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Lapset kansainvälisissä lastensuojelututkimuksissa – tutkimuseettinen näkökulma  

 

Johanna Kiili & Johanna Moilanen 

 

 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen lapsiin liittyvä tutkimustoiminta on lisääntynyt, ja yhä 

useammin lapset toimivat tutkimusten informantteina. Samaan aikaan tutkimuseettiset 

prosessit ovat tarkentuneet. Tässä luvussa tarkastellaan lastensuojeluun liittyvää 

kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta tutkimuseettisestä näkökulmasta. Tarkastelu kohdentuu 

vuosina 2007–2017 julkaistuihin vertaisarvioituihin tutkimusartikkeleihin, joissa kohteena 

ovat lastensuojelun ammattikäytännöt ja tutkimusaineistoa on kerätty suoraan lapsilta.  

 

Lastensuojelu viittaa julkisen hallinnon, ammattilaisten ja kansalaisten väliseen käytäntöön, 

jonka tavoitteena on lasten hyvän elämän turvaaminen ja joka tekee mahdolliseksi puuttua 

perheen yksityisyyden suojaan. Siinä ohjataan, tuetaan ja valvotaan sellaista lapsuutta ja 

perhe-elämää, joka nähdään ongelmallisena vallitsevien sosiaalisten ja kulttuuristen 

odotusten näkökulmasta. (Pösö 2010, 325; myös Burns & Pösö & Skivenes 2017.) Tässä 

luvussa käsitteitä lastensuojelu ja lastensuojelun ammattikäytännöt käytetään laajassa 

merkityksessä ja niillä viitataan valtioiden velvollisuuksiin. Valtiolla on velvollisuus 

huolehtia suojelun tarpeessa olevista lapsista, ja tämä velvollisuus on delegoitu 

lastensuojelun ammattilaisille. Ammattilaiset ovat etenkin päätösvallan osalta useimmissa 

maissa koulutukseltaan sosiaalityöntekijöitä. Lastensuojelun ammattilaisten velvollisuus on 

arvioida lasten suojelun tarvetta ja heidän hyvinvointiaan uhkaavia riskejä. Lisäksi 

ammattilaiset tarjoavat tukea, voimavaroja ja palveluita, joiden avulla lasten ja perheiden 

hyvinvointia ja toimintakykyä pyritään tukemaan. Jos tuki ja kotiin suunnatut palvelut eivät 

ole riittäviä, lapsi voidaan ottaa julkisen vallan huostaan ja sijoittaa asumaan muulle kuin 

kotiinsa, esimerkiksi sijaisperheeseen tai lastensuojelulaitokseen. (Burns & Pösö & Skivenes 

2017, 8.) 

 

Luvun tavoitteena on selvittää, kuinka kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan 

lastensuojelututkimuksen tutkimuseettisistä ratkaisuista ja miten niitä perustellaan. Lisäksi 

kysytään, onko lastensuojelun alaikäisillä asiakkailla itsellään mahdollisuus määritellä 

osallistumistaan tutkimuksen tekoon. Luku tuottaa tietoa tutkimuseettisistä ratkaisuista ja 

perusteluista, joita lasten kanssa tutkimusta tekevän tutkijan on tärkeä paitsi hahmottaa, 

myös reflektoida suhteessa omaan tutkimustyöhönsä.  

 

 

Tutkimuseettinen sääntely ja alaikäisyys 
 

Kansainvälisesti ja enenevässä määrin myös Suomessa on yleistä, että lastensuojelua 

koskettavat akateemiset tutkimukset käyvät läpi tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin. 

Tutkimuseettisen sääntelyn näkökulmasta alaikäiset nähdään vajaavaltaisina sekä 

suojattomina ja haavoittuvina ja siten alaikäisiä suojaavat tarkemmat tutkimuseettiset 

periaatteet kuin täysi-ikäisiä (Mäkelä 2010). Näin on etenkin lastensuojelun asiakkaina 

olevien lasten kohdalla, sillä he saattavat elää haavoittavissa oloissa, jolloin 

tutkimustoiminnan tarpeellisuus ja tutkimusasetelmien eettiset ratkaisut tulee perustella 

tarkasti. Lastensuojelua ja sosiaalityötä koskettavissa tutkimuksissa käsitellään usein 

sensitiivisiä aiheita. Tutkittavien loukkaamattomuus ja koskemattomuus saattavat joutua 

jännitteiseen suhteeseen heitä ja heidän elämäänsä koskevan tiedon hankkimisen kanssa. 

(Rauhala & Virokannas 2011.) Tästä syystä on erityisen tärkeää tarkastella 

lastensuojelututkimusten eettisiä ratkaisuja.  

 



Huolimatta siitä, että tutkimuseettisiä pääperiaatteita – itsemääräämisoikeutta, yksityisyyden 

suojaa ja vahingon välttämistä – tulee noudattaa myös alaikäisiä tutkittaessa (Kuula 2008), ei 

periaatteiden noudattamista nähdä riittävänä, vaan niin sanotut institutionaaliset 

portinvartijat, kuten viranomaiset, vaativat yhä useammin myös vanhempien suostumusta 

(Mäkelä 2010). Seurantatietoa siitä, kuinka paljon tutkimuksia jää osittain tai kokonaan 

tekemättä vanhempien tai viranomaisten kieltäytymisten vuoksi, ei ole saatavilla, mikä 

hankaloittaa lastensuojelututkimuksissa tehtyjen tutkimuseettisten ratkaisujen pohtimista 

entisestään. Powell ja Smith (2009) nostavat esiin, että tutkimuseettiset ohjeistukset 

keskittyvät pääasiassa tarkastelemaan lasten suojelemista mahdollisilta haitoilta. 

