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RAPORTTI ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖLLE AJALTA 1.7.2019-30.6.2020

Alli Paasikiven säätiö myönsi rahoituksen väitöstutkimukselleni ”Beyond Adversity:
Resilience, Coping, and Developmental Paths of Foster Care Youth” 1.7.2019 alkaen.
Väitöstutkimuksessani selvitetään, millaisia jännitteitä sijoitettuna olleilla nuorilla
aikuisilla on läheisissä ihmissuhteissaan ja kuinka he käsittelevät jännitteitä.
Tutkimuksessa tarkastellaan myös, millaisia selviytymiskeinoja näillä nuorilla aikuisilla
on ollut vastoinkäymisissä ja haasteissa. Lisäksi selvitetään, millaisia kehityspolkuja
sijoitettuna olleilla nuorilla aikuisilla on resilienssin ja toimijuuden näkökulmasta.

Tutkimuksen eteneminen
Apurahakauteni aikana olen työskennellyt kokopäiväisesti väitöstyöni parissa.
Viimeistelin ensimmäistä väitöskirja-artikkeliani heinäkuusta lokakuuhun, ja lähetin sen
arvioitavaksi lokakuun loppupuolella. Artikkeli on ollut vertaisarvioitavana ja odottaa
tällä hetkellä editorin päätöstä. Loppusyksyllä ja alkuvuonna tein toisen artikkelini
analyyseja sekä syvensin ymmärrystäni teoreettis-metodologisesta viitekehyksestä. Tällä
hetkellä kirjoitan toista artikkelia, jonka toivon saavani arvioitavaksi viimeistään
alkusyksyllä. Väitöstutkimuksen ohella olen suorittanut jatko-opiskelijoille kuuluvia
opintoja osallistumalla väitöskirjaretriittiin ja tekemällä lasten sosioemotionaaliseen
kehitykseen

liittyvän

kurssin

(yht.

10

op).

Lisäksi

Opettajankoulutuslaitoksen ja perhetutkijoiden jatkoseminaareihin.

olen

osallistunut
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Tulevalla vuonna tarkoituksenani on kirjoittaa kolmas tutkimusartikkelini ja tarvittaessa
viimeistellä toinen artikkeli. Kolmas väitösartikkeli käsittelee sijoitettuna olleiden
nuorten aikuisten kehityspolkuja resilienssin ja toimijuuden näkökulmasta. Artikkelin
ohjaukseen osallistuu väitöstyön ohjaajieni lisäksi sijoitettuna olleiden resilienssiä
pitkään tutkinut professori Robbie Gilligan Dublinista. Tarkoituksenani oli lähteä
Jyväskylän yliopiston myöntämän liikkuvuusapurahan turvin tutkijavaihtoon huhtitoukokuuksi

Dublinin

Trinity

Collegeen,

mutta

koronapandemiasta

johtuen

tutkijavierailuni peruuntui viime metreillä. Lähden vaihtoon keväällä 2021, mikäli tilanne
taudin osalta rauhoittuu ja vierailu on mahdollista. Jos kolmas artikkelini valmistuu jo
ennen kesää 2021, aloitan väitöskirjan yhteenvedon kirjoittamisen. On kuitenkin
todennäköistä, että ensimmäisen ja toisen artikkelin revisioiden myötä aikaisemmat
artikkelit vaativat työstämistä tulevan apurahakauden aikana. Olen suorittanut kaikki
tohtorin tutkintoon vaadittavat kurssit, joten tulevana vuonna teen ainoastaan sellaisia
opintoja, jotka ovat erityisen tärkeitä työni kannalta. Lisäksi toivon, että saan joitakin
asiantuntijatehtäviä esimerkiksi lastensuojelujärjestöiltä. Edellisellä apurahakaudella
esittelin työtäni joitakin kertoja lastensuojeluhankkeissa sekä osallistuin KS-LAPEhankkeeseen liittyvään paneeliin. Tarkoituksenani on myös esitellä tutkimustani
kansallisissa

konferensseissa

Perhetutkimuspäivät),

mikäli

(Kasvatustieteen
sellaisia

tai

pystytään

Sosiaalityön
järjestämään.

päivät

sekä

Kansainvälinen

lastensuojelukonferenssi siirtyi ensi vuoteen, joten tulevalla apurahakaudella ei
todennäköisesti ole mahdollisuutta esitellä tutkimusta ulkomailla.

