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Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke
� Hanketta edelsi lapsuudentutkimuksen verkostohanke

� Lapsuudentutkimuksen seura ry. perustettiin kesäkuussa 2008

� Eri toimijoiden yhteisymmärrys lastensuojelututkimuksen ja -tiedon 
vähäisyydestä ja hajanaisuudesta

� Työpaja 11/2009: idea verkostohankkeesta
� Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke
� Hanketta rahoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö 

ITLA ja se on Nuorisotutkimusverkoston ja Lapsuudentutkimuksen 
seuran yhteishanke
� Johtoryhmässä 

� Asiamies Markus Anttila ITLA
� Professori Pauline Von Bonsdorff (Jyväskylän yliopisto / Lapsuudentutkimuksen seura)
� Ohjelmajohtaja Hanna Heinonen (Lastensuojelun Keskusliitto)
� Erikoistutkija Tarja Heino (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
� Professori Tarja Pösö (Tampereen yliopisto / Nuorisotutkimusseura)
� Tutkijatohtori Niina Rutanen (Tampereen yliopisto / Lapsuudentutkimuksen seura)
� Tutkimusjohtaja Leena Suurpää (Nuorisotutkimusverkosto)
� Erikoissuunnittelija Tarja Tolonen (Nuorisotutkimusseura)
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Hankkeen tavoitteet
� Perustamisvaiheen tavoitteet olivat

� edistää lastensuojelututkimuksen monitieteistä valtakunnallista 
yhteistyötä

� luoda foorumeita tutkijoiden kohtaamiseen ja keskinäiseen 
yhteistyöhön

� luoda kokonaisnäkemystä lastensuojelututkimuksen nykytilanteesta ja 
tarpeista

� kartoittaa ja määrittää keskeiset lastensuojelua koskevat 
yhteiskunnalliset tutkimukselliset kärkiteemat ja edistää 
monitieteisten tutkimusohjelmien ja -hankkeiden syntymistä

� edistää tutkimusaineistojen kerryttämistä ja systemaattista 
kokoamista

� koota tutkimusten tuloksia ja saatuja kokemuksia
� edistää hankerahoituksen hankkimista em. tutkimusteemoille
� välittää lastensuojelututkimuksen tuloksia paremmin 

päätöksentekoon
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� Hankkeen alussa haluttiin vastata erityisesti yhteistyöverkoston 
rakentamisen, tiedon ja sen tarpeiden kartoittamisen ja kärkiaiheiden 
nimeämisen haasteisiin

� Todettiin, että henkilökohtaisiin kontakteihin perustuva 
lähestymistapa lienee paras 

� Haastattelukierroksen tavoitteena oli
� Kuulla valtakunnallisesti lastensuojelun asiantuntijoita eri organisaatioista

� Oman yksikön kehittämis- ja tutkimushankkeet

� Käsitys lastensuojelututkimuksen tilasta Suomessa
� Vahvuudet, heikkoudet, välttämättömät toimenpiteet

� Kriittisimmät tutkimuksen aukot

� Huostaanottotutkimuksen tila
� Onko meillä tietoa?

� Toiveet verkoston toiminnalle
� Millainen tiedontuotanto ja verkostotoiminta hyödyttäisi käytännön kenttää?
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� Fokusryhmähaastatteluita järjestettiin 23

� Niihin on osallistunut 87 asiantuntijaa 44 instituutiosta
� Kuudesta yliopistosta

� Kolmesta ammattikorkeakoulusta

� Kahdesta sektoritutkimuslaitoksesta

� Sosiaalialan osaamiskeskusten lastensuojeluverkostosta

� Neljästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta

� Kahdesta lastensuojelun kehittämisyksiköstä

� Kahdeksasta kunnasta ja kaupungista

� Seitsemästä järjestöstä

� Kahdesta Kaste-ohjelman hankkeesta

� Yhdestä yhteistyöhankkeesta

� Lapsiasiavaltuutettu

� HUS sosiaalipediatrian yksikkö

� Kaksi yksittäistä tutkijaa sähköpostilla
5

Analyysikehyksenä tiedonintressit

� Asiantuntijuus määrittyy tässä selvityksessä melko perinteisen 
institutionaalis-professionaalisen asiantuntijuusmääritelmän varaan
� Vrt. kutsumisen käytäntö ja osallistujien identifioituminen

