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Otsikon haastavuus

• Mikä lastensuojelu?

– Laajat ja suppeat tulkinnat

• Mikä tutkimus?

– Selvitys- ja opinnäytetyöpohjaisuus

• Mikä perinne?

– Milloin yksittäisistä tutkimuksista tulee perinne? 

• Mikä on tutkimuksen Suomi?



Lähtökohdat

• Näkemys suppean(kin) lastensuojelun
tutkimuksen tarpeellisuudesta ja tärkeydestä
– Valta & moraali

• Suppean(kin) lastensuojelun tutkimuksessa
tarvitaan tiedon kasautumista, koulukuntientarvitaan tiedon kasautumista, koulukuntien
välistä keskustelua ja erilaisten tietämisen
tapojen seurauksellisuuden tunnistamista

• Tutkimusta tarvitaan
• sen itsensä vuoksi

• käytännön kehittämiseksi

• “vahtikoiraksi”



Suomalaisesta

lastensuojelututkimuksesta on sanottu

• Toistuvat havainnot (suppean)  

lastensuojelututkimuksen vähäisyydestä, 

satunnaisuudesta ja pistemäisyydestä

• Muodostaa yhden perinnetyypin:• Muodostaa yhden perinnetyypin:

– Opinnäytetyömäisyys

– Selvitysmäisyys

– Tiedon kasautumattomuus

– Teoreettinen, metodologinen ja eettinen pirstaleisuus

– Lastensuojelu ‘policy-based’ tai ‘experience-based’



Peilauspintana “muualla” oleva

tutkimusperinne

• Lastensuojelututkimuksen suuri volyymi

– Tutkimuskasaumia, koulukuntien ja lähestymistapojen
vertailua

– Tutkimusyksiköt, tutkimusohjelmat

– “Hallintoa” palvelevaa, sitä arvioivaa ja kritisoivaa– “Hallintoa” palvelevaa, sitä arvioivaa ja kritisoivaa
tutkimusta

• Lastensuojeluun keskittyneet tieteelliset julkaisut

• Tieteellisest seurat ja tapahtumat

• “Muualla” tai “kansainvälisesti” ei kuitenkaan
yhtenäinen kenttä

• “Muualla” tehdyn tutkimuksen siirtäminen Suomeen



Lastensuojelututkimuksen painotuksia 

Suomessa

• Lastensuojelussa asiakkaana olevien lasten 

(ja/tai vanhempien) ominaisuuksia 

tarkasteleva suunta

• Lastensuojeluinstituutiota tarkasteleva suunta• Lastensuojeluinstituutiota tarkasteleva suunta

• Lastensuojelun menetelmien tai 

toimenpiteiden tutkimuksen suunta

• Asiakkuuksiin liittyvien kokemusten 

tutkimussuunta



Painotuksille ominaista

• Erityisesti sosiaalityön oppialaan liittyvää 
tutkimusta

• Volyymi kasvamassa (opinnäytteet)

• Hallinnolliset jäsennykset teoreettisten 
jäsennysten sijalla

• Hallinnolliset jäsennykset teoreettisten 
jäsennysten sijalla

• Sisäisen keskustelun vähäisyys 

• Kansainvälisen julkaisemisen paine –
etääntyminen lastensuojelun käytännöstä?

• Tutkimustiedon käyttö iso haaste



Jatkossa

• Lastensuojelututkimus tarvitsee kannattelua
• Tutkimusaiheiden vaikeus ja tutkimukseen kohdistuvien 

odotusten suuri lataus

• Helpon julkisuuden ja näkyvyyden ansa

• … malttia, sillä niin paljon on tutkimatta 

… kompleksisuuden sietokykyä ja uudenlaista, • … kompleksisuuden sietokykyä ja uudenlaista, 
hallinnollisista määrityksistä irtaantuvaa 
”suppean” lastensuojelun tarkastelua

• … ja monenlaista ristiinpuhumista ja vain yhden 
sallitun lastensuojelututkimuskonseptin 
välttämistä


