
Sosiaalityön VTR-rahoitus tutkimuksen ja 
kehittämisen mahdollistajana –

Näkökulmia LATU -hankkeesta

8.6.2022, Jyväskylä

Haukkalan säätiön asiantuntijafoorumi



Lapsen tukena — tukihenkilö- ja tukiperhe-
toiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä (LATU)

 Rahoittaja: STM, 2021–2022

 Hankkeen johtaja: Johanna Kiili, 

yliopistonlehtori, dosentti /JYU

 Osahankkeen vastaava: Kaisa Malinen, 

vanhempi tutkija, dosentti /JAMK

 Tutkijat:
YTT Sirpa Kannasoja
VTT Tiina Lehto-Lundén
YTT Johanna Moilanen
YTT Anu-Riina Svenlin (vuonna 2021)
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• Yhteistyökumppanit:

Jyväskylän kaupunki
Tampereen kaupunki
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelu-
kuntayhtymä Soite
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Järvi-
Suomen piiri
Pelastakaa Lapset ry.



Sosiaalityön VTR-rahoitus (1) 

 Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtion-
avustus (SHL, 60 c §)

– STM ” voi myöntää vuosittain hakemusten perusteella valtion 
rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille, 
jotka sopivat yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan paino-
alueiden ja tavoitteiden kanssa ja jotka on vertaisarvioitu”

– Rahoitettavan tutkimuksen painoalueet määritellään vuosittain 
annettavalla asetuksella 

 Tavoitteena on 

– ”Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän 
kehittämiseen suuntaavaa sosiaalityön tutkimusta ja tukea siten 
sosiaalityön tutkimusperusteisuutta” (STM:n asetus 605 /2020) 
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Sosiaalityön VTR-rahoitus (2) 

 Ensimmäinen VTR-haku aukesi 10 /2020 ja ensimmäiset 
rahoitetut hankkeet alkoivat 1 /2021

 Hakemukset vertaisarvioidaan

 Puolet arviointikriteereissä olevista kohdista liittyy 
tutkimuksen käytäntörelevanssiin

– Sidos- ja kohderyhmien huomiointi valmistelussa ja toteutuksessa

– Tulosten hyödynnettävyys sosiaalihuollon käytännön työssä

– Kohdentuminen sosiaalihuollon palvelujärjestelmän toimivuuden 
kannalta relevanttiin kohteeseen

– Tuotetun tiedon hyödynnettävyys sosiaalihuollon johtamisessa ja 
päätöksenteossa
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https://stm.fi/documents/1271139/114581715/Hakemusten+arviointikriteerit+sosiaality%C3%B6n+vtr+2022.docx/6945e605-89c1-4487-4285-458596b301f9?t=1648207050162


LATU-hankkeessa

 Tarkastellaan kahta tyypillistä lapsi- ja perhesosiaali-
työn tukimuotoa: tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa

 Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan laajana 
tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin ja kasvun 
tukeminen sekä perheen sosiaalisen verkoston 
väliaikainen vahvistaminen

– Toiminnan ydin on lapsen tai nuoren ja vapaaehtoistyön 
pohjalta toimivan aikuisen /perheen välille syntyvässä 
vuorovaikutussuhteessa
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LATU koostuu kahdesta osahankkeesta

Osahanke I: Valtakunnallinen
ammattilaisille suunnattu kysely (N=105)

 Kysymykset muodostettiin yhdessä sosiaali-
huollon ammattilaisten kanssa kevään 2021 
aikana

• Kysely lähettiin kuntiin, kuntayhtymiin ja 
yhteistoiminta-alueille toukokuussa ja suljettiin 
lokakuussa 2021

 Kaksi samansisältöistä kyselyä: toinen 
tukihenkilötoimintaan, toinen tukiperhe-
toimintaan liittyen 
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Osahanke II: Tukisuhteiden laadun 
ja koettujen vaikutusten tutkiminen

• Tavoitteena kehittää ja pilotoida TukiMittari-
arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan 
dokumentoida ja arvioida tukisuhteiden laatua 
ja tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan koettuja 
vaikutuksia

• Lapsen lomake, vanhemman lomake sekä 
tukihenkilön /tukiperheen lomake

• Pilotointi yhteistyökumppanien 
kanssa 1/2022−6 /2022
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Osahanke II:
Lapsen lomakkeen 
kehittäminen



Työpajat lasten kanssa 5−6 /2021

5 työpajaa, 19 osallistujaa

 7 lapsella tukiperhe, 10 lapsella tukihenkilö 
ja 2 lapsella sporttikummi 

 Kokkola: 5 osallistujaa, 8−12 v. 