Ohjeistukset eivät tuo tarpeeksi esiin muita eettisiä velvollisuuksia, kuten sitä, että lapsia 

tulee informoida riittävästi ja heille tulee taata mahdollisuus osallistua tutkimukseen tai 

kieltäytyä siitä ilman painostusta (myös Graham & Powell & Taylor 2015).  

 

Lasten osallisuus tutkimuksessa on monin tavoin eettisesti haastavaa vapaaehtoisuuden ja 

tietoon perustuvan suostumuksen näkökulmasta (esim. Lagström ym. 2010). Metodologisista 

kysymyksistä kiinnostuneet tutkijat eivät aina hahmota lapsia oikeudenhaltijoina 

tutkimusaineistoa kerättäessä. Esimerkiksi Ferguson (2016) on julkaissut 

sosiaalityöntekijöiden, vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta tarkastelevan 

tutkimuksen, jossa kehitettiin niin sanottuja liikkuvia tutkimusmenetelmiä eli 

sosiaalityöntekijöiden mukana kulkemista, kotikäyntien havainnoimista sekä kävellen ja 

kotikäynniltä toiselle ajettaessa tehtyjä haastatteluja. Fergusonin artikkelin tutkimuseettisessä 

kuvauksessa ei tuoda lainkaan esiin, onko kotona tapahtuvaan havainnointiin kysytty lupaa 

lapsilta. Kuvauksessa kerrotaan vain vanhempien antamista luvista. Asiaa ei myöskään 

pohdita eikä problematisoida. Tämä herättää kysymään, miten on laita lapsia ja 

lastensuojelua koskettavissa tutkimuksissa laajemmin.  

 

 

Integroiva kirjallisuuskatsaus, aineiston hakustrategiat ja -prosessi   

 

Luvussa käytetään tutkimusmenetelmänä esimerkiksi terveys- ja hoitotieteissä runsaasti 

hyödynnettyä integroivaa1 kirjallisuuskatsausta. Se soveltuu menetelmäksi tutkimukseen, 

jossa pyritään rakentamaan yleiskatsaus tarkasteltavasta aiheesta (Whittemore & Knafl 2005; 

Salminen 2011) ja jossa tavoitteena on arvioida, kritisoida ja syntetisoida tarkasteltavaan 

aiheeseen liittyvää kirjallisuutta niin, että siitä voidaan saada uutta tietoa ja uusia 

näkemyksiä (Torraco 2005; 2016).  

 

Cooperin (1998) mukaan integroiva kirjallisuuskatsaus voi yltää yhtä korkeaan laatuun kuin 

alkuperäistutkimus, jos se toteutetaan viisivaiheisena prosessina: 1) tutkimusongelman 

muotoilu, 2) aineiston hankinta, 3) aineiston arviointi, 4) aineiston analyysi ja 5) tulosten 

esittäminen ja tulkinta (ks. myös Whittemore & Knafl 2005; Salminen 2011, 8). Tässä 

katsauksessa edettiin Cooperin esittämän vaiheistuksen mukaan niin, että 

tutkimuskysymysten muotoilun jälkeen toteutettiin aineistonkeruu systemaattista protokollaa 

noudattamalla. Analyysi- ja tulosvaiheissa tavoitteena oli tuottaa selkeä, tiivistetty ja uutta 

tietoa tuottava analyysi laajasta aineistosta. 

 

Katsauksen perustana oleva tutkimusaineisto kerättiin ProQuest Social Services Abstracts-, 

ProQuest Sociological Abstracts-, ASSIA-, Ingenta- ja EBSCO-tietokannoista, jotka ovat 

sosiaalitieteellisessä sekä sosiaalityön ja lastensuojelun tutkimuksessa yleisesti käytettyjä, 

laaja-alaisia tietokantoja. Tavoitteena oli saada aineistoksi viimeaikaisia kansainvälisiä 

tutkimuksia, joten haut rajattiin vuosiin 2007–2017. Haut kohdennettiin vertaisarvioinnin 

läpikäyneisiin julkaisuihin, joissa kohteena ovat lastensuojelun ammattikäytännöt ja 

                                                           
1 Rinnakkaistermeinä suomenkielisessä keskustelussa käytetään myös käsitteitä integroitu ja integratiivinen. 



tutkimusaineistoa on kerätty suoraan lapsilta. Aineiston kieleksi valittiin englanti, sillä se on 

tutkimustoiminnan ja julkaisemisen valtakieli. Tietokantahakujen ohella aineistoa 

täydennettiin manuaalisina hakuina (julkaisujen lähdeluettelot) ja vapailla hauilla Google 

Scholar -hakupalvelussa. Manuaalisesti koottua aineistoa käytettiin myös apuna 

kirjallisuuskatsauksen hakutermien tarkentamisessa.  

 

Katsauksessa tutkimusten seulonta toteutettiin neljässä eri vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen 

haut tehtiin marraskuussa 2017. Abstrakteihin ja asia-/avainsanoihin rajatut haut tuottivat 

yhteensä 2 442 osumaa. Hakuvaiheessa sisäänottokriteereinä toimivat edellä mainittujen 

rajausten lisäksi käsiterajaus niin, että hakutermeinä käytettiin useita rinnakkaisia tai 

toisiinsa kytkeytyviä englanninkielisiä käsitteitä ja niiden yhdistelmiä (ks. Liite 1). 

Hakutuloksia seulottiin ensimmäisessä vaiheessa perussisäänottokriteereiden mukaisesti 

siten, että 1) julkaisun tuli otsikon perusteella kuvata tai liittyä lastensuojelun 

ammattikäytäntöihin ja 2) abstraktin tuli olla saatavilla. Jos aiheen vastaavuus ei selvinnyt 

otsikon perusteella, julkaisu sisällytettiin mukaan tarkasteluun.  

 

Toisessa vaiheessa hakutuloksia rajattiin abstraktien perusteella. Mukaan sisällytetyissä 

julkaisuissa lapsilla oli tutkimushetkellä lastensuojeluasiakkuus. Lisäksi aineisto rajattiin 

koskemaan alle 18-vuotiaita, vaikka samalla tutkijat olivat tietoisia siitä, että ikäraja voi 

merkitä asiakkuuden ja lastensuojelupalveluiden suhteen eri asioita eri maissa. Katsauksessa 

lähtökohdaksi otettiin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen määritelmä alaikäisyydestä 

(18 v.). Mainittujen rajausten perusteella lähempään tarkasteluun seuloutui 266 julkaisua.  

 

Kolmannessa vaiheessa aineistoa seulottiin kokotekstin perusteella. Aineistosta rajattiin pois 

esimerkiksi hallinnollisia dokumentteja, oikeudenkäyntimateriaalia tai asiakasdokumentteja 

empiirisenä aineistona käyttävät julkaisut. Pois suljettiin myös rekisteriaineistoihin 

pohjautuvat tutkimukset, kirjallisuuskatsaukset, teoreettiset ja käsitteelliset artikkelit sekä 

tutkimusmenetelmiin tai -metodologiaan keskittyvät julkaisut. Näin ollen tarkastelu rajautui 

empiirisiä alkuperäisaineistoja käyttäviin tutkimusartikkeleihin. Aikuistumista (täysi-

ikäisyyden saavuttaminen) ja jälkihuoltoa koskettavat tutkimukset sisällytettiin mukaan, ellei 

kyseessä ollut selkeästi aikuistumiseen liittyvä tutkimus, jossa lastensuojelua ei juurikaan 

tarkasteltu. Ratkaisuun päädyttiin siksi, että osassa maista lastensuojelun jälkihuoltoon 

liitetty ikäraja on 16 vuotta. Tässä vaiheessa seulottiin pois duplikaatit ja julkaisut, joita ei 

ollut sähköisesti saatavilla. Hakua myös täydennettiin marras–joulukuun 2017 osalta 

(täydennys tehtiin kaikista tietokannoista vaiheiden 1–3 periaatteiden mukaisesti). Kolmen 

seulontavaiheen jälkeen aineisto koostui 109 artikkelista.  

 

Viimeisessä vaiheessa ulos suljettiin rajatapaukset eli julkaisut, joissa tarkastelun fokus ei 

ollut lastensuojelun ammattikäytännöissä tai tutkimuskysymys ei kytkeytynyt lastensuojelun 

näkökulmaan. Tutkimukset, joissa käsiteltiin lasten näkemyksiä oppimisesta tai 

koulunkäynnistä, jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, samoin muisteluaineistoihin perustuvat ja 

lähihistorialliset tutkimukset. Pois suljettiin myös yleiseen adoptioon, rikolliseen 

käyttäytymiseen, köyhyyteen, katulapsi-ilmiöön, kasvatukseen, lähisuhdeväkivaltaan ja 

päihteidenkäyttöön ensisijaisesti keskittyvät tutkimukset, joista puuttui lastensuojelun fokus. 

Rajanveto oli vaikeaa, sillä lastensuojelu on moniammatillista toimintaa, jolloin esimerkiksi 

kouluvalmiuksien tarkastelu voi olla oleellista lastensuojelun kannalta. Lisäksi eri maissa 

lastensuojelun toimintamallit ja -tavat vaihtelevat. Mikäli alkuperäistutkimuksesta oli 

useampi julkaisu, valittiin niistä kattavin.  

 

Edellä kuvattujen seulontavaiheiden jälkeen katsauksen kokonaisaineisto muodostui 78 

vertaisarvioidusta tutkimusartikkelista. Liitteessä 1 esitetty kuvio havainnollistaa ja tiivistää 

aineistonhakuprosessin tietokannoista hakusanoineen, sisäänotto- ja poissulkukriteereineen. 

Katsauksen aineistoon sisällytettyjen julkaisujen laatua arvioitiin seuraavien periaatteiden 



avulla (esim. Kaseva 2011): julkaisun tuli olla vertaisarvioitu akateeminen julkaisu, siinä tuli 

olla selvästi määritelty tutkimuskysymys ja tutkimuskohde, tutkimuksen aineisto ja 

metodologiset ratkaisut tuli olla kuvattu riittävän selvästi ja sen tuli perustua 

alkuperäisaineistoon. Laatua ei arvioitu tiettyä arviointikriteeristöä tai pisteytysjärjestelmää 

käyttämällä, sillä tavoitteena oli tutkimustulosten arvioinnin sijaan tarkastella 

tutkimuseettistä argumentointia erilaisissa lapsia ja lastensuojelua koskettavissa 

tutkimuksissa (ks. esim. Evans 2007). 

 

 

Aineiston kuvaus, tutkimuskysymys ja analyysi 

 

Katsauksen aineistoksi seuloutuneet artikkelit ovat pääosin eurooppalaiseen ja anglo-

amerikkalaiseen lastensuojeluun keskittyviä, sillä aineistoksi valituista tutkimuksista 

merkittävä osa kohdistuu Isoon-Britanniaan (21 artikkelia) ja Yhdysvaltoihin (16 

artikkelia).2  Tämä ei ole yllättävää tiedonhaussa käytetyn julkaisukielen rajauksen vuoksi. 

Kolme yleisintä julkaisukanavaa ovat Children and Youth Services Review (14 artikkelia), 

Child and Family Social Work (14 artikkelia) ja The British Journal of Social Work (6 

artikkelia). Julkaisuvuodet painottuvat vuosiin 20132017, sillä aineistosta 42 artikkelia on 

julkaistu tuolla aikavälillä. Tämä kertonee siitä, että lasten osallistuminen tutkimuksiin on 

hiljalleen yleistymässä. Yleisin julkaisuvuosi on 2017 (17 artikkelia). Artikkeleista selvä 

enemmistö on toteutettu kvalitatiivisin menetelmin (50 julkaisua), noin neljäosa 

kvantitatiivisin menetelmin (20 julkaisua) ja joissakin julkaisuissa (8 julkaisua) on käytetty 

mixed methods -lähestymistapaa.  Liitteessä 2 on esitelty aineisto kokonaisuudessaan.  

 

Aineisto on integroivan kirjallisuuskatsauksen aineistoksi laaja, sisältäen yhteensä 78 

tutkimusta. Analyysitapana on sovellettu teemoittelua, josta voidaan kirjallisuuskatsauksen 

yhteydessä käyttää myös nimitystä temaattinen laadullinen synteesi (Thomas & Harden 

2007). Temaattinen laadullinen synteesi sisältää kolme vaihetta: aineiston koodaaminen 

”rivi-riviltä”, deskriptiivisten teemojen muodostaminen ja analyyttisten teemojen luominen. 

Analyysin tavoitteena on jäntevä synteesi laajasta ja erilaisia metodisia ratkaisuja sekä 

primääriaineistoja hyödyntävästä tutkimuskirjallisuudesta. Tästä syystä analyysi on tehty 

teoriaohjaavasti hyödyntämällä ihmistieteellisen tutkimuksen tutkimuseettisiä periaatteita 

(ks. esim. Tutkimuseettinen neuvottelukunta3; Hallamaa ym. 2011) sekä YK:n Lapsen 

oikeuksien yleissopimuksen4 periaatteita osallisuudesta, suojelusta ja riittävistä 

voimavaroista (esim. Bell 2008). Analyysia ohjaavia tutkimuskysymyksiä on kaksi. 

Ensinnäkin kysytään, miten aineistona olevissa tutkimuksissa perustellaan tehtyjä 

tutkimuseettisiä ratkaisuja. Ja toiseksi, miten lasten itsemääräämisoikeutta, yksityisyyden 

suojaa ja vahingon välttämistä kuvataan tutkimuksissa. 

 

Aineiston analyysissa lähdettiin liikkeelle julkaisujen tutkimusongelmien muotoiluihin sekä 

metodologisiin ja tutkimuseettisiin kuvauksiin tutustumisesta. Tämän jälkeen hahmotettiin 

alustavia teemakohtaisia kokonaisuuksia, jotka koodattiin tutkimustehtävän mukaista 

jäsentelyä ja teoreettisia käsitteitä apuna käyttäen. Seuraavassa vaiheessa teemoja 

tarkasteltiin ja verrattiin toisiinsa niin, että niistä muodostuu sisäisesti mahdollisimman 

yhteneväisiä, mutta muista teemoista eroavia kokonaisuuksia.  

  

Analyysin tarkemmat tulokset esitetään viiden, osin myös ristikkäin limittyvän teeman 

avulla (ks. Kuvio 1 alla). Analyysissa tarkastellaan tutkimuseettisiä ratkaisuja seuraavista 

                                                           
2 Lisäksi tutkimukset sijoittuvat Ruotsiin (6), Australiaan (4), Espanjaan (4), Alankomaihin (3), Kanadaan (3), 

Irlantiin (3), Uuteen-Seelantiin (3), Norjaan (3) ja Italiaan (2). Muista maista aineistossa on mukana yksittäisiä 

tutkimuksia (Chile, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Ghana, Iran, Kenia, Saksa, Serbia, Suomi, Viro). 
3 https://www.tenk.fi/ 
4 https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus/sopimus-kokonaisuudessaan/ 



näkökulmista: 1) ammattilaisten asema ja tutkittavien rekrytointi, 2) tutkimusaineiston 

edustavuus, 3) lasten valinnanmahdollisuus, 4) tietoon perustuva suostumus ja 5) 

vanhempien asema ja valinnat. Kaikkia teemoja yhdistää lastensuojeluun oleellisesti liittyvä 

suojelun problematiikka ja erityisesti se, millaisina yhteistyökumppaneina ja myös 

portinvartijoina lastensuojelun ammattilaiset, mutta myös lasten vanhemmat 

tutkimusartikkeleissa kuvataan.  

 

 
Kuvio 1. Analyysin pääteemat. 

