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LastensuojelunLastensuojelun erillisselvityserillisselvitys ––
projektienprojektien esittelyesittelyää

KKääynnistyiynnistyi 2006 2006 useidenuseiden erieri toimijoidentoimijoiden
yhteistyyhteistyöönnää
PilottitutkimuksiaPilottitutkimuksia on on ttäähhäänn mennessmennessää tehtytehty
kaksikaksi, , avohuollonavohuollon asiakkaistaasiakkaista jaja
huostaanotetuistahuostaanotetuista lapsistalapsista
MukanaMukana on on ollutollut tutkijoitatutkijoita seksekää kentkentäänn
sosiaalitysosiaalityööntekijntekijööititää
TietoonTietoon on on ollutollut erilaisiaerilaisia intressejintressejää, , kutenkuten: : 
seudullinenseudullinen kehittkehittäämistymistyöö, , arviontiarvionti, , tutkimustutkimus
seksekää koulutuskoulutus



MiksiMiksi tietoatietoa ryhdyttiinryhdyttiin kerkeräääämmäääänn??

TarkoitusTarkoitus on on ollutollut::
1. 1. tuottaatuottaa ((puuttuvaapuuttuvaa) ) tietoatietoa
lastensuojelunlastensuojelun asiakkuuksistaasiakkuuksista kertomaankertomaan
ennenennen kaikkeakaikkea asiakkuuksienasiakkuuksien kasvunkasvun
taustallataustalla olevistaolevista tekijtekijööististää
2. 2. kehitellkehitellää sellaistasellaista tiedonkeruuntiedonkeruun tapaatapaa, , 
jollajolla voitaisiinvoitaisiin tulevaisuudessatulevaisuudessa
ssäääännnnööllisestillisesti seurataseurata lastensuojelunlastensuojelun
asiakkaidenasiakkaiden tilanteitatilanteita



KKääytytäännnnöönn toteutustoteutus –– PilottiPilotti 11
AvohuollonAvohuollon asiakkaidenasiakkaiden tilanteitatilanteita kartoittavaankartoittavaan
kyselyynkyselyyn osallistuiosallistui 85 85 sosiaalitysosiaalityööntekijntekijääää jaja tietoatietoa
kerkeräättiinttiin 330 330 lapsenlapsen tilanteestatilanteesta
AineistonAineiston poimintatapapoimintatapa eiei ollutollut satunnainensatunnainen vaanvaan
tytyööntekijntekijäätt valikoivatvalikoivat lapsetlapset joistajoista vastasivatvastasivat
MyMyööss ensimmensimmääisenisen tutkimuksentutkimuksen kysymyksikysymyksiää jaja
tutkimustentutkimusten toteutustatoteutusta pohtineenpohtineen tytyööryhmryhmäänn
kokouksetkokoukset on on nauhoitettunauhoitettu jaja niitniitää tullaantullaan
kkääyttyttäämmäääänn artikkelinartikkelin aineistonaaineistona ((tulossatulossa: : PPöössöö, , 
HeinoHeino & & RitalaRitala--KoskinenKoskinen))



KKääytytäännnnöönn toteutustoteutus –– PilottiPilotti 22

HuostaanotettujenHuostaanotettujen lastenlasten tilanteitatilanteita
kartoittavaankartoittavaan kyselyynkyselyyn osallistuiosallistui 35 35 
sosiaalitysosiaalityööntekijntekijääää jaja tietoatietoa kerkeräättiinttiin 103 103 
lapsenlapsen tilanteestatilanteesta
KerKeräättiinttiin kokonaisaineistokokonaisaineisto vuonnavuonna 2006 2006 
TampereellaTampereella jaja seutukunnassaseutukunnassa
huostaanotetuistahuostaanotetuista lapsistalapsista



