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VÄLIRAPORTTI  APURAHAN  KÄYTÖSTÄ  
Sain  Alli  Paasikiven  säätiöltä  16  000  euroa  apurahaa  v.  2016  aiheeseen  ”Uusperheessä  elävien  
nuorten  käsityksiä  hyvinvoinnista”.  Koska  en  saanut  koko  vuoden  täysimääräistä  apurahaa  enkä  
ole  saanut  myöskään  jatkorahoitusta  tutkimukseeni,  olen  käynyt  töissä  toimeentuloni  
turvaamiseksi.  Alli  Paasikiven  säätiön  rahoitus  sovittiin  käytettäväksi  ajalla  1.8.2017-‐31.7.2018.  
Tällä  hetkellä  teen  tutkimusta  yhden  päivän  viikossa  ja  opetan  neljänä  päivänä  viikossa  Sepon  
alakoulussa.  Toki  tutkimukseen  menee  käytännössä  enemmän  aikaa  kuin  yksi  päivä.  Tutkimuksen  
aihe  on  tarkentunut  seuraavasti:  ”Nuorten  hyvinvointi  ja  vanhemmuuden  jakaminen  uusperheissä  
yhden  ja  kahden  kodin  asumisjärjestelyissä”.    
  
Apurahahankkeen  edistyminen:  
Tutkimuksen  ensimmäisessä  vaiheessa  haastateltiin  yhdessä  ja  kahdessa  kodissa  asuvia  
uusperheiden  15–21-‐vuotiaita  nuoria  (N=20).  Tähän  mennessä  on  toteutettu  yhdeksän  
haastattelua,  jotka  on  litteroitu,  koodattu  ja  järjestetty  teemoittain.  Aluksi  laadin  
haastattelurungon  (liitteenä),  jonka  mukaisesti  haastatteluissa  käytiin  läpi  seuraavat  teemat:  
  
1.   Taustatiedot  
2.   Nuorten  kokemukset  omasta  hyvinvoinnistaan  
3.   Nuorten  kokemukset  asumisjärjestelyistä  
4.   Nuorten  kokemukset  vanhemmuuden  jakamisesta    

  
Halusin   kuulla   tutkittavien   kokemuksia   mm.   seuraavista   kysymyksistä:   Miten   määrittelisit   oman  
hyvinvointisi?   Voitko   itse   vaikuttaa   hyvinvointiisi?   Mitä   ajattelet   nykyisistä/aikaisemmista  
asumisjärjestelyistä?  Miten  kuvailisit  perheen  aikuisten  vanhemmuuden  jakamista?    
  
Alkuvaiheen  suurin,  aikaa  vievä  haaste  oli  haastateltavien  rekrytoiminen.  Haastateltavia  yritettiin  
rekrytoida  ensin  Suomen  Uusperheiden  Liitto  ry:n  nettisivujen,  suurten  kaupunkien  seurakuntien  

vastaavien  nuorisotyöntekijöiden,  Tyttöjen  ja  Poikien  Talojen  ja  Perheasiain  Neuvottelukeskusten  
kautta.  Tuloksetta.  Aihe  on  ilmeisen  arka.    
  
Koska  yleinen  haku  ei  tuottanut  tulosta,  siirryin  käyttämään  rekrytoinnissa  ns.  
lumipallomenetelmää.    Tässä  pyysin  apua  Suomen  Uusperheiden  Liitto  ry:ltä.  Haastateltavia  
etsittiin  minun  omien,  Suomen  Uusperheiden  Liitto  ry:n  työntekijöiden  ja  vapaaehtoisten  
verkostojen  kautta.  Haastatteluun  lupautuneilta  kysyttiin  uusia  vapaaehtoisia.  Yhdeksän  jo  
haastatellun  lisäksi  usea  haastateltava  on  ilmoittanut  suostumuksestaan  haastatteluun.  Nuorten  
lojaliteettiongelmien  takia  (vanhempi  on  esim.  minun  kollegani)  luovuin  tunnistustietojen  
keräämisestä.  Haastattelija  vain  ilmoittaa  minulle  haastateltavan  suostumuksesta.  Haastattelijana  
toimii  aina  nuorelle  ja  hänen  vanhemmilleen  tuntematon  aikuinen.  
  
Tutkimuksen  etenemistä  on  jouduttanut  se,  että  Suomen  Uusperheiden  Liitto  ry  auttoi/auttaa  
myös  haastattelujen  toteuttamisessa.  Järjestön  vapaaehtoistyön  koordinaattori  Elisa  Jyllikoski,  
sekä  vapaaehtoiset  (sosiaali-‐  ja  terveysalan  ammattilaiset,  uusperheneuvojat)  toimivat  
haastattelijoina  minun  ohellani.  Ammattilaisina  heillä  oli  ja  on  valmiudet  kohdata  haastattelun  
aikana  mahdollisesti  esiin  nousevat  haastateltavien  tunteet.  Haastattelijat  saivat  yksityiskohtaiset  
haastattelujen  toteuttamis-‐  ja  tallennusohjeet.  Lähetin  haastattelijoille  myös  haastattelurungon  
yksityiskohtaisine  haastattelukysymyksineen  ja  suostumuslomakkeen,  joka  alaikäisen  
haastateltavan  vanhemman  tuli  täyttää  ennen  haastattelua.    
  
Jatkosuunnitelmat:  
Tutkimuksen  tulosten  pohjalta  kirjoitetaan  tietokirja.  Olen  kirjoittanut  aikaisemmin  väitöskirjani  
pohjalta  yleistajuisen  teoksen,  joka  antaa  hyvän  pohjan  uuden  tietokirjan  kirjoittamiselle.  Kirjapaja  
on  lupautunut  kustantamaan  kirjamme,  jonka  työnimenä  on  ”Onnellinen  lapsuus  kahdessa  
kodissa?”    Kirjan  alustava  sisällysluettelo  on  lähetetty  kustantajalle.  Kirjan  kirjoittajina  toimivat  
vuoroasumista  tutkinut  ja  tutkiva  Hannariikka  Linnavuori,  KT,  allekirjoittanut  ja  Suomen  
Uusperheiden  Liitto  ry:n  toiminnanjohtaja,  psykoterapeutti,  Kirsi  Heikinheimo.  Lisäksi  
tutkimustuloksia  hyödynnetään  Suomen  Uusperheiden  Liitto  ry:n  järjestämissä  uusperheneuvojien  
koulutuksissa  ja  mahdollisesti  kansainvälisissä  julkaisuissa  sekä  kongressi-‐  ja  seminaariesityksissä.    
  

Haastateltavien  rekrytointi,  haastattelujen  toteuttaminen  ja  haastattelujen  analyysi  jatkuvat  
keväällä  2018.  Kun  analyysi  on  valmis,  alkaa  raportin,  tietokirjan,  kirjoittaminen.  Seuraavassa  
vaiheessa  toteutetaan  uusperheen  sosiaalisten  ja  biologisten  vanhempien  haastattelut.  
Tutkimuksen  eteenpäin  viemiseen  ja  loppuunsaattamiseen  tarvitaan  jatkorahoitusta.  

