
 

 

 

Tiedote tutkimuksesta 
1.9.2021 

Maalaisnuoruuden sukupolvet, 1950–2020 (Rural Generations on the Move, Cultural History of Rural Youth, 
1950–2020) on jatkoa vuosina 2014–2015 käynnistyneelle, Nuorisotutkimusverkoston koordinoimalle Nuoret 
Ajassa -seurantatutkimukselle, jossa olet ollut mukana peruskoulun 9. luokalta lähtien. Siinä on seurattu noin 
sadan vuonna 2000 syntyneen nuoren elämänpolkuja. Nuoret ovat alun perin lähtöisin viideltä eri 
paikkakunnalta eri puolilta Suomea, ja he tulevat eri kieliryhmistä ja erilaisista taustoista.  

Maalaisnuoruuden sukupolvet -tutkimus kohdistuu alunperin Keski-Suomen tutkimuspaikkakunnalta kotoisin 
oleviin nuoriin. Tutkimuksessa kartoitetaan mm. nuorten muuttuvia ihmissuhteita, koulutus- ja 
työelämäkokemuksia, vapaa-ajan viettoa sekä suhdetta kotiseutuun aikuistumisvaiheessa. Myös muilta 
paikkakunnilta kotoisin olevien nuorten seuranta jatkuu Nuoret Ajassa -sateenvarjohankkeen puitteissa. 
Tavoitteemme on tehdä seurantahaastatteluja 1–2 vuoden välein yhteensä kymmenen vuoden ajan (2015–
2025). 

Maalaisnuoruuden sukupolvet -tutkimuksen tutkijana toimii Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti, joka on 
seurannut Keski-Suomen tutkimuspaikkakunnalta kotoisin olevia nuoria jo Nuoret Ajassa -hankkeessa. 
Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia. 

Tutkimuksen merkitys 

Harvaanasutuilla alueilla ja Etelä-Suomen kasvukeskusten ulkopuolella asuvien nuorten ja nuorten aikuisten 
elämää on selvitetty varsin vähän. Tämän seurauksena näillä alueilla asuvien nuorten näkökulmaa ei aina oteta 
riittävästi huomioon päätöksenteossa. Lisäksi nuoria koskeva tutkimustieto perustuu pääasiassa tilastotietoon, 
kuten kyselyihin ja rekisteritietoon. Tässä tutkimuksessa kootaan tärkeää laadullista ja kokemuksellista tietoa 
nuorten aikuisten arjesta ja sen muutoksista pitkällä aikavälillä, sekä alueellisista erityiskysymyksistä, jotta 
nuorten elämää voidaan ymmärtää paremmin.  

Maalaisnuoruuden sukupolvet -hankkeessa tämän päivän nuoruus asetetaan osaksi toisen maailmansodan 
jälkeisen ajanjakson kattavaa historiallista jatkumoa. Hankkeessa tutkitaan miten maalaisnuoruus on muuttunut 
1950-luvulta 2020-luvulle ja millaisia merkityksiä maaseutumaiseen ympäristöön kiinnittymisellä on eri 
sukupolviin kuuluvien ihmisten elämänkulussa. 1940–1950-luvuilla syntyneiden ns. suurten ikäluokkien, sekä 
1970-luvulla syntyneiden keski-ikäisten haastattelut ja niitä täydentävä arkistoaineisto valottavat pitkän 
aikavälin yhteiskunnallisia muutoksia ja jatkuvuuksia.  

Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen nuoria aikuisia koskeva osio koostuu pääosin kasvokkain tai etäyhteydellä toteutettavista 
haastatteluista. Haastatteluissa keskustelemme mm. arjen kulusta, opiskelusta, työelämäkokemuksista, vapaa-
ajan vietosta, ihmissuhteista, kotiseudusta, paikallisista perinteistä ja historiasta, sekä 
tulevaisuudensuunnitelmista. Haastattelujen yhteydessä voidaan toteuttaa myös erilaisia kirjoitus-, piirros- tai 
kuvaustehtäviä. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä laajemman Nuoret Ajassa -tutkimusryhmän kanssa. 



 

 

Haastattelut järjestetään siten, ettei sinulle tai perheellesi koidu ylimääräisiä kuluja. Pidämme yhteyttä 
puhelimitse tai sähköpostitse. 

Tutkimuksen vapaaehtoisuus 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä tai jättäytyä pois tutkimuksesta missä tahansa 
vaiheessa hanketta, eikä siitä koidu sinulle seuraamuksia. Tähän mennessä saatuja tutkimustuloksia voidaan 
hyödyntää tutkimuksessa. 

Tutkimukseen liittyvät riskit ja hyödyt 

Tutkimuksesta ei aiheudu fyysistä haittaa. Haastattelut käsittelevät kuitenkin henkilökohtaista elämää ja 
kokemuksia. Siten esille voi tulla myös arkaluontoisia teemoja tai tunteita, joista kertominen saattaa aiheuttaa 
negatiivisiakin tuntemuksia, kuten surun tai ahdistuksen tunteita. Mikäli koet tällaisia tunteita tutkimuksen 
aikana tai sen jälkeen, voit ottaa yhteyttä tutkijaan, joka ohjaa tarvittavan tuen tai avun piiriin. Toisaalta on 
mahdollista, että kokemusten jakaminen on positiivinen kokemus. On myös mahdollista, ettei tutkimukseen 
osallistumisesta ole henkilökohtaista hyötyä.  

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 

Haastattelut ovat luottamuksellisia. Sinusta kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti 
oheisen tietosuojailmoituksen mukaisesti. Kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään siten, ettei niiden 
avulla voida selvittää henkilöllisyyttäsi.   

Tutkimuksen päätyttyä tunnistamattomiksi tekstitiedostoiksi muutetut haastattelumateriaalit arkistoidaan 
Tietoarkistoon, tai niin toivoessasi tuhotaan. Arkistoitu aineisto on Tietoarkistossa saatavilla muille tutkijoille 
tunnisteettomassa muodossa. Aineistoa voidaan käyttää myöhemmässä tutkimuksessa ja siitä tulee raportoida 
niin ettei henkilöllisyyttäsi voida selvittää.  

Tutkimustulosten julkaiseminen 

Tutkimuksessa kerättävää aineistoa käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Tutkimustuloksia esitellään 
erilaisissa tieteellisissä ja yleistajuisissa julkaisuissa sekä erilaisissa tieteellisissä ja muissa tapahtumissa niin 
kotimaassa kuin kansainvälisesti. Otteita tunnisteettomasta haastatteluaineistosta voidaan esittää myös 
opetuksessa. Tutkimushanke päättyy 31.8.2024. Hankkeessa kerättyyn aineistoon perustuvia jatkojulkaisuja voi 
kuitenkin ilmestyä myös myöhemmin. 

Yhteystiedot 

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa akatemiatutkija, dosentti Kaisa Vehkalahti (Jyväskylän yliopisto, Historian ja 
etnologian laitos).  

Osoite: PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 
Puhelinnumero: 050-466 0826 tai 050-4911746 
Sähköpostiosoite: kaisa.r.vehkalahti@jyu.fi 

Lisätietoa hankkeesta:  

https://www.minunmaaseutuni.fi/ 

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/nuoret-ajassa 

Facebook: Nuoret ajassa 
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