MenetelmMenetelmäänn hyhyöötyjtyjää

SaadaanSaadaan monipuolistamonipuolista tietoatietoa perheidenperheiden
tilanteistatilanteista jaja lastenlasten asiakaspoluistaasiakaspoluista
lastensuojelunlastensuojelun palvelujpalvelujäärjestelmrjestelmäänn sissisäällllää
SosiaalitySosiaalityööntekijntekijäätt saavatsaavat tietoatietoa muidenmuiden
sosiaalitysosiaalityööntekijntekijööideniden ppäääättööstensten taustallataustalla
olevistaolevista tekijtekijööististää (mm. (mm. huostaanotonhuostaanoton taustallataustalla
olevienolevien perusteidenperusteiden alueellisistaalueellisista eroistaeroista, , tmstms.).)
KKääytytäännnnöössssää on on havaittuhavaittu, , ettettää itseitse asiakkaidenasiakkaiden jaja
perheidenperheiden haastattelujahaastatteluja on on vaikeavaikea saadasaada. . 



TutkimustyTutkimustyööryhmryhmää

EriEri vaiheissavaiheissa mukanamukana on on ollutollut mm:mm:
--Stakes Stakes 
--TampereenTampereen yliopistonyliopiston sosiaalipolitiikansosiaalipolitiikan jaja
sosiaalitysosiaalityöönn laitoksenlaitoksen henkilhenkilöökuntaakuntaa
--PikassosPikassos OyOy
--PirkanmaanPirkanmaan, , KantaKanta--HHäämeenmeen jaja SatakunnanSatakunnan
sosiaalialansosiaalialan osaamiskeskuksetosaamiskeskukset
--KunnatKunnat jaja niidenniiden sosiaalitysosiaalityööntekijntekijäätt: Tampere, : Tampere, 
Pori, Pori, HHäämeenlinnameenlinna jaja TampereenTampereen seutukuntaseutukunta



AineistoistaAineistoista tehtytehty tutkimustutkimus
AvohuollonAvohuollon aineistoaineisto: : SelvitysluontoinenSelvitysluontoinen raporttiraportti
tutkimuksentutkimuksen tuloksistatuloksista ((HeinoHeino 2007)2007)
AvohuollonAvohuollon aineistoaineisto: Pro : Pro gradugradu ––tutkielmatutkielma lastensuojelunlastensuojelun
asiakaslastenasiakaslasten muutosalttiudestamuutosalttiudesta seksekää lastenlasten jaja perheidenperheiden
pahoinvoinnistapahoinvoinnista ((KouhiaKouhia 2008)2008)
AvohuollonAvohuollon aineistoaineisto: Pro : Pro gradugradu ––tutkielmatutkielma
vanhemmuudenvanhemmuuden rakentumisestarakentumisesta sosiaalitysosiaalityööntekijntekijööideniden
asiakaskuvauksissaasiakaskuvauksissa ((HiitolaHiitola 2008)2008)
HuostaanotettujenHuostaanotettujen lastenlasten aineistoaineisto: : SelvitysluontoinenSelvitysluontoinen
raporttiraportti tuloksistatuloksista ((HiitolaHiitola 2008)2008)
VertailututkimustaVertailututkimusta tehdtehdäääänn parhaillaanparhaillaan ((artikkeliartikkeli
luonnosvaiheessaluonnosvaiheessa, , HiitolaHiitola))
TutkimustaTutkimusta ideoiviaideoivia kokouksiakokouksia on on nauhoitettunauhoitettu jaja
aineistoaaineistoa tullaantullaan kkääyttyttäämmäääänn artikkelissaartikkelissa ((PPöössöö, , HeinoHeino & & 
RitalaRitala--KoskinenKoskinen))



MitMitää aineistoaineisto voivoi kertoakertoa??

SosiaalitySosiaalityööntekijntekijäätt antavatantavat asiakaslastenasiakaslasten
taustatietojataustatietoja seksekää arvioivatarvioivat lastenlasten jaja
perheidenperheiden tilanteitatilanteita
TietoTieto perustuuperustuu sosiaalitysosiaalityööntekijntekijööideniden
arvioihinarvioihin: : 
1) 1) lastenlasten tilanteistatilanteista
2) 2) ammattilaiskammattilaiskääytytäännnnööististää jaja
ammattilaistenammattilaisten kkääyttyttäämmääststää kielestkielestää



SubjektiivisuusSubjektiivisuus??

