
Lastensuojelujärjestöjen tiedon tarpeet

L A S T E N S U O J E L U N  K E S K U S L I I T T O

Armfe l t in t ie  1 ,  00150 Hels ink i

Puh.  (09)  329 6011

to im is to@lsk l . f i  |  www. lsk l . f i

Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen

1.11.2011



Järjestöjen tiedon tuottaminen

• Järjestökenttää ei voi kuvata tai analysoida kokonaisuutena, vaan on 
huomioitava sen monimuotoisuus.

• Järjestöjen tiedon tuottaminen kiinnittyy usein kehittämishankkeisiin.
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• Järjestöjen tiedon tuottaminen kiinnittyy usein kehittämishankkeisiin.

• Järjestöjen erityistehtävänä on antaa ääni niille, joiden ääni muuten ei 
kuulu > miten huomioida tiedon tuottamisessa?

• Järjestöjen näkökulmasta tietoa pitäisi tuottaa vaikuttamistyöhön, 
jolloin tietoa voi muodostua eritasoista ilmiöistä, puutteista 
palvelujärjestelmässä, erilaisista asiakasryhmistä ja heidän 
tarpeistaan sekä kansalaisjärjestötoiminnan kautta vahvasta 
osallisuuden näkökulmasta.
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Järjestöjen tiedon tuottamisen haasteet (STKL Sosiaalibarometrit 
2006-2011)

• Järjestöjen oman tiedontuotannon, dokumentoinnin ja arvioinnin 

kehittämisessä on edelleen paljon haasteita

• Järjestöillä on rakenteidensa ja toimintaympäristönsä vuoksi 

mahdollisuudet tuottaa tietoa, jota muut eivät tuota
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mahdollisuudet tuottaa tietoa, jota muut eivät tuota

• Järjestöjen tieto kertyy paljolti omissa työprosesseissa, jolloin tietoa ei 

voi tuottaa järjestökentän ulkopuolisin tutkimuksin.

• Järjestölähtöiselle tiedon tuottamiselle tarvitaan rakenteita ja 

rahoitusmahdollisuuksia sekä järjestöjen ennakkoluulotonta 

yhteistyötä

• Lastensuojelujärjestöille on tyypillistä pyrkimys vaikuttaa 

tiedonsaantiin, yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja yleiseen mielipiteeseen
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Järjestöjen vahvuudet tiedon tuottamisessa

• Järjestöjen toiminta-ajatukset nousevat yleensä jäsenten tai 
jäsenyhdistysten arvoista, intresseistä ja tarpeista.

• Järjestöt tarjoavat ihmisille väylän osallistua, toimia ja vaikuttaa

�Vahvuus tiedon tuottamisessa
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�Vahvuus tiedon tuottamisessa

�Tavoitetaan hyvin heterogeenistä asiakaskuntaa

� Vaikuttaminen julkiseen toimintaan

� Toimiminen julkisen palvelutuotannon täydentäjinä

� Kokemuksellisen tiedon saatavuus

� Jaettu tieto

• Järjestöillä on intressi vahvaan asiantuntijuuteen

�Edellyttää tietoista roolia myös tiedon tuottamisessa
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Järjestöjen tiedonintressi

• Järjestöjen historiallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti muodostettu 

tiedonintressi? 

• Tekninen tiedonintressi korostuu > perustiedon tarve
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• Tekninen tiedonintressi korostuu > perustiedon tarve

• Tyydymmekö liian helposti tekniseen tietoon ?

• Praktinen tieto perustuu järkeilyyn, analyyttiseen ajatteluun ja kieleen 

> näihin liittyvä prosessointi ei ole ollut järjestöille ominaista

• Keille järjestöt tuottavat tietoa > kentän työntekijät, asiakkaat, lapset 

vai poliittiset päättäjät, lastensuojelua johtavat viranhaltijat
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Kehittämistyö määrittää tiedon tuottamista  

• Ehkäisevä työ > epämääräisyys ja laaja-alaisuus, kuitenkin viime 
vuosina korostunut järjestöjen toimintakentässä

• Kuka jää lastensuojelujärjestelmän ulkopuolelle?
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• Kuka jää lastensuojelujärjestelmän ulkopuolelle?

• Onnistuuko järjestö kenttä toimimaan tiedon tuottamisessa 
objektiivisesti, neutraalisti ja kiihkottomasti?

• Järjestöt eivät kohdista kiinnostusta lastensuojelun arkeen vaan 
lapsen arkeen

• Lapsen näkemykset/kokemukset ovat merkityksellisiä järjestöjen 
tiedon tuotannon näkökulmasta 
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Lastensuojelutiedon ja –tutkimuksen vähäisyys

• Järjestöjen toiminnassa ylipäätään, mutta myös järjestöjen kehittämis-

ja vaikuttamistyössä.

