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SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖLLE
”Arki perhetyön kohteeksi – arkea ja perhetyötä käsitteellistämässä uuden työtavan kehittämisen ja
käyttöönoton hankkeessa”
Kiitän lämpimästi Alli Paasikiven Säätiötä väitöstutkimukseni loppuvaiheen rahoituksesta. Rahoitus
antoi mahdollisuuden keskittyä täysipäiväisesti väitöstyön edistämiseen, vaikka aiotun
apurahakauden aloitus venyi ja rahoituskausi pitkittyi suunnitellusta. Muutama lyhyt työrupeama
pitkitti apurahakautta ja rahoitus käytettiin pienemmissä pätkissä pidemmällä aikavälillä. Huhtikuun
2017 alkuun mennessä käytin minulle vuoden 2016 haussa myönnetyn rahoituksen (6300 euroa)
loppuun.
Apuraha antoi mahdollisuuden muokata ja syventää tutkimukseni teoriaosuutta. Teoriaosassa
esitetään katsaus perhetyön kehittymisestä 1950 -luvulta nykypäivään sekä tarkastellaan
perhetyössä käytettäviä menetelmiä ja välineitä. Teoreettisesti tutkimus nojautuu kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan. Tästä näkökulmasta kiinnostus suuntautuu perhetyön uuteen
välineeseen, sekvenssikarttaan ja sen käyttöönottoon perhetyössä. Tutkimukseni on monitieteinen,
yhdistäen kotitaloustieteen ja sosiaalityön tieteenaloja perhetyön kehittämishankkeen kontekstissa.
Teoriaosan viimeistelyn lisäksi pääsin apurahakaudella hyvään alkuun kolmannen eli viimeisen
tulosluvun kirjoittamisessa. Tulosluku on teoreettinen ja se vaati vielä hieman uuteen kirjallisuuteen
perehtymistä. Luvun punaisen langan muodostaa arjen hallinnan kehitysprosessin tarkastelu
Vygotskin lähikehityksen vyöhykkeen käsitteen avulla.
Apurahakaudella sain myös suoritettua loput tutkintoon kuuluvat opinnot. Osallistuin lisäksi
tieteellisen kirjoittamisen kurssille teoriaosuuden viimeistelyn yhteydessä. Koin, että tarvitsin vielä
ulkopuolista tukea intensiiviselle kirjoittamiselle.
Tällä tutkimuksella on sovellusarvoa niin kotitaloustieteen kentässä kuin perheiden kanssa
työskenteleville ammattilaisille. Kotitaloustieteen ja kotitalousopetuksen näkökulmasta on tärkeää
tehdä näkyväksi perheiden arjen haasteita, millaisia taitoja perheet tarvitsevat arjessa ja miten arkea
voidaan muuttaa toimivammaksi. Perhetyön ammattilaisille tutkimus lisää ymmärrystä auttamiseen
liittyvästä prosessista, miten ja millaisilla välineillä perheiden kanssa voidaan työskennellä.
Perheille voidaan luoda toimivia rakenteita arkeen ja kehittää perheiden kanssa työskentelyyn arjen
hallintaa lisääviä työtapoja. Perheiden itsenäinen selviäminen arjessa on tavoiteltavaa niin perheen
itsemääräämisoikeuden kuin yhteiskunnan resurssien näkökulmasta. Uusien tutkimusperustaisten ja
perheiden toiminnan tutkimisen kautta löydettyjen ja löydettävien menetelmien kehittäminen on
entistä tärkeämpää yhteiskunnallisesti tarkasteltuna.
Tällä hetkellä tutkimus on johtopäätöslukua lukuun ottamatta kirjoitettu. Siirryn piakkoin sen
kirjoittamiseen. Tavoitteena on, että saan työn kesän aikana esitarkastuskuntoon, jolloin jättö olisi
elokuussa ja väitös loppuvuodesta 2017.
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