� Jatkossa tulisi selvittää myös esim. lastensuojelulasten tiedonintressejä

� Tiedontuotannon taustalla vaikuttavien motiivien tarkastelu 

� Jürgen Habermas SuhrkampVerlak 1968 / Knowledge and Human 
Interests (1987)

� Tiedonintressit voidaan jakaa kolmeen
� Tekninen tiedonintressi: empiirisanalyyttista, pyrkii paljastamaan 

säännönmukaisuuksia. Kytkeytyy TYÖHÖN
� Praktinen tiedonintressi: historiallis-hermeneuttista, pyrkii ymmärtämään 

ilmiöiden merkityksiä ja välittämään niitä. Kytkeytyy KIELEEN

� Emansipatorinen tiedonintressi: vapauttavaa, pyrkii paljastamaan historian, 
yhteisön ja ajattelun rakenteet. Kytkeytyy VALTAAN
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Mitä on lastensuojelu?

� Eettismoraalinen yhteiskunnallinen orientaatio vai lakisääteinen 
professio ja praktiikka?
”Ennen kuin lastensuojelun tietoa ja tutkimusta voidaan lähteä 
keräämään, kokoamaan ja arvioimaan, tulisi määritellä 
tarkemmin, mitä lastensuojelulla tarkoitetaan ja minkälainen 
tieto otetaan osaksi lastensuojelun tietopohjaa. Mihin raja 
esimerkiksi instituutioiden välillä tehdään ilman, että rajat 
tulevat liian tiukoiksi?” (H10. LSKL 17.9.2010)

� Lastensuojelua kuvailtiin laaja-alaiseksi ja rajattomaksi
� Tulkitsijoiden ja tulkintojen, arvojen, moraalin, lainsäädännön ja 

vallan suhteiden kenttä
”Miten pitää pää kylmänä ja tunteet kurissa lastensuojelun 

ristiriitaisissa prosesseissa?” (H1. OPTL 28.5.2010)
� Lastensuojelu määrittyi keskusteluissa herkästi lapsi- ja 

perhekohtaiseksi lastensuojelutyöksi
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� Viime vuosina lastensuojelua ovat kuormittaneet erityisesti kasvavat 
asiakasmäärät sekä nopeat yhteiskunnalliset rakenteisiin kohdistuvat 
muutokset
� Vuonna 2010 lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät kasvoivat 11 %

� Lastensuojelun piirissä on jo 8,5 % 0-18 -vuotiaista suomalaislapsista

� Vaikka siis puhuttaisiin vain lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelutyöstä, 
kyseessä ei ole marginaalinen ilmiö

� Haastatteluissa lastensuojelun arkea kuvattiin kiireiseksi ja ”jäykäksi”, 
mikä vaikeuttaa tutkimus- ja kehittämisinnovaatioiden implementointia

”Lastensuojelun kentällä on tapahtunut jatkuvia hyvin suuria 
muutoksia, alkaen uudesta lastensuojelulaista ja laajeten erillisiin 
työprosesseihin. (…) Hallittavuuden tunteen häviäminen on yksi syy 
siihen, että työntekijät takertuvat vanhoihin toimintamalleihin, vaikka 
ne eivät olisi toimivia. Tämä johtaa myös osaamisen pirstoutumiseen.” 
(H13. Sosiaalialan osaamiskeskusten LASU-verkosto 11.11.2010)
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Käytännön, kehittämisen ja tutkimuksen 

väliset suhteet

� Lastensuojelusta ja lastensuojelussa tehdään paljon kehittämistyötä
� Haastatteluissa myönnettiin, ettei tärkeäkään tutkimustieto juurru 

kentälle
� Syiksi tähän mainittiin projektihallinnan osaamisen puutteet, 

kehittämisyhteistyön henkilöityminen, lastensuojelutyön kiire, 
johtamisen ongelmat ja organisaatiouudistukset

