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Raportti vuonna 2013 myönnetyn apurahan käytöstä
Apuraha myönnetty: 15.4.2013 (huom. apurahan saaja Elina Leinonen, sittemmin sukunimeni
muuttunut)
Apurahan määrä: 21 000€
Apurahan tarkoitus: Vuoden väitöskirjatyöskentely (Maahanmuutto, sukupolvisuhteet ja
sopeutuminen: nuorten näkökulma. Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajanuorten perhe- ja
kaverisuhteiden vaikutus koulumenestykseen ja psyykkiseen hyvinvointiin eri etnisissä ryhmissä)

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle (sosiaalipsykologia) tekemäni väitöskirjan aloitus
viivästyi palkkatöiden vuoksi ja keskeytyi puolessavälissä vanhempainvapaiden vuoksi. Niinpä
vuonna 2013 myönnetty apuraha käytettiin/käytetään seuraavasti: Tammi-kesäkuussa 2014 (6kk),
kesäkuussa 2015 (1kk), syys-joulukuussa 2015 (4kk) ja tammikuussa 2016 (1kk). Repaleisesta
vaikutelmasta huolimatta väitöstutkimus on edennyt hyvin tutkimusaineistojen analysoinnista osin
kirjoitusvaiheeseen. Tutkimussuunnitelma on monin paikoin muuttunut ja tutkimuksen fokus on
yhä tiukemmin sukupolvisuhteiden merkityksissä maahanmuuttajaperheissä.
Keväällä 2014 kirjoitin artikkelikäsikirjoitusta nuorten autonomiapyrkimyksistä
maahanmuuttajaperheissä. Artikkeli tuo esiin samankaltaisuuksia ja etnisiä/kulttuurisia
eroavaisuuksia sukupolvisuhteissa maahanmuuton jälkeen. Artikkeli (Intergenerational
Discrepancies and Adolescents’ Autonomy Negotiations in Transnational Migrant Families) on
hyväksytty osaksi lehden Migration Letters teemanumeroa Transnational Migrant Families:
Navigating Marriage, Generation, and Gender in Multiple Spheres ja se ilmestyy loppuvuodesta
2016. Artikkelin kaksi muuta kirjoittajaa ovat väitöskirjatyön ohjaaja, professori Inga JasinskajaLahti sekä Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo.
Syksyllä 2015 olen työstänyt kahta muuta artikkelikäsikirjoitusta, joista toisessa pyritään
selvittämään sukupolvisuhteiden ja kaverisuhteiden vaikutusta nuorten sopeutumiselle

(koulunkäyntiin ja psyykkiseen hyvinvointiin) survey-aineiston avulla ja toisessa käsittelemään
kiitollisuudenvelan roolia maahanmuuttajaperheiden sukupolvisuhteissa laajan
haastatteluaineiston avulla. Kumpienkin artikkeleiden kirjoitusprosessi on alussa ja analyysi
osittain keskeneräinen.
Syksyllä 2015 esittelin kiitollisuus-tematiikkaan liittyvää tutkimustani Nuorisotutkimuspäivillä
Tampereella otsikolla Nuorten kokema kiitollisuus vanhempiaan kohtaan
maahanmuuttajaperheissä. Olen puhunut tutkimuksen alustavista tuloksista myös esimerkiksi
Väestöliiton maahanmuuttajataustaisiin nuoriin liittyvissä seminaareissa.
Edellä mainittujen väitöskirja-artikkeleiden lisäksi, seuraavien julkaisujen olisi tarkoitus ilmestyä
vuoden 2016 aikana:
- Turjanmaa, E., Wikström, K. & Alitolppa-Niitamo, A. (tulossa). Muuttaako maahanmuutto
perhettä? Nuorten kokemuksia sukupolvisuhteista maahanmuuton jälkeen. Nuorten elinolot 2016
(Nuorisoasiain neuvottelukunnan, Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n yhteistyössä julkaisema
vuosikirja).
- Säävälä, M., Turjanmaa, E. & Alitolppa-Niitamo, A. (arvioitavana) Immigrant home–school
information flows in Finnish comprehensive schools. International Journal of Migration, Health
and Social Care.
Apurahakauden aikana olen myös opettanut sosiaalipsykologian oppiaineen (HY) perus- ja
aineopintojen kursseilla aiheenani ryhmäprosessit ja ennakkoluulot sekä laadulliset
tutkimusmenetelmät ja teemahaastatteluiden toteuttaminen. Lisäksi suoritin keväällä 2014 jatkoopintoihini kuuluvan tutkimusjohtamisen opintokokonaisuuden (25op).
Lämmin kiitos Alli Paasikiven Säätiölle tuesta ja kokopäiväisen väitöskirjatyöskentelyn
mahdollistamisesta.