MillaisenaMillaisena ammattilaistenammattilaisten tuottamatuottama tietotieto
nnäähdhdäääänn??
a) a) ammattilaistenammattilaisten arviotarviot kertovatkertovat lastenlasten
tilanteistatilanteista
b) b) ammattilaistenammattilaisten arviotarviot kertovatkertovat ammattilaistenammattilaisten
kulttuurisistakulttuurisista kkääsityksistsityksistää
c) c) aineistoaineisto kertookertoo seksekää lastenlasten tilanteistatilanteista ettettää
ammattilaistenammattilaisten kulttuurisistakulttuurisista kkääsityksistsityksistää
KiinnostavaaKiinnostavaa eiei ole ole pelkpelkääststäääänn se se mitmitää
vastataanvastataan, , vaanvaan mymyööss se se mitmitää ppäääädytdytäääänn
kysymkysymäääänn sosiaalitysosiaalityöönn tutkijoidentutkijoiden jaja kentkentäänn
tytyööntekijntekijööideniden yhteisessyhteisessää prosessissaprosessissa..



KaksiKaksi esimerkkiesimerkkiää erieri nnääkköökulmistakulmista
EsimerkkiEsimerkki 1: 1: tietotieto kertookertoo lastenlasten

tilanteistatilanteista
LLäähdehde ((artikkeliartikkeli kkääsikirjoitusvaiheessasikirjoitusvaiheessa): ): HiitolaHiitola, Johanna , Johanna 
20082008--Mielenterveysongelmat Mielenterveysongelmat lastensuojelunlastensuojelun asiakkaillaasiakkailla..

KKääyttyttäämmäällllää molempiamolempia aineistojaaineistoja
((avohuoltoavohuolto jaja huostaanotetuthuostaanotetut) ) 
korrelaatiotutkimuksessakorrelaatiotutkimuksessa saatiinsaatiin selvilleselville, , 
ettettää nuortennuorten heikoksiheikoksi arvioituarvioitu psyykkinenpsyykkinen
terveysterveys on on yhteydessyhteydessää nuorennuoren
syrjsyrjäääänveteytyvyyteennveteytyvyyteen, , aggressiivisuuteenaggressiivisuuteen, , 
vaikeuksiinvaikeuksiin kaverisuhteissakaverisuhteissa seksekää
vaikeuksiinvaikeuksiin koulunkkoulunkääynnissynnissää



EsimerkkiEsimerkki 1: 1: tietotieto kertookertoo lastenlasten
tilanteistatilanteista. . JatkuuJatkuu……

SaatiinSaatiin mymyööss selvilleselville, , ettettää vanhempienvanhempien
korkeiksikorkeiksi arvioidutarvioidut mielenterveysongelmatmielenterveysongelmat
ovatovat yhteydessyhteydessää lastenlasten ikikäääänn, , sitensiten ettettää
vauvaperheissvauvaperheissää on on teiniteini--ikikääistenisten
vanhempienvanhempien perheitperheitää useamminuseammin arvioituarvioitu
esiintyvesiintyväänn mielenterveydellisimielenterveydellisiää ongelmiaongelmia
TulostenTulosten sovellussovellus mm: mm: palvelujenpalvelujen
kehittkehittääminenminen lastensuojelunlastensuojelun asiakkaidenasiakkaiden
tarpeitatarpeita vastaaviksivastaaviksi



EsimerkkiEsimerkki 2: 2: tietotieto kertookertoo
ammattilaistenammattilaisten kkääyttyttäämistmistää perheperhe--

jaja vanhemmusdiskursseistavanhemmusdiskursseista
LLäähdehde: : HiitolaHiitola, Johanna 2008. , Johanna 2008. UupuneetUupuneet ääiditidit jaja nnääkymkymäättttöömmäätt isisäätt. . 
VanhemmuudenVanhemmuuden rakentuminenrakentuminen sosiaalitysosiaalityööntekijntekijööideniden
asiakaskuvauksissaasiakaskuvauksissa. Pro. Pro--gradugradu. . SosiaalipsykologiaSosiaalipsykologia, , TampereenTampereen
yliopistoyliopisto..