Tutkimuksen vaikuttavuus
Apurahakauden aikana olen esitellyt tutkimustani sekä kansainvälisellä että kansallisella
foorumilla.

Osallistuin

elokuussa

2019

Tanskan

Aarhusissa

järjestettyyn

nuorisotutkimuksen NYRIS-konferenssiin (14-16.8.2019), jossa esittelin väitöstyöni
ensimmäistä artikkelia.
-

Pohjoismaisen nuorisotutkimuksen NYRIS- konferenssi, Aarhus, Tanska,
15.8.2019, esitys, ”Relationships of Young Adults with Foster Care Background:
Tensions and Management Strategies”
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Kotimaassa osallistuin sekä Kasvatustieteen että Sosiaalityön tutkimuksen päiville.
Kasvatustieteen päivät pidettiin Joensuussa marraskuun 21. ja 22. päivänä, ja esittelin
konferenssissa väitöstyöni toista artikkelia. Sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin
Kuopiossa 13-14.2.2020. Osallistuin konferenssiin, koska halusin tutustua etenkin
lastensuojelua koskeviin teemaryhmiin ja tavata muita lastensuojelun tutkimusta tekeviä
tutkijoita. Helmikuussa keskityin toisen väitösartikkelini analyyseihin, mistä johtuen en
pitänyt

omaa

esitystä

Sosiaalityön

tutkimuksen

päivillä,

jonne

osallistuin

omakustanteisesti.
-

Kasvatustieteen päivät 2019, Joensuu, 21-22.11.2019, esitys, “Sijoitettuna
olleiden nuorten aikuisten elämäntarinat: Selviytymiskeinot haasteissa ja
vastoinkäymisissä”

Tänä vuonna tarkoituksenani oli osallistua myös Sveitsin Zürichissä syyskuun alussa
järjestettävään lastensuojelun EUSARF-konferenssiin, jota varten hain alkuvuodesta
rahaa useilta eri säätiöiltä. Koronapandemiasta johtuen konferenssi on siirretty ensi
vuoteen, joten toivon pääseväni kansainväliseen lastensuojelun konferenssiin vuonna
2021.
Tutkimuksen

viestinnässä

olen

hyödyntänyt

henkilökohtaista

Facebook-tiliäni.

Tarkoituksenani on hyödyntää viestinnässä myös Jyväskylän yliopiston kotisivuja
(sisäinen tiedote) ja tutkimusjärjestelmiä (Converis, Tutka), kunhan artikkelit julkaistaan.
Lisäksi olen aikaisemmin kertonut tutkimuksestani eri hankkeissa (KS-LAPE, Meidän
Sakki) ja tehnyt yhteistyötä lastensuojelujärjestön (Pesäpuu) kanssa.

Lopuksi
Toivon, että suhtaudutte Alli Paasikiven säätiössä myönteisesti tekemääni työhön ja tuette
väitöstyöni edistymistä myös tulevalla kaudella. Apurahanne on mahdollistanut
väitöstyöni edistymisen ja olen voinut työskennellä kokopäiväisesti apurahatutkijana.
Tänä koronapandemia-aikana koen työni entistä merkityksellisemmäksi. Haastavissa
olosuhteissa kasvavat lapset ja nuoret joutuvat viettämään yhä enemmän aikaa kodeissa,
joissa ei ole hyvä olla. Toivon, että tutkimukseni myötä pystyn lisäämään ymmärrystä
siitä, miten voisimme entistä paremmin tukemaan näitä lapsia ja nuoria heidän
kasvussaan ja kehityksessään.
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Kinnulassa 27.4.2020

Kunnioittavasti,
Elli-Maria Tahkola

