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Raportti vuonna 2016 myönnetyn apurahan käytöstä
Apuraha myönnetty: 25.4.2016
Apurahan määrä ja tarkoitus: 21 000€ vuoden väitöskirjatyöskentelyyn (väitöskirjan työotsikko:
Immigrant families in transition: Intergenerational relations and integration of 1.5 generation
immigrant adolescents in Finland)
Apurahan käytön aloitus- ja lopetuspäivämäärä: 1.3.2018 – 28.2.2019
Työn suorituspaikka: Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma (sosiaalipsykologia), Helsingin yliopisto
Työn ohjaaja: Inga Jasinskaja-Lahti

Alli Paasikiven säätiön rahoitus on mahdollistanut väitöskirjatyöni etenemisen (3. vuosi). Säätiön
myöntämä apuraha on toinen vuoden pituinen apuraha tälle työlle. Kuluneen apurahakauden aikana
osatutkimusten sisältö ja näin ollen koko tutkimuksen kehys ja pääargumentit ovat tarkentuneet
työn edetessä. Väitöskirja koostuu kolmesta kansainvälisessä lehdessä julkaistusta
vertaisarvioidusta artikkelista:
I.

Turjanmaa, E., Alitolppa-Niitamo, A., & Jasinskaja-Lahti, I. (2017). 1.5 generation
adolescents’ autonomy negotiations in transnational migrant families. Migration Letters,
14(1), 75–87.

II.

Turjanmaa, E., & Jasinskaja-Lahti, I. (Peer-reviewed, Awaiting EIC Decision). Thanks
but no thanks? Gratitude and indebtedness within intergenerational relations in
immigration context. Family Relations.

III.

Turjanmaa, E., & Jasinskaja-Lahti, I. (2019). Unpacking the immigrant paradox.
Buffering effects of parental involvement on integration of first and second generation
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immigrants. Vertaisarviointiin toukokuussa 2019. Journal of Cultural and Ethnic
Minority Psychology.
Kuluneen apurahakauden aikana olen tehnyt korjauksia II-artikkeliin, joka kahden
vertaisarviointikierroksen jälkeen (suotuisat arviot) odottaa päätoimittajan julkaisupäätöstä. Pääosin
olen valmistellut väitöskirjan III-artikkelia, jossa olen päätynyt käyttämään eri aineistoa kuin alun
perin oli suunniteltu, jotta vertailuasetelma eri taustaisten nuorten (lähtömaa, sukupolvistatus,
sukupuoli, perheen sosioekonominen asema) välillä olisi mahdollinen.
Analysoin väitöskirjan III-artikkelissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämää
Kouluterveyskyselyaineistoa (2013) ulkomaalaistaustaisten vastaajien osalta. Tutkimuksessa ollaan
kiinnostuneita siitä, miten vanhemmuus (tutkimuksessa tarkemmin määritelty parental involvement)
vaikuttaa nuorten Suomeen sopeutumiseen nuorten eri ryhmissä. Tutkimuksessa ymmärretään
integraatio laajasti kaikkia nuoria koskevana, mutta maahanmuuttotaustaisiin nuoriin erityisellä
tavalla liittyvänä asiana, jota täytyy tarkastella nuorten eri ryhmissä nuoren useat eri taustatekijät
samanaikaisesti huomioiden (esimerkiksi regressioanalyysissa taustamuuttujien tarkastelu
interaktiotermeinä). Tutkimuksessa tuodaan näin feministisessä ja sosiologisessa tutkimuksessa
kehitettyä intersektionaalisuuden ajatusta määrällisen kotoutumistutkimuksen kentälle.
Tutkimuksessa oletetaan, että vanhemmuuden merkitys voi olla erilaista esimerkiksi
kiinalaistaustaisilla ja somalialaistaustaisilla pojilla eri muuttosukupolvissa (itse maahan muuttaneet
ja toinen sukupolvi). Artikkelin analyysit ovat pääosin valmiit ja kirjoitustyö on kesken. Artikkelia
on suunniteltu tarjottavaksi Journal of Cultural and Ethnic Minority Psychology -lehteen kevään
2019 aikana.
Kuluneen apurahakauden aikana olen esitellyt tutkimustani tai ollut mukana kokoamassa työryhmää
neljässä kansainvälisessä konferenssissa, joista kaksi on ollut Suomessa ja kaksi ulkomailla.
Konferenssit ja niissä pitämieni esitelmien/työryhmän otsikot on listattu alla. Osallistumis- ja
matkakuluja ulkomaisiin konferensseihin on katettu sosiaalitieteiden tohtoriohjelman myöntämällä
matka-apurahalla.
Disadvantaged position of immigrant adolescents? Intersecting impacts of generational status,
gender, are of origin and parental involvement on anxiety and school grades
Esitelmä konferenssissa
The 24th Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, 1.–5.7.2018,
University of Guelph, Kanada
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For my sake? Gratitude and indebtedness within intergenerational relations of immigrant families
Posteriesitys konferenssissa
9th Conference of European Society on Family Relations, 5.–8.9.2018, University of Porto, Portugal
Unpacking the immigrant paradox. Buffering effects of parental involvement on integration of
immigrant youth
Esitelmä konferenssissa
Nuorisotutkimuspäivät 2018, 5.–6.11.2018, Helsinki
Social and institutional trust, vulnerability and resilience in migration research
Työryhmä yhdessä Eveliina Lyytisen (Siirtolaisuusinstituutti) kanssa
ETMU-päivät, 15.–16.11.2018, Turku
Apurahakauden aikana olen myös osallistunut aktiivisesti kahden väitöskirjatyölleni tärkeän
yhteisön seminaarityöskentelyyn: Sosiaalipsykologian professori Inga Jasinskaja-Lahden vetämä
etnisten suhteiden sosiaalipsykologit -ryhmä (ESSO) ja Professori (ma.) Anna-Maija Cástrenin
vetämä perhesosiologien ryhmä (PESO).
Väitöskirja viimeistellään vuoden 2019 aikana (tammi-helmikuu Alli Paasikiven säätiön rahoitusta).
Työn viimeistely sisältää III-artikkelin viimeistelyn ja väitöskirjan yhteenvetoluvun kirjoittamisen.
Väitöskirjalle tullaan hakemaan kahdeksan kuukauden (8 kk) viimeistelyapurahaa, jolloin tohtorin
tutkintovaatimusten mukainen 4 x 12kk työskentely toteutuisi. Väitöskirja jätetään esitarkastukseen
viimeistään lokakuussa 2019.

Haluan kiittää lämpimästi Alli Paasikiven Säätiötä tuestanne tutkimukselle!
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