Mia Hakovirta ja tutkimusryhmä
Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto

Selvitys apurahan käytöstä Alli Paasikiven Säätiölle

Alli Paasikiven säätiö myönsi vuonna 2015 minulle ja tutkimusryhmälle (Tiina Ristikari THL, Leena
Haanpää, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus ja VTT Johanna Kallio, Turun yliopisto, sosiologia)
20000 euron suuruisen apurahan hankkeelle Lapsuudessa koettu köyhyys ja huono-osaisuus ja lasten
hyvinvointi. Apurahaa on käytetty hankkeessa työskennelleen tutkijan, YTM Mirka Kuulan
palkkakuluihin, konferenssikuluihin sekä julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin (kielentarkastus). YTM
Mirka Kuula on työskennellyt hankkeessa 1.6.2015 – 30.7.2016.
Hankkeessa tutkittiin lasten käsityksiä köyhyydestä sekä lapsuuden ja nuoruusajan köyhyyden
vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Hankkeesta on valmistunut kolme artikkelikäsikirjoitusta,
jotka on lähetetty arvioitavaksi tieteellisiin aikakauslehtiin.
Yhdessä artikkelissa (Tiina Ristikari, Mia Hakovirta ja Mika Gissler) tutkittiin THL:n Kansallinen
syntymäkohortti -1987 rekisteriaineiston avulla, miten eri ikävaiheessa lapsuudessa koettu köyhyys
vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Tulosten mukaan erityisesti varhaislapsuudessa koettu köyhyys on riski
lasten hyvinvoinnille. Ne lapset, jotka olivat eläneet lapsena perheissä, joissa oli saatu
toimeentulotukea, kun lapset olivat alle kouluikäisiä, olivat suuremmassa riskissä jäädä vaille toisen
asteen koulutusta, syyllistyä rikoksiin, saada itse toimeentulotukea sekä tulla raskaaksi alle 20vuotiaana. Artikkelikäsikirjoitus Timing of parental social assistance receipt during childhood on early
adult outcomes on lähetetään arvioitavaksi lehteen elokuussa 2016.
Toinen artikkeli (Mirka Kuula, Leena Haanpää ja Mia Hakovirta) käsitteli, miten lapset itse
määrittelevät köyhyyttä ja miten he kokevat taloudellisen niukkuuden ja köyhyyden vaikutukset
oman arkeensa ja subjektiiviseen hyvinvointiinsa. Artikkeli perustui Nuoret luupin alla -kyselyn
vuoden 2014 aineistoon, johon vastasivat vuonna 2014 luokka-asteet 5, 7 ja 9. Aineiston koko on
noin 1900 lasta. Artikkelin aikaisempia versioita on esitelty kahdessa konferenssissa, ESA (European
Sociological Association) konferenssissa Prahassa, elokuussa 2015 sekä kansainvälisessä Lapsuuden
tutkimuksen konferenssissa, The Conference on Childhood Studies, toukokuussa 2016, Turussa.
Artikkelikäsikirjoitus Poverty, social relationships and subjective well-being of school-children on
lähetetty arvioitavaksi lehteen toukokuussa 2016.
Lisäksi hankkeessa on työstetty artikkeleja aiemmassa Alli Paasikiven Säätiön hankkeessa kerätyn
aineiston pohjalta. Mia Hakovirta ja Johanna Kallio ovat julkaisseet artikkelin lasten
köyhyyskäsityksistä ja köyhyyden syistä. YTM Mirka Kuula on kirjoittanut hankkeessa artikkelia lasten
eriarvoisuuskokemuksista. Artikkelikäsikirjoitus on arvioitavana kotimaisessa lehdessä.
YTM Mirka Kuula on lisäksi työstänyt hankkeessa tutkimussuunnitelman väitöskirjaa varten.
Väitöskirja käsittelee lasten kokemuksia köyhyydestä. Alli Paasikiven Säätiö on myöntänyt hänelle
ensimmäisen vuoden rahoituksen väitöskirja varten ja hän aloittaa työskentelyn väitöskirjan parissa
lokakuussa 1.10.2016.
Kiitämme lämpimästi Alli Paasikiven Säätiötä tutkimushankkeen rahoittamisesta. Rahoitus on
edistänyt valmiiksi kerättyjen tutkimusaineistojenaineiston (1987 syntymäkohorttiaineisto, Nuoret
luupin alla –aineisto sekä lasten eriarvoisuus haastatteluaineisto) hyödyntämistä sekä tuottanut
uutta tutkimustietoa ja ymmärrystä lapsuusajan köyhyyden seurauksista.
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