”Hyvät käytännöt ja hyvän kehittämistyön tulokset jäävät tällä hetkellä liian 
herkästi hyödyntämättä. Käytäntöjen ja menetelmien juurruttaminen 
ansaitsisi erityistä huomiota ja panostusta siihen, että ne siirtyisivät myös 
julkisen sektorin työprosesseihin.” (H17. Pesäpuu 8.12.2010)

”Kysyttäessä, palaako kaupungissa tehty tutkimus kentän hyödynnettäväksi 
todettiin, että kentällä tehdään paljon kehittämistyötä, joka hyödynnetään 
käytännön työssä, jos se palvelee suoraan oman työn tekemistä. Sen sijaan 
käytännössä hyödynnetään nihkeämmin tutkimustietoa, joka jää kauas 
arkityöstä.” (H8. Helsingin kaupunki 7.9.2010)
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Lastensuojelututkimuksen tila

� Suurimmiksi ongelmiksi nostettiin lastensuojelututkimuksen 
vähäisyys ja vaikea saatavuus
� Tiedon kumuloinnin, ohjaamisen ja popularisoinnin puutteet, mutta myös 

tutkimuksen vähäisyys 
”Mitä tahansa lastensuojelun osa-aluetta tarkastellessa voidaan todeta, että 

tutkimustietoa ei ole riittävästi.” (H5. Tampereen yliopisto 17.6.2010)

� Tutkimuksen vähyys ja kohdentumattomuus vaikeuttavat poliittista 
päätöksentekoa, asiakastyötä, järjestöjen kehittämis- ja 
vaikuttamistyötä sekä koulutuksen järjestämistä

� Tilanteessa nähtiin kuitenkin myös edistymistä ja tutkimuksista 
nimettiin ilmiöitä, joiden kohdalla voi puhua tihentymistä
� Tuija Erosen bibliografia, Sosnet, väitöskirjat
� Historia, dokumentaatio, sijaishuolto, koulukodit, huostaan otettujen 

lasten terveydentila

� Kansainvälisyys ja monitieteisyys koettiin vaikeiksi, mutta 
välttämättömiksi haasteiksi
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� Hajautuneisuus, sirpaleisuus ja koordinoimattomuus
� Hajautuneisuudelle on useita selityksiä

”Lastensuojelututkimus on hajanaista. Tutkimusta tehdään monessa 
paikassa, mutta toisaalta tämä on lastensuojelun perusolemus: on vaikeaa 
rajata, mikä on lastensuojelututkimusta.” (H4. THL 14.6.2010)

� Tilastojen karkeus ja rekisteritietojen yhdistelyongelmat
� Erilaisia tilasto- ja rekisteritietoja on merkittävä määrä, mutta niiden 

soveltaminen lastensuojelun kysymyksiin on tutkimusekonomisesti ja -
metodologisesti haastavaa

� On myös aiheita, joita ei tilastoida, kuten lastensuojelutarpeen syyt

”Ottaen huomioon, miten vakavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta on 

kyse, on käsittämätöntä, että meiltä puuttuu perustieto 
lastensuojelutilanteesta.” (H22. POSKE Oulu1.2.2011)
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� Metodologiset erityispiirteet
� Laadulliset metodologiat ja pistemäiset tutkimuskohteet �

tutkimustiedon yleistämisen vaikeutuminen

� Teemojen arkaluonteisuus ja eettiset kysymykset

� Tutkimusaineistojen saatavuuden vaikeus
”Lupamenettely lastensuojelututkimuksen poikkitieteellisen tutkimuksen 

mahdollistamiseksi tulee tehdä toimivammaksi: tällä hetkellä tutkimuslupien 
järjestämiseen menee kohtuuton aika ja työmäärä. Tähän ongelmaan -
tiedonsaannin vaikeuteen - törmätään poikkitieteellisessä tutkimuksessa 
jatkuvasti.” (H9. HUS 10.9.2010)
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Lastensuojelun tutkimattomat aiheet

� Lähes kaikissa haastatteluissa nostettiin esiin käsitteiden 
hämäryys ja teorioiden puute

� Myös perustutkimukselle annettiin arvoa
” Perustutkimus vie aikaa ja resursseja ja sen hyöty tulee näkyväksi vasta 
myöhemmin, mutta kun perustietoa saadaan, se on todella tarpeellista, 
hyödyllistä ja sovellettavissa. Tämä on ollut nähtävissä esimerkiksi 
adoptiotutkimushankkeessa. ” (H18. PELA13.12.2010)

� Vaikuttavuuden tutkimus
� Vaikuttavuutta pohdittiin niin laadun, kustannusten kuin inhimillisen 

ulottuvuuden näkökulmasta
� Kustannusvaikuttavuuden kysymys
� ”Lastensuojelun kustannusvaikuttavuutta tulee uskaltaa tutkia.(…) Puheet 

lastensuojelun kansallisesta hätätilasta jäävät kuulematta. Samalla 
taloudellinen panostus lastensuojeluun on huomattavaa ja tulisi tarkastella, 
onko siellä mahdollisesti kohteita, joissa rahaa menee hukkaan. Menevätkö 
resurssit oikeisiin kohteisiin?”  (SONet Botnia & Pohjanmaa 25.1.2011)
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� Vaikuttavuuden kysymykset kytkeytyvät myös toiseen 
tutkimusaiheeseen - kokemusten tutkimukseen
� Kokemustietoa kaivattiin niin lasten, vanhempien, sisarusten ja muiden 

omaisten kuin työntekijöiden näkökulmasta
”Kokemuspohjaista tietoa tarvitaan. Meillä ei ole kovinkaan paljoa tutkimuksia, joissa 

lasten oma ääni kuuluisi, eli joissa olisi suoraan haastateltu lapsia tai mietitty 
vaikkapa lastensuojelun laatukriteerejä lasten näkökulmasta.” (H15. 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto 7.12.2010)

� Käytäntöjen, prosessin ja palvelujärjestelmän tutkimus
� Asiakaspolun eri vaiheet ja katkokset
”Tärkeä ja kiinnostava näkökulma olisi katsoa, miten lastensuojelun 

asiakkaiksi valikoidutaan sekä miten lastensuojelun ongelmiksi tulkitut 
ilmiöt ilmenevät perheissä tai lapsuuksissa, jotka eivät ole 
lastensuojelun piirissä” (H5. Tampereen yliopisto 17.6.2010)

� Professioiden väliset raja- ja yhtymäpinnat 
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� Muita mainittuja tutkimusaiheita
� Nuoret, lapsiköyhyys, eriarvoisuus, syrjäytyminen, 

ylisukupolvisuus, yksinhuoltajat, avohuolto, ehkäisevä toiminta, 
historiantutkimus, lastensuojelun arvot, ideologia ja politiikka, 
lastensuojelusuunnitelmat, lastensuojeluilmoitukset, lasten 
oikeudet, lasten kiusaamiskokemukset, vertaissuhteet, 
erityislapset, romanilapset, maahanmuuttajakysymykset, yksin 
maahan saapuvat lapset, terapia, pysyvyys, adoptio, väkivalta, 
päihteet, lapset tai vanhemmat vankilassa
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Huostaanottotutkimus
� Hankkeen kärkiteema, jota paitsi haastettiin myös kannatettiin
”Huostaanotto ja sitä seuraava prosessi ovat selkeitä tilanteita, jotka tekevät näkyväksi niin sitä 

edeltäneen avohuollon kuin sitä seuraavan sijaishuollon. (H21. Nuorten Ystävät 31.1.2011)

� Aiheen tärkeyttä korostettiin erityisesti moraalisena velvoitteena
”On huolestuttavaa, että huostaan otetut lapset ovat yhteiskunnan vastuulla ilman kunnollista 

tutkimusta heidän tilanteistaan. (…) Verrattuna vaikkapa Tanskaan ja Ruotsiin, on Suomen 
huostaanottotutkimus huolestuttavalla tolalla.” (H3. Lahti 7.6.2010)

� Huostaanottoon liittyy suoraan tarve tutkia sijaishuoltoa
� Muodot, laatu ja näiden vertailut
� Lasten tilanne
� Perhehoito
� Sijoitusten keskeytykset ja huostaanoton purku
� Sijoitettujen lasten läheissuhteet
� Huostaanoton kriteerit ja sijoitusprotokolla

”Myös huostaanoton myönteisistä vaikutuksista tulisi tehdä tutkimusta. Tällä hetkellä 
korostuvat sen negatiiviset puolet, mutta tällöin unohtuu, miten se voi toisinaan 
pelastaa lapsen elämän.” (H16. Jyväskylän yliopisto 7.12.2010)
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Toiveet verkoston toiminnalle

� Tiedon koordinoija ja välittäjä
� Kohtaamisten järjestäjä
� Tutkimuskatsausten tekijä
� Pysyvän rahoituksen ja rakenteiden tarve
”Lastensuojelututkimusta tulisi tietyssä mitassa institutionalisoida esim. 

vakiinnutetun verkostorakenteen tai erillisen tutkimuslaitoksen tai edes 
tutkimusyksikön avulla. Tällaisen instituution tulisi tehdä muutakin kuin 
tilastollista tai rekisteritutkimusta. Suomessa on käynnissä suuria 
yhteiskuntapoliittisia ja ihmiskäsitykseen liittyviä liikahduksia, joten 
ajankohta uusille avauksille on hyvä. ” (H2. Helsingin yliopisto, Satkan
tutkimusryhmä 4.6.2010)

”Lastensuojelun valtakunnallinen tutkimus ja tieto tulisi keskittää johonkin 
yksikköön, jossa hallittaisiin eri tahoilla käynnissä oleva 
tutkimusaktiivisuus ja joka samalla toimisi tutkijoita ja tiedonkäyttäjiä 
verkostoivana keskuksena.” (H8. Helsingin kaupunki 7.9.2010)
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Johtopäätökset

� Lastensuojelu on tutkimuskohteena rajaton
� Läpäisee koko inhimillisen ja yhteiskunnallisen toiminnan

� Lastensuojelun tutkimusrakenne on hajanainen
� Lastensuojelun asiantuntijoiden joukko on laaja ja aktiivinen, mutta 

resurssit määrätietoisen, pitkäkestoisen sekä valtakunnallisesti 
koordinoidun tutkimus- ja kehittämistyön teolle ovat puutteelliset

� Toive erilaisten verkostojen hermokeskukselle

� Lastensuojelun menetelmiä tulisi kehittää monipuolisimmaksi ja 
tiedonteon esteitä purkaa

� Asiantuntijoiden tiedonintressit olivat hälyttävän usein teknisiä
� Meiltä puuttuu perustietoa lastensuojelun ilmiöistä, arkielämän 

lainalaisuuksista ja säännönmukaisuuksista

� Praktinen - ymmärtämisen, käsitteellistämisen, analyyttisyyden 
ja järkeilyn - tiedonintressi tarvitsee lisäpanostusta, ja tuekseen 
teknistä tietoa
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� Asiantilojen muuttamiseksi tarvitsemme myös 
emansipatorista tietoa, joka auttaa purkamaan 
pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä ja luomaan uusia 
toimintatapoja ja rakenteita

� Emansipatorisen tiedon edellytyksenä on riittävä tekninen 
ja praktinen tieto
� Emansipoiva työote ilman käsitystä ja ymmärrystä vallitsevista 

olosuhteista ja niiden taustoista ei auta asiakkaita, työntekijöitä 
eikä tutkijoita heidän pyrkimyksissään 

� Lastensuojelun tiedon ja tutkimuksen tila on rohkaiseva, 
koska kentällä on tahtoa parantaa tilannetta yhdessä
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Kiitos teille kaikille!
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