 Jyväskylä: 3 osallistujaa, 12−17 v.

 Tampere: a) tukiperhetyöpaja 3 ja b) 
tukihenkilötyöpaja 4 osallistujaa, 9−14 v. 

 Etätyöpaja: 4 osallistujaa, 9−12 v.  

Työpajassa kolme osiota: 

 1) Minä ja minun tukihenkilö /tukiperhe / 
sporttikummi (tutustuminen) 

 2) Kysymystehdas (lapset keksivät 
kysymyksiä, Ville ja Vilja–vinjetti, Powtoon-
animaatio) 

 3) Suurennuslasi (arvioidaan tutkijoiden kv. 
tutkimuksessa luomia kysymyksiä korttien 
avulla, yhteensä 17 kysymystä) 
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https://www.youtube.com/watch?v=NpIqifGEv3w


eKoutsi: mobiilikyselyt 9−10 /2021
Työpajoissa kehitettyjen kysymysten testaus mobiilisovelluksella

 Lähetettiin kysymyksiä työpajoihin 
osallistuneille eKoutsi-sovelluksella 2 viikon 
välein

 Kysymyksiä lähetettiin yhteensä neljä kertaa

 Vastauksia tuli seuraavasti

– Viikko 36: 9

– Viikko 38: 12

– Viikko 40: 11

– Viikko 42: 16

 Kysymyksiä eKoutsissa oli kerrallaan 5−7, 
yhteensä 18 erilaista kysymystä

 Kysymykset liittyivät tukisuhteeseen ja 
olivat synteesi lasten keksimistä sekä 
tutkijoiden kehittämistä kysymyksistä

 Jokainen eKoutsi alkoi kysymyksellä ”Mitä 
kuuluu?” ja päättyi kysymykseen ”Haluatko 
vielä kertoa jotain tutkijoille?” 
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Työpajat lasten kanssa 11−12 /2021
Tukisuhteen arviointiin laaditun lomakkeen testaus

5 työpajaa, 19 osallistujaa

 Kokkola: 5 osallistujaa, 8−12 v. 

 Jyväskylä: 4 osallistujaa 10−17 v.

 Tampere: a) tukiperhetyöpaja 3 ja b) 
tukihenkilötyöpaja 4 osallistujaa, 9−14 v. 

 Etätyöpaja: 3 osallistujaa, 9−12 v.  

 Työpajassa testattiin ja arvioitiin lapsille 
suunnattua lomaketta ja sen täyttöä 
(erilaiset versiot tukihenkilö- ja 
tukiperhetoimintaan)

 Lomake oli muokattu eKoutsi-testauksen 
jälkeen, ja työpajatyöskentelyn jälkeen 
tutkijat tekivät vielä lisää muokkauksia

 Lopuksi graafikko viimeisteli ulkoasun ennen 
pilotointivaiheen alkua 
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•Tärkeää, koska tutkimuksellisen tiedon 
ohuuteen on kiinnitetty huomiota esim. 
lastensuojelua koskettavissa selvityksissä

•Vahvistaa edellytyksiä sosiaalityön 
tutkimusperusteisuudelle palvelu-
järjestelmässä – voiko myös estää jotakin?

Käynnissä on parhaillaan useita 
lasten, nuorten ja perheiden 

palveluihin liittyviä VTR-hankkeita

•Miten käytännön toimijoiden resurssit 
riittävät yhteiseen kehittämistyöhön? Entä 
hyvinvointialueille siirryttäessä?   

•Rahoitus myönnetään 2 vuodelle, mutta 
tutkimuslupien ja aineistojen hankintaan 
voi kulua pitkä aika – hankeajan 
pidentäminen? 

Suositaan laajoja, usean eri 
toimijan yhteistyöhankkeita

Kehittämisorientaatio luo 
tutkimushankkeisiin 

toimintatutkimuksellista virettä 

Tutkimuslupakäytännöt ja 
käytäntöjen yhteneväisyys 

hyvinvointialueillaL
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Kiitos!

Lisätietoa: 
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/
research/projects/research-groups/latu

Johanna Moilanen

Yliopistotutkija, YTT

johanna.s.moilanen@jyu.fi

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/research-groups/latu
mailto:johanna.s.moilanen@jyu.fi

