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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä pro gradu -työssä olen tutkinut yksin kansainvälistä adoptiolasta hakevien naisten vertaisryhmätoimintaa. Sekä vertaisryhmätoiminta että
kansainvälinen yksinadoptoiminen ovat jatkuvasti kasvavia ilmiöitä Suomessa, joten on yllättävää, että molempia ilmiöitä on tutkittu meillä
melko vähän. Adoptiota käsittelevien suomalaisten tutkimusten määrä on vähäinen, sillä adoptio ei ole juurikaan kuulunut sosiaalityön
tutkimuksen tai perhetutkimuksen mielenkiinnon kohteisiin. Osasyynä vertaisryhmiä koskevien tutkimusten vähäisyyteen saattaa olla se, että
Suomessa vertaisryhmätoiminnalla on vain muutaman vuosikymmenen pituinen historia. Tutkielmani avaa siis uuden näkökulman niin
vertaistoimintaan kuin adoptoimiseenkin.
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää mikä yksinhakijoiden ja -adoptoineiden vertaisryhmä on ja mikä merkitys sillä on yksinhakijoille.
Yksinhakijoilla tarkoitan naisia, jotka ovat jo hakeneet tai aikovat hakea yksin adoptiolasta, mutta eivät ole vielä saaneet häntä. Kiinnostukseni
kohteena on erityisesti vertaisryhmän merkityksien kuvaaminen ja ymmärtäminen.
Aineistonkeruumenetelmiä oli kaksi, osallistuva havainnointi sekä fokusryhmähaastattelu. Osallistuin yksinadoptoivien vertaisryhmätapaamisiin
neljä kertaa ja tein kaksi fokusryhmähaastattelua, joissa molemmissa oli neljä haastateltavaa. Osallistuvan havainnoinnin tarkoituksena oli
tutustua vertaisryhmän toimintaan ja helpottaa yksinhakijoiden elämäntilanteen ymmärtämistä. Fokusryhmähaastatteluissa syvensin
vertaisryhmissä kokoamaani tietoa. Aineiston analyysimenetelmänä oli aineistolähtöinen temaattinen analyysi ja aineisto onkin ohjannut vahvasti
tutkimukseni etenemistä ja kirjallisuuden valintaa.
Aineistoni valossa yksinadoptoimiseen näytti liittyvän kaksi keskeistä haastetta. Toinen haaste koski yksinhakijoiden erikoisasemaa
adoptioprosessissa ja toinen ympäristön suhdetta yksinhakijuuteen. Vertaisryhmällä oli yksinhakijoille kolme keskeistä merkitystä. Nämä olivat
1) vertaisryhmä verkostoitumisen keinona samassa tilanteessa oleviin, 2) vertaisryhmä dialogisena yhteisönä, 3) vertaisryhmä kokemusperäisen
tiedon tuottajana.
Tässä tutkimuksessa yksinhakijoiden ja -adoptoineiden vertaisryhmä näyttäytyi uudenlaisena vertaisryhmänä, jossa vertaisten tapaaminen ei
perustunut osallistujien yhteiseen ongelmaan, vaan iloiseen tapahtumaan, lapsen saamiseen. Tutkimuksen keskeinen lopputulos on se, että edellä
mainitut vertaisryhmän käytännöt muokkaavat yksinhakijoiden identiteettiä. Siihen ei kuitenkaan pyritä tarkoituksellisesti, eikä se ole
vertaisryhmätapaamisten lähtökohta. Tämä seikka erottaa tutkimukseni aikaisemmista tutkimuksista ja tekee yksinhakijoiden vertaisryhmästä
erilaisen verrattuna moniin perinteisiin vertaisryhmiin.
Keskeinen kirjallisuus: Susanna Hyväri (2001) Vallattomuudesta vastuuseen sekä Marianne Nylundin teokset vuosilta 1996-1999.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
vertaisryhmät
adoptio
yksinadoptoiminen
identiteetti

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

