7.5.2019

PSYS8 Graduseminaari
Lukuvuosi 2019-2020

Tutkimustöiden aiheita
Marjo Flykt, PsT, Tutkijatohtori
marjo.flykt@tuni.fi
Elina Vierikko, PsT, Lehtori
elina.vierikko@tuni.fi
Mervi Vänskä, PsT, Tutkijatohtori
mervi.vanska@tuni.fi

Tutkimuksen viitekehys
• Kehityspsykologia ja kehityksellinen psykopatologia
• Raskausajalta myöhäisnuoruuteen
• Tutkimuskohteena perhe
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Aineisto 1: Kehityksen ihmeet (KEHI)
• Pitkittäistutkimuksessa seurattu perheitä raskausajalta
myöhäisnuoruuteen
• Alun perin noin 700 perhettä
• Viimeisin kyselyaineisto vuodelta 2017-2018, mukana noin 450
perhettä
• Osaotokselle (n=100) kaksi laboratoriokoetta v. 2018-2019
• Kehityspolut vauvaiästä myöhäisnuoruuteen; kehityksen riski- ja
suojaavat tekijät, mediaattorit ja moderaattorit

Yleiskuva
tutkimuksesta:

T5: Keskilapsuus (9-10v):
Laboratoriokoe (osaotos)
Mm. Psykofysiologiset mittaukset,
fysiologinen stressinsäätely (kortisoli),
tarkaavuuden vinoumat

N = 130
T5
Lapsi 10-12v

N = 710
T1 - T3
Siirtymä
vanhemmuuteen:
raskaus- ja vauvaikä
Raskausaika (T1)
Vauva 2kk (T2)
Vauva 12kk (T3): kyselytutkimus
Mm. Raskausajan mielikuvat,
vanhempien mielenterveys,
perhesuhteet

N = 480
T4
Lapsi 7-8v

T4: Keskilapsuus (7-8v): kyselytutkimus
Mm. Psyykkinen oireilu,
tunteiden säätely, kognitiivinen toiminta,
toverisuhteet

T7: Myöhäisnuoruus (18-20v):
Laboratoriokoe (osaotos suunnitteilla)
Mm. fMRI, tarkkaavuuden vinoumat,
fysiologinen stressin säätely,
perhevuorovaikutustilanne

N = 100
T7
Lapsi 18-20

N = 450
T6
Lapsi 17-19v

T6: Myöhäisnuoruus (17-19v):
kyselytutkimus (käynnissä)
Mm. Nuoren emotionaalinen, kognitiivinen ja
sosiaalinen kehitys, perhesuhteet
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Mahdollisia aihepiirejä / tutkimuskysymyksiä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanhemman ja nuoren kiintymyksen tai mentalisaatiokyvyn yhteydet
Nuoren kiintymyksen yhteydet mentalisaatioon
Varhaisten riskikokemusten yhteys nuoruusiän hyvinvointiin
Sukupuolierot nuoruusiän riskikäyttäytymisessä
Nuoren internetin käyttö ja internet-riippuvuus
Nuoren autonomian kehitys
Isän merkitys myöhäisnuoruudessa
Tarkkaavuus, kognitiviiset toiminnot (mahd.myös yhteys mentalisaatioon)
Kaksos- ja yksösnuorten vanhempien väliset erot hyvinvoinnissa ja parisuhteessa
Myös: tunteidensäätely, mielenterveys, kaverisuhteet, seksuaalisuus, unen laatu,
vanhemmuus ja vanhempien parisuhde

Aineisto 2: Äidin psyykkinen sotatrauma ja vauvan
kehitys ja hyvinvointi
Noin 500 palestiinalaista äiti-lapsi dyadia Gazan alueelta
Aineisto kerätty vuoden 2014 sodan jälkeen
Osallistuminen raskausajalta lapsen 18 kuukauden ikään asti
Aineistosta tutkittu uuteen sodankäyntiin liittyvän metallialtistuksen
vaikutuksia vauvaan. Aiemmissa kanditöissä tarkasteltu äidin
sotatrauman ja lapsen kehityksen välisiä yhteyksiä.
• Aineisto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua
traumatutkimukseen ja varhaiseen äiti-lapsitutkimukseen.
•
•
•
•
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Mahdollisia aihepiirejä / tutkimuskysymyksiä
• Äidin kiintymyskokemusten tai mielenterveyden merkitys varhaiselle
vuorovaikutukselle ja imetykselle sodan olosuhteissa
• Imetyksen yhteys vauvan/taaperon hyvinvointiin ja kehitykseen sodan
olosuhteissa
• Äidin mielenterveyden yhteys vauvan/taaperon hyvinvointiin
• Äidin emotionaalisen saatavillaolon merkitys vauvan kehitykselle
• Äidin sotatraumakokemukset ja vauvan itkuisuus
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