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SUMMARY: The contribution of to the sub-
studies for the core research aim. 
Why were these sub-studies needed?

Timonen-Kallio, E. (2019). Professional 
Residential Child Care Practice - empirical 
investigations and theoretical 
conceptualization as social pedagogy 
informed expertise.  Publications of the 
University of Eastern Finland. Dissertations 
in Social Sciences and Business Studies, no 
207. 



#ExcellenceInAction – jatkuva oppiminen

Väitöskirjatutkimus Oppimateriaalit ja muut 

tuotteet

TKI-hankkeet: lisäresurssia,
työaikaa, verkostoja

ERCCI 2018-2021

SOCPEDA 2017-2019

ACUCARE 2016–2018

RESME 2013–2015

LAPSYKE 2010–2011

Friskie 2003–2006

Umbrella 1997–2000

Tieteen 
tekeminen,
ohjaus,
verkostoja,
vertaisohjaus

Opetuksen 
kehittäminen

Tuotekehittely

Osaamisen 
kehittäminen

Artikkelit, hankkeet, konsortiot, oppimateriaalin tekeminen boostaavat toisiaan



Matkan varrella tilanteita joissa olin 
jumissa tutkimusmenetelmien ja 
analyysimenetelmien tai tieteellisen 
kirjoittamisen (englanniksi) vaatimusten 
edessä.

Väitöskirjan tekeminen työn ohessa 
vaatii vankkaa sisäistä motivaatiota ja 
tiettyä kunnianhimoa, itsekuria ja 
itsensä johtamista.



Kansainvälisten tutkija-
verkostojen inspiroima 
oppimisprosessi!  



URAPOLKU 
• Sosiaaliala, yliopettaja ja tutkimusvastaava 2013

• TERHY Master School, yliopettaja 2020

• Omaa tutkimusalaa vastaava tutkimusryhmä Lapsi ja perhepalveluiden 
kehittäminen ja johtaminen SIVISOTE-tutkimusryhmän perustaminen 2020

• Erityissosiaaliohjauksen profiili Master Schoolin koulutustarjontaan 2020



VinkVink väitöskirjaa tekeville

• Osallistu ehdottomasti Academic Writing koulutukseen!
• Kokoa ympärillesi samasta tutkimusaiheesta kiinnostuneita 

tutkijoita ja kehittäjiä

• Etsi(kää) sopivia rahoituskanavia ja tehkää hyvä hakemus
• Kun rahoitus on valmis tee oma väitöstutkimuksen 

tarpeisiin osuva huolellinen tieteellisen tutkimuksen 
periaatteita noudattava datahallintasuunnitelma

• Artikkeli artikkelilta tieteellinen kirjoittaminen kehittyy ja 
tekstin tuottaminen helpottuu

ONNEA MATKAAN!
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