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MONITIETEINEN HYPO-TUTKIMUSRYHMÄ
• SOSIAALITYÖ 

• professori Riikka Korkiamäki 

• yliopistonlehtori Leena Autonen-Vaaraniemi              

• yliopistonlehtori Suvi Holmberg 

• yliopisto-opettaja Erna Törmälehto

• tutkijatohtori Tarja Vierula 

• tutkija Saara Saukkola 

• tutkimusavustaja Nina Vanhatalo

• tutkijatohtori Tiina Määttä

• YHTEISKUNTATUTKIMUS

• professori  (sosiologia, THV) Antti Saloniemi

• yliopistonlehtori (sosiaalipolitiikka) Katja Repo

• yliopistonlehtori (sosiologia) Eriikka Oinonen 

• Väitöskirjatutkija Eveliina Kaukkila

4.10.2022 |  2



Tutkimuksemme kokoavana teemana 
HYVINVOINTI JA SEN HAASTEET

Käsittelemme

• hyvinvoinnin kysymyksiä

• esimerkiksi työelämän ja sosiaalipalvelujen näkökulmista (esim. työelämän murros ja 
palvelujärjestelmien muutos)

• elämänkaaren kaikissa vaiheissa (lapset, nuoret, työikäiset, ikääntyneet, perheet).

Analysoimme 

yhteiskunnan ja hyvinvoinnin välistä suhdetta 

moninaisin aineistoin ja menetelmin kolmella ulottuvuudella: 

• Hyvinvoinnin rakenteet

palvelurakenteiden ja hyvinvointipolitiikkojen yhteiskunta

yksilöiden hyvinvointia edistävät ja haastavat tilat ja puitteet

• Eletty ja koettu hyvinvointi

yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen voimavarat

elämisen ”mieli”, sujuminen ja ”riittävän hyvä elämä”

• Hyvinvointi käsitteenä

hyvinvoinnin määrittyminen ajallisena, paikallisena ja kulttuurisena ilmiönä.
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Tutkimushankkeemme ovat
- paikallisia (esim. Perheet ja korona-arki; Kun syöpä ei häviä; Miitti), valtakunnallisia (esim. Hyvää jälkeä;), 

kansainvälisiä (esim. SoliPro; )  

- kuntien ja hyvinvointialueiden sekä niiden piirissä toimivien julkistoimijoiden (koulut, sosiaalitoimistot, 
sairaalat jne.) kanssa

- kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa (esim. Trinity College Dublin, 
SAMK, Savonia-AMK)

- sosiaalialan yritysten kanssa (esim. Ehjä ry)

- sosiaalialan ja työelämän järjestöjen kanssa (esim. SPR)  

- Suomen Akatemia

- Sosiaali- ja terveysministeriö

- Suomen Kulttuurirahasto / SKR Satakunnan maakuntarahasto

- Iso osa tutkimusta toteutuu yliopiston perusrahoituksen puitteissa.
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Tutkimustamme tehdään yhteistyössä mm.

Tutkimustamme rahoittavat mm.



ESIMERKKEJÄ HYPO-TUTKIMUSRYHMÄN HANKKEISTA 

• Perheet ja korona-arki - uudelleen asemoitunut työ, koulu ja sosiaalinen ympäristö 
ongelmien lähteenä ja ratkaisujen resurssina (Saloniemi ym. 2020)

• Tutkimuksen keskiössä on saada tietoa konkreettisista tavoista, joilla perheet ovat uudelleen neuvotelleet 
pandemian aikana moninaisia suhteita, jotka liittyvät paitsi työhön ja kouluun, myös perheen sisäisiin 
suhteisiin ja sosiaalisiin verkostoihin ylipäätänsä.

• Aineisto: Porilaisten peruskoululaisten vanhemmat, Wilma-kysely kevät 2020 ja uusintakysely ja 
ryhmähaastattelut syksy 2020

• Kun syöpä ei häviä: Etnografinen tutkimus kroonisesta rintasyövästä elettynä ja 
institutionaalisena (Holmberg, Suomen Kulttuurirahasto Satakunnan maakuntarahasto 2022)

• Tutkimuksessa katse kohdistetaan sairaalan ulkopuolella elettävän arjen ja terveydenhuollon välisen rajan 
tunnistamiseen syöpään sairastuneiden psykososiaalisen tuen näkökulmasta. Kysymys on sen 
tavoittamisesta, kuinka sairaalan ulkopuolella elettävät yksilölliset elämäntilanteet ovat läsnä ja voidaan 
huomioida osana kroonisen rintasyövän hoitoa ja psykososiaalista tukea.

• Solidariteetit käytäntöön – Nuorten arkiyhteisöt tunnustuksen lähteenä ja ehkäisevän 
sosiaalityön areenana (SoliPro) (Korkiamäki, Suomen Akatemia 2022)

• Hankkeessa tutkitaan, mitä solidariteetti merkitsee nuorille ja miten sitä voidaan edistää heidän arkisissa 
yhteisöissään koulussa, kadulla ja netissä. 

• Hanke tuottaa uudenlaista ajattelua, jonka ytimessä on voimavaralähtöinen ennaltaehkäisevä työskentely 
nuorten kanssa..

• Hanke muodostuu rinnakkain toteutettavista osatutkimuksista, joissa analysoidaan 
ystävällisyyden/solidariteetin ja syyllistämisen/kontrollin ilmaisuja lähisuhteissa, paikallisyhteisöissä sekä 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 
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Yhteystiedot

•https://research.tuni.fi/yhteiskuntatieteetpori/

•Yhteyshenkilöt
• Sosiaalityön tutkimus: riikka.korkiamaki@tuni.fi

• Työelämän tutkimus: antti.saloniemi@tuni.fi

• Sosiologia: eriikka.oinonen@tuni.fi

• Sosiaalipolitiikka: katja.repo@tuni.fi
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