 

 

 

Ammattilaiset ja tutkittavien rekrytointi  

 

Yli puolessa (41/78) aineiston tutkimusartikkeleista tuodaan esiin lastensuojelun 

ammattilaisten asema ja toiminta suhteessa tutkimuseettisiin ratkaisuihin, etenkin heidän 

arvioidessaan lasten hyvinvointia. Tarkastelun kohteena on tällöin muun muassa kysymys 

lasten tavoitettavuudesta yhdistettynä lasten elämäntilanteen ja edun arviointiin. Tutkijat 

tekevät yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden tai muiden lastensuojelun ammattilaisten kanssa 

heidän toimiessa yhteyshenkilöinä tutkittavien suuntaan, sillä lasten tavoittaminen muutoin 

kuin ammattilaisen avulla voi olla vaikeaa.  

 

Good collaboration with the staff at the barnahus was a fundamental… 

(Rasmusson 2011, 306). 

 

Reaching young people was very difficult. They could only be contacted with 

the cooperation of their case managers, with approval of the young person in 

advance. (Bijleveld & Dedding & Bunders-Aelen 2014, 254.) 

 

Ammattilaiset toimivat yhteistyökumppaneina, tutkimuksen mahdollistajina ja 

portinvartijoina ja arvioivat, mikä on lapsen hyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu. Tutkijat 

ovat riippuvaisia sosiaalityöntekijöiden ja muiden lastensuojelun työntekijöiden 

ammattitaidosta arvioida lapsen elämäntilannetta ja etua, samoin halukkuudesta toimia 

tutkimusmyönteisesti. Esimerkiksi Dillonin ja kumppaneiden (2016, 73) 



lastensuojelutarpeen arviointiin keskittyvässä tutkimuksessa lastensuojelun ammattilaiset 

motivoituivat yhteistyöstä kehittääkseen tutkimustulosten avulla omaa työtään.  

 

Lastensuojelun erityispiirre viranomaistoimintana, jossa viranomaisella on oikeus puuttua 

perheen yksityisyydensuojaan ja perhedynamiikkaan, on melko vahvasti esillä 

tutkimuksissa. Artikkeleista hieman alle puolessa (32/78) mainitaan selvästi, että tutkittavien 

rekrytoinnissa ensimmäisen vaiheen valinnan ja seulomisen tekivät ammattilaiset arvioiden, 

ketkä lapset ovat sopivia ja kykeneviä osallistumaan tutkimukseen (esim. Arbeiter & Toros 

2017; Balsells ym. 2017; Kim & Buchanan & Price 2017; Lundström & Sallnäs 2012; 

Mateos ym. 2017; Pölkki ym. 2012; Wigley ym. 2011). Julkaisujen eettisissä kuvauksissa 

tutkimuksen informoinnista ei välttämättä saa selvää käsitystä, sillä muutamissa artikkeleissa 

esimerkiksi tutkittavien rekrytointiprosessi jää epäselväksi (esim. Buckley ym. 2011; Hyde 

& Kammerer 2009; Mnisi & Botha 2015; Pert & Diaz &Thomas 2017). Epäselvää on, miten 

prosessi on edennyt, ketä on informoitu ensimmäisenä ja ovatko ammattilaiset lähettäneet 

tutkimuspyynnöt kaikille tutkimuskysymyksen kannalta sopiville henkilöille vai onko jo 

tässä vaiheessa tapahtunut seulontaa. Muutamassa yksittäisessä artikkelissa (esim. 

Lundström ym. 2012; Kiraly ym. 2013; Dillon ym. 2016) kieltäytymisen syyksi mainitaan, 

että lastensuojelun ammattilaisten tai sijaisvanhempien välittämän tiedon mukaan lapsi ei 

halua osallistua tutkimukseen. Tällöin tutkijalla ei ole täyttä varmuutta siitä, onko kyse 

lapsen omasta vai ammattilaisen tai sijaisvanhemman päätöksestä.   

 

Analysoiduissa artikkeleissa kuvataan useita tutkimuksia yhdistäviä keskeisiä tekijöitä, jotka 

ovat vaikuttaneet siihen, miten lapset ovat valikoituneet tai heidät on seulottu mukaan 

tutkimukseen. Kyse on tutkimuskysymyksen mukanaan tuomien rajausten, kuten esimerkiksi 

asuinalueen, sukupuolen tai etnisen taustan, lisäksi erityisesti lasten hyvinvointiin liittyvistä 

tekijöistä eli lasten terveydentilasta, lastensuojelutarpeen syistä ja riittävän vakaasta 

elämäntilanteesta. Valintakriteereinä analysoiduissa tutkimuksissa käytetään muun muassa 

traumataustaa ja -historiaa (esim. Kiraly & Humphreys 2013; Dillon & Greenop & Hills 

2016; Powers ym. 2012; Rasmusson 2011). Tutkijat ovat riippuvaisia siitä, miten 

ammattilaiset arvioivat traumaattisia tapahtumia (laiminlyöntiä, väkivaltaa, hyväksikäyttöä) 

kokeneiden lasten mahdollisuutta osallistua tutkimukseen, sillä aineistonkeruun yhteydessä 

näihin asioihin mahdollisesti palataan ja niitä käsitellään. Lastensuojelun asiakkaana oleva 

lapsi on yleensä kertonut kokemuksiaan useammalle viranomaiselle ja häntä halutaan 

suojella toistuvalta ikävien asioiden kertomiselta ja muistelulta. Ammattilaiset arvioivat 

myös lasten olosuhteita ja niiden kuormittavuutta sekä lastensuojeluasiakkuuden vaihetta 

(esim. Kothari ym. 2014; McLeod 2010; Wigley ym. 2011). Erityisen haavoittavissa tai 

epävarmoissa oloissa elävien tai kriisiä läpikäyvien lasten tutkimusosallisuutta haluavat 

rajata sekä ammattilaiset että myös tutkijat. 

 

Community organisations and caregivers exercised judgement about which 

young people were approached to participate. ... The researchers saw this 

selectivity as a cost of ensuring an ethical and sensitive approach to the 

research. (Kiraly ym. 2013, 317.) 

 

The only exclusion criteria applied was that participants displaying particular 

vulnerability or currently experiencing crisis would not be approached (Dillon 

ym. 2016, 73). 

 

Aineiston tutkimuksissa lasten kykenevyyttä osallistua tutkimukseen arvioidaan myös 

suhteessa ikään, kognitiivisiin kykyihin ja institutionaalisiin rajoitteisiin, esimerkiksi 

liikkumavapauteen (esim. Geenen & Powers & Phillips 2015). Merkille pantavaa on, että 

aineistossa on vain joitakin (7/78) tutkimuksia, joissa aineistoa on kerätty alle 7-vuotiailta 

lapsilta (esim. Cossar & Brandon & Jordan 2014; Moss 2009; Quiroga & Hamilton-



Giachritsis 2017; Winter 2010; Wood & Selwyn 2017). Ikäkysymys liitetään muun muassa 

lasten kognitiivisiin kykyihin hahmottaa lastensuojeluprosessia ja vastata tutkijan esittämiin 

kysymyksiin.  

 

Kognitiivisen, psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn suhteen tutkimusaineistossa on 

havaittavissa erilaisia tapoja rajata lasten osallistumista. On tutkimuksia (7/78), joissa 

raportoidaan, että osallistumista rajoitetaan suoraan älykkyysosamäärän, olemassa olevien 

diagnoosien, mielenterveyshistorian, liikuntavammojen tai kehitysvammaisuuden perusteella 

(Euser ym. 2014; Gillum & O'Brien 2010; Mateos ym. 2017; Nourian ym. 2016; Narendorf 

ym. 2012; Quiroga ym. 2017; Schwartz 2010). Toisaalta on selvää, että esimerkiksi 

kyselytutkimuksissa tutkimukseen osallistujilta edellytetään paitsi kykyä käyttää kirjoitettua 

kieltä kommunikoinnin välineenä, myös riittäviä kognitiivisia valmiuksia. 

 

Youths were eligible to participate if they were 16 to 18 years old at initial 

contact and … had a documented full scale IQ of 70 or more. IQ was 

restricted in order to recruit participants who could successfully participate 

in structured and semi-structured interviews and provide informed assent. 

(Narendorf ym. 2012, 44). 

Muutamissa tutkimuksissa (5/78) raportoidaan, että ammattilaiset tekivät arvion siitä, onko 

lapsi kognitiivisesti kykenevä osallistumaan haastatteluihin tai täyttämään kyselylomakkeen 

sekä antamaan tietoon perustuvan suostumuksen (esim. Balsells ym. 2017; Morrison ym. 

2011). Toisen ääripään muodostavat yksittäiset tutkimukset, joissa ei haluta rajata ketään 

sopivan ikäistä lasta tutkimuksen ulkopuolelle (esim. Llosada-Gistau & Casas & Montserrat 

2016; Pert ym. 2017; Roesch-Marsh ym. 2017).  

 

As it was sent to all children in care of the age groups mentioned, those with 

special developmental or behavioural concerns were also included. These 

children, who are mostly concentrated in residential centres, received help 

answering the questionnaire, including reading the questions and writing if 

needed. The idea was not to exclude anyone for any reason. (Llosada-Gistau 

ym. 2016, 741.) 

 

Näissä tutkimuksissa on myös mietitty, miten lasten osallistuminen mahdollistetaan 

esimerkiksi kyselylomakkeiden täyttämisessä, tutkimushaastattelujen aiheiden valinnassa tai 

haastattelujen ajallisen keston määrittelyssä (esim. Aldgate 2009; Llosada-Gistau ym. 2016; 

Edmond 2014).  

 

 

Tutkimusaineiston edustavuus 

 

Tarkastelluissa artikkeleissa osa tutkijoista (12/78) pohtii eettisesti lasten valintakriteerejä. 

Nämä tutkijat ovat tietoisia ammattilaisten kanssa tehtävän yhteistyön tärkeydestä, sen 

myötä tulevista tutkimuseettisistä haasteista sekä tutkimusaineiston edustavuuden 

kysymyksistä (esim. Bucley & Carr & Whelan 2011; Larkins ym. 2015; Lindahl & Bruhn 

2017; Stanley ym. 2014). He tuovat esiin, että erilaiset valintakriteerit suuntaavat tutkimusta 

usein niihin lapsiin, joilla arvioidaan olevan riittävästi kykyä ilmaista itseään verbaalisesti tai 

vastata kyselylomakkeeseen ja joilla on riittävän vakaa elämäntilanne tutkimusaineiston 

keruuhetkellä. Tällöin heikommassa asemassa olevat ja kommunikoinnin haasteita omaavat 

lapset rajautuvat herkästi tutkimusten ulkopuolelle, samoin myös lastensuojelujärjestelmään 

ja ammattilaisiin kriittisesti tai välinpitämättömästi suhtautuvat lapset. 

 



For ethical reasons, children were assessed by their child-welfare officer to 

have a relatively well-functioning situation in their foster home. This could be 

seen as a too narrow selection, which in turn may raise questions about the 

representativity. (Lindahl ym. 2017, 1418.) 

 

Muutamissa artikkeleissa (5/78) edustavan aineistonhankinnan haasteiden kuvataan liittyvän 

sosiaaliviranomaisten epäilyihin lasten kyvystä osallistua tutkimukseen tai ymmärtää heiltä 

kysyttäviä kysymyksiä (esim. Leeson 2007; Woolfson ym. 2010). Lapsia ei joko tietoisesti 

tai epähuomiossa informoida tutkimukseen osallistumisen mahdollisuudesta, jolloin kielto 

tai suostumus annetaan heidän puolestaan. Toisaalta tutkimusprosessit voivat katketa myös 

työntekijöiden vaihtuvuuteen tai resursoinnin muutoksiin (työvoiman määrään). 

 

Very few spoke to the young person concerned. One did not know, until I spoke 

to him, that his social worker had agreed for him to take part in the project. … 

Each boy was visited at least three times, and although a group session was 

planned, agreed upon by all and eagerly anticipated, this did not happen, as a 

key member of staff in one agency went off long-term and the home felt they 

could not continue to support the work. (Leeson 2007, 270.) 

 

Aineistossa on yksittäisiä esimerkkejä myös siitä, että ammattilaiset tai sijaisvanhemmat 

eivät koe tutkimusta tärkeänä, eikä sille haluta antaa liiaksi aikaa (Leeson 2007; Goodyear 

2016; Woolfson ym. 2010). Esimerkiksi sijaisvanhemmat voivat kieltää tutkimuspyynnön tai 

jättää toimittamatta sen eteenpäin tai ammattilaiset eivät ole tutkimuksesta erityisen 

kiinnostuneita eivätkä ehdi paneutua asiaan riittävällä huolellisuudella, esimerkiksi käydä 

läpi tutkimuseettisiä periaatteita ja toimintatapoja.  

 

There was a marked reluctance to refer children to the study initially, but after 

a verbal explanation of the aims of the study, social workers would typically 

select a child or children they considered liked being listened to (Goodyear 

2016, 191). 

 

Edellä kuvatun kaltaisissa tilanteissa valta tutkimuseettisiin ja tutkimuksellisiin ratkaisuihin 

tai niiden ohittamiseen on ammattilaisilla. Tällä on suora vaikutus muun muassa siihen, 

miten edustavaksi tutkimusaineisto muodostuu. Jos asiakkuus on haavoittuvassa vaiheessa 

tai ammattilaisten ja asiakkaiden välillä on konflikteja tai epäluottamusta, on 

tutkimusyhteyshenkilönä toimiminen erityisen haastavaa. Tutkijat myös kokevat, että lasten 

epäluulo ja luottamuksen puute ammattilaisia kohtaan voivat vaikuttaa siihen, miten he 

suhtautuvat tutkijoihin ja tutkimushankkeisiin, sillä tutkijat yleensä lähestyvät lapsia 

ammattilaisten avustamina (esim. Goodyer 2016; Leeson 2007; Severinsson & Markström 

2015). Kyse ei siten aina ole siitä, että lapsia ei ole informoitu tutkimuksesta, vaan heidän 

omasta päätöksestään joko osallistua tutkimukseen tai jättäytyä siitä pois.  

 

 

Lasten mahdollisuus valita 

 

Lapset  saavat harvoin mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä ja päättää osallistumisesta 

tutkimukseen ilman ammattilaisten tai vanhempien suorittamaa etukäteisharkintaa ja 

seulontaa. Tutkijat eivät toisin sanoen lähesty lapsia suoraan, vaan pääsääntöisesti 

ammattilaisten tai vanhempien kautta. Analysoiduista julkaisuista vain kahdessa kuvattiin, 

että tutkijat lähestyivät yli 16-vuotiaita nuoria suoraan, ilman välikäsiä (Mann ym. 2007; 

Taylor ym. 2014). Tärkeää on kuitenkin huomata, että aineisto ei ole yleistettävissä kaikkeen 

lasten tutkimusosallisuuteen, sillä kyse on haastavissa olosuhteissa elävistä lapsista. 

Toisaalta lastensuojelun asiakkaana olevien lasten erityisyyden korostaminen voi olla 



eettisesti kyseenalaista, sillä on vaikea tietää, kuinka moni lapsi kokee vastaavia haasteita 

elämässään lastensuojelun puuttumatta. Tutkimuseettisesti lastensuojeluasiakkuus tuo 

kuitenkin mukanaan erityispiirteitä, jotka on tärkeää ottaa huomioon. Yksi erityispiirre on 

suojelun ja osallisuuden välisen tasapainon löytäminen. 

 

It is a matter of balancing children’s right to be heard with children’s right to 

protection (Rasmusson 2011, 310).  

 

Lasten oikeutta ilmaista mielipiteensä tutkimukseen osallistumisesta ja aikuisten 

portinvartijuutta pohditaan aineiston artikkeleissa vähän (9/78). Pohdintoja käydään lähinnä 

laadullisesti toteutettujen tutkimusten tai laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä 

yhdistävien tutkimusten yhteydessä (esim. Rasmusson 2011; Seim & Slettebø 2011; Wood 

ym. 2017; Leeson 2007; Munford & Sanders 2016). Näissä artikkeleissa pohditaan 

laajemminkin kysymystä siitä, miten aikuiset (ammattilaiset ja vanhemmat) arvioivat lasten 

kykyä osallistua tutkimukseen ja miten lapset voisivat olla mukana tutkimuskysymysten 

muotoilussa, metodologisissa valinnoissa sekä tutkimuksen teemojen päättämisessä. 

 

It was important to encourage gatekeepers to think widely about the children 

and young people with whom they worked, to challenge, debate and overcome 

their view of the young people in their charge as incapable or in need of such 

overprotection (Leeson 2007, 270). 

Lasten valinnanmahdollisuutta voidaan tukea myös niin, että tutkija käy tarkkaa ja 

perusteltua keskustelua ammattilaisten kanssa ennen tutkimusprosessin aloittamista. 

Muutamissa yksittäisissä tutkimuksissa lisäksi korostetaan, että ammattilaisten toimiessa 

yhteyshenkilöinä on tutkijalla eettinen velvollisuus varmistaa, että tutkimukseen osallistuvia 

lapsia informoidaan riittävästi suostumuksesta, aineiston käsittelystä, anonymiteetista ja 

oikeudesta vetäytyä tutkimuksesta kesken prosessin (esim. Leeson 2007; Munford ym. 

2016). Esimerkiksi Munford ja Sanders (2016) kuvaavat artikkelissaan, miten 

perinpohjainen ja tarkka tutkimushankkeen kuvaus ja keskustelu ammattilaisten kanssa 

auttoivat heitä rekrytoimaan lapsia mukaan tutkimukseen. Tutkijat osallistuivat 

rekrytointiprosessiin ja olivat mukana varmistamassa, että lapset saavat oikeanlaista 

informaatiota ja heidän oikeutensa otettiin huomioon.  

 

The refusal rate for the study was 2.5%. This low rate of refusal was a result 

of the recruitment methods adopted which involved a careful process of 

negotiation with providers to secure support for the research and their 

willingness to support young people to participate in the research. The 

researchers obtained direct consent from the young people and this process 

was carefully monitored by the researchers to ensure that the rights of young 

people were protected. (Munford ym. 2016, 285–286.) 

 

Woolfson ym. (2010) tuovat esiin, että lastensuojeluun liittyvissä tutkimuksissa aiheet 

saattavat herättää voimakkaita tunteita ja esimerkiksi ahdistuneisuutta. Tällöin 

haastateltavalla tulee olla mahdollisuus ja oikeus lopettaa haastattelu kesken. Tunteita ei 

kuitenkaan pidä ajatella yksioikoisesti kielteisenä asiana, kuten artikkelissa todetaan. 

Woolfsonin ja kumppaneiden tutkimuksessa lapset halusivat jatkaa haastattelua ahdistavista 

tunteista huolimatta ja heidän näkemystään myös kunnioitettiin (myös Leeson 2007).  

 

Three of the participants became distressed while taking part in the individual 

interview, as the topic continued to have strong emotional salience for them. … 

However, in each instance, the child or young person insisted on continuing 



with the interview, although they were again reminded that they could stop it at 

any time. (Woolfson ym. 2010, 2075–2076.) 

 

Tutkijat huomauttavat, että punnittaessa ahdistavien aiheiden käsittelyä osana 

tutkimusaineiston hankintaa on tärkeää miettiä tutkittavien asemaa ja tutkijan vastuuta. 

Esimerkiksi mahdollisuus haastattelun jälkeiseen ammattiapuun on haastateltavien 

näkökulmasta olennainen. (Mt.)  

  

 

Tietoon perustuva suostumus 

 

Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisenä kulmakivenä voi pitää tietoon perustuvaa 

suostumusta. Tietoon perustuvaa suostumusta ja tutkimuslupaa käsitellään muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta lähes kaikissa artikkeleissa (72/78). Ikään liittyvistä rajauksista 

keskeinen on 16 ikävuoden rajapyykki, sillä tätä nuorempien kohdalla suostumus ja 

tutkimuslupa kysytään usein vanhemmilta tai huoltajilta.  

 

Viidessä artikkelissa on kyse laajoista survey-tutkimuksista ja esimerkiksi säännöllisin 

väliajoin tapahtuvista kansallisista aineistonkeruista, jolloin tutkimuseettisiä ratkaisuja 

sivutaan niukasti ja tietoon perustuvan suostumuksen periaatteita ei artikkeleissa käydä läpi 

(Fawley-King ym. 2017; Merrit 2008; Proctor ym. 2011; Ryan & Testa & Zhai 2008; 

Withington ym. 2017). Lisäksi yksi laadullinen, lasten psykososiaalista hyvinvointia 

käsittelevä tutkimus käsittelee tietoon perustuvaa suostumusta ja ylipäänsä tutkimuseettisiä 

ratkaisuja hyvin niukasti (Fernandez 2008). Yksi esimerkki laajasta survey-tutkimuksesta on 

”The NCSAW study” (Merrit 2008; Fawley-King ym. 2017), joka on yhdysvaltalainen 

kansallinen pitkittäistutkimus (kohorttitutkimus) sijaishuollosta. Tutkimuksessa aineistoa 

kerätään useissa vaiheissa sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Katsauksen 

aineistoon valikoituneet Merritin sekä Fawley-Kingin ja kumppaneiden artikkelit eivät 

sisällä eettistä pohdintaa tietoon perustuvasta suostumuksesta, vaikka aineistonkeruun 

muotona toimivat muun muassa lasten haastattelut.   

 

Aineiston tutkimusartikkeleissa tutkijat pääsääntöisesti