• Lastensuojelukoulutusten järjestämisessä > vaikea löytää uutta 
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• Lastensuojelukoulutusten järjestämisessä > vaikea löytää uutta 

tietopohjaa esiteltäväksi

• Tutkimaton muutos: laitoshoidosta perhehoitoon

• Riittävä pohjatieto helpottaa ja nopeuttaa kehittämistyötä, 

tarvelähtöisyys
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Sosiaalinen markkinointi ohjelmakehittämisen viitekehyksenä  

Social Marketing is an approach used to develop activities aimed at changing or 
maintaining people’s behaviour for their benefit. Whereas marketing in the commercial 
world ultimately seeks to influence consumer behaviour for profit, social marketing 

encourages behaviours that provide benefit for individuals and society as a whole.
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Toimintaa tarkastellaan kahdeksan avaintoiminnon kautta, jotka ovat 

käyttäytymisen muutos, asiakasorientaatio, teoria, ymmärrys, vaihtokauppa, 

kilpailu, segmentaatio ja menetelmävalikko. Ohjelman toteuttamisessa edetään 

vaiheittain sosiaalisen markkinoinnin prosessin mukaisesti.  

Lindqvist & Liikonen

Aloittaminen
Rajaus ja 
määrittely

Kehittäminen Toteuttaminen Arviointi Seuranta
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Tiedon arviointia

• Miten saamme riittävästi sellaista tietoa, jolla pystytään edistämään 

järjestöjen vaikuttamistoimintaa? 

• Millainen tieto on järjestöjen näkökulmasta tarpeellista?
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• Millainen tieto on järjestöjen näkökulmasta tarpeellista?

• Järjestöjen käytäntölähtöisen tiedon tarve

• Ilmiöistä käsin liikkeelle > millaista tietoa on saatavilla, ilmiön 

kuvaamisen tarve, mistä kantavuutta ilmiöille? 

• Tiedon jalostaminen vaatii yhteyksiä tutkijoihin/tutkimuslaitoksiin

• Asiakkaan ääneen entistä parempi huomioiminen tiedon 

tuottamisessa
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Lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishankkeet LSKL:ssa ja 
jäsenjärjestöissä  2000-luvulla (Kemppainen, Muuronen, Niskanen 
2009)

• Perhetyö ja vanhemmuus

• Adoptio

• Ero

• Sijaishuolto
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• Sijaishuolto

• Lapsen etu ja osallisuus

• Maahanmuuttajat

• Väkivalta

• Päihdetyö
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Uskomme Sinuun – Usko Sinäkin
(www.pesapuu.fi, www.lskl.fi)

• Käsikirja nuorilta nuorille

• Idea käsikirjaan lähti nuorilta itseltään. Käsikirjan nimi tulee siitä, 

kun tekijät haluavat kannustaa nuoria luottamaan itseensä. 

Nimellä nuoret haluavat tuoda toivottamaan tilanteeseen toivon 
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Nimellä nuoret haluavat tuoda toivottamaan tilanteeseen toivon 

näkökulmaa, ja viestittää, että nuori ei ole yksin ajatustensa ja 

tunteidensa kanssa.

• Vaikuttavuuden arvioinnin edellytys on lasten ja nuorten kokemuksien 

ja näkemyksien  kuuleminen
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Systemaattisen seurannan kehittäminen järjestötyöhön 
(Janne Jalava /RAY)

• Seurantatieto

• Auttaa kehittämään omaa toimintaa toimintaympäristön 

vaatimusten mukaiseksi

• Hyödyttää  valmistelussa ja avustusten suuntaamisessa
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• Hyödyttää  valmistelussa ja avustusten suuntaamisessa

• Lisää läpinäkyvyyttä yhteiskunnallisella tasolla

• Tuotetaan tietoa toiminnan tuloksellisuudesta

• Auttaa levittämään hyviä käytäntöjä

• Hyödyttää yksilöä/ihmisiä/väestöä
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Tutkimus ja tiedon tuottaminen vaatii resursseja

• Jotta järjestöt voivat olla edelläkävijöitä, vaikuttaa itse omaan 

tulevaisuuteen > tarvitaan tutkimusta

• Järjestöjen rahoitusrakenteissa ei ole ollut riittävästi resursseja 
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• Järjestöjen rahoitusrakenteissa ei ole ollut riittävästi resursseja 

tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen

• Järjestöissä ei tarvita irrallista tutkimusta, vaan kiinteästi 

perustoimintaan ja kehittämistyöhön sidottua tiedon tuottamista

• Yhteistyörakenteiden muodostumista tiedon tuottamiseen tulee 

edistää
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Järjestöt käytäntölähtöisen tiedontuotannon kentällä

• Tiedontuotannon muutokset

• Myös järjestöissä tarvitaan vanhoja rajoja ylittäviä tapoja tuottaa tietoa 

> tiedonmuodostuksen toimijoiksi otetaan kaikki osapuolet
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> tiedonmuodostuksen toimijoiksi otetaan kaikki osapuolet

> ketä varten ja kenen näkökulmasta tietoa tuotetaan?

• Edellyttää irtautumista tiedon omistamisesta

• Reflektoiva suhde tietoon
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Järjestöt käytäntölähtöisen tiedontuotannon kentällä

• Järjestölähtöisen tiedon tuotannon haasteena on kehittää erityisesti 

niitä keinoja, joiden avulla käytännöstä nousevaa tietoa 

teoretisoidaan, jotta tieto kehittyisi ja välittyisi kaikkien toimijoiden 

arvioitavaksi ja hyödyksi
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arvioitavaksi ja hyödyksi

• Järjestöille ovat luontevia laajat ja monipuoliset verkostot > näiden 

hyödyntäminen tiedonmuodostuksessa

• Tiedon lajien arvottaminen
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