Kun Kun ongelmatongelmat olioli mmääääriteltyritelty liittyviksiliittyviksi ääiteihiniteihin, , olioli
vanhemmuudenvanhemmuuden ongelmaksiongelmaksi mmääääriteltyritelty muitamuita
ongelmiaongelmia useamminuseammin jaksamattomuusjaksamattomuus
Kun Kun perheenperheen ongelmaksiongelmaksi olioli mmääääriteltyritelty
perhevperhevääkivaltakivalta, , olioli ongelmaongelma mmääääriteltyritelty liittyvliittyvääksiksi
useimmitenuseimmiten molempiinmolempiin vanhempiinvanhempiin (65%, (65%, 
p<0.01)p<0.01)



EsimerkkiEsimerkki 2: 2: tietotieto kertookertoo ammattilaistenammattilaisten
kkääyttyttäämistmistää perheperhe-- jaja vanhemmusdiskursseistavanhemmusdiskursseista

LaadullisenLaadullisen tutkimuksentutkimuksen jaja sissisäällllöönerittelynnerittelyn
kauttakautta selvisiselvisi mm., mm., ettettää eiei--suomalaisiksisuomalaisiksi
mmääääriteltyjenriteltyjen perheidenperheiden tilanteistatilanteista puhuttiinpuhuttiin
riittriittäämmäättttöömmäänn vanhemmuudenvanhemmuuden kauttakautta kun kun 
samassasamassa tilanteessatilanteessa olevistaolevista suomalaisistasuomalaisista
puhuttiinpuhuttiin mm. mm. jaksamattominajaksamattomina
NNääinin ymmymmäärretynrretyn tiedontiedon tutkimisentutkimisen kauttakautta
saadaansaadaan selvilleselville ammattilaistenammattilaisten kulttuurinkulttuurin
sissisääisiisiää, , osittainosittain kyseenalaistamattomiakyseenalaistamattomia, , tapojatapoja
kkääsitteellistsitteellistääää ““hyvhyvää perheperhe””. . JottaJotta kaikenlaisetkaikenlaiset
vanhemmatvanhemmat kohdattaisiinkohdattaisiin tasatasa--arvoisestiarvoisesti, , ttäällaisiallaisia
kyseenalaistamattomiakyseenalaistamattomia puhetapojapuhetapoja on on 
tarpeellistatarpeellista haastaahaastaa..



JatkossaJatkossa

LastensuojelunLastensuojelun pilottitutkimusaineistojapilottitutkimusaineistoja on on 
kkääytettyytetty jojo useisiinuseisiin kkääyttyttöötarkoituksiintarkoituksiin, , 
muttamutta vielvielää on on tietoatietoa analysoitavaksianalysoitavaksi!!
SuunnitteillaSuunnitteilla mymyööss valtakunnallinenvaltakunnallinen
ssäääännnnööllinenllinen lastensuojelunlastensuojelun asiakkaidenasiakkaiden
seurantaseuranta vastaavienvastaavien kyselytutkimustenkyselytutkimusten
avullaavulla..
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PohdittavaksiPohdittavaksi::

OvatkoOvatko erilaiseterilaiset tiedontiedon totuusoletuksientotuusoletuksien
luonteenluonteen teoreettisetteoreettiset perinteetperinteet toisensatoisensa
poissulkeviapoissulkevia??
MillaisiaMillaisia kkääyttyttöömahdollisuuksiamahdollisuuksia tiedontiedon
kkääsitteellistsitteellistäämisenmisen erilaisillaerilaisilla tavoillatavoilla on?on?
VoivatkoVoivatko nuonuo erilaiseterilaiset teoreettisetteoreettiset
ymmymmäärryksetrrykset toimiatoimia yhtyhtääaikaisestiaikaisesti? ? MitenMiten??


