmisen, Lina
Van Aerschotin ja Liisa Häikiön toimesta. Toisesta on olemassa varsin pitkällä oleva käsikirjoitus ja
toisesta idea.

Kuinka myönnetty avustus on käytetty?
Hankkeen budjetin tarkka kustannusseuranta on lähetetty erillisenä liitteenä.
Vuoden 2015 kokonaiskustannus oli 185 780 euroa, mikä merkitsi sitä, että noin 5000 euroa
hankkeelle budjetoiduista varoista jäi käyttämättä. Tutkimushankkeen kustannukset ovat pääosin
muodostuneet hankkeen osallistuneiden tutkijoiden (Lina Van Aerschot, Jarkko Salminen, Karita
Snellman, Suvi Karhu) palkkakuluista ja Tampereen yliopiston yleiskustannuksista. Muita kuluja
ovat olleet tieteellisiin konferensseihin liittyvät matkakulut sekä posteriraportin tekemiseen liittyvät
ostopalvelut (taiteilijoiden kulut).
Hankkeen johtaja, Liisa Häikiö on osallistunut hankkeen toteuttamiseen yliopiston varoista rahoitetun
työtehtävän puitteissa ilman erillistä palkkaa tai korvausta (n. 15% työajasta). Tätä työosuutta ei ole
sisällytetty hankkeen kokonaiskustannukseen ja haettavaan avustussummaan, vaan Tampereen
yliopisto kattaa sen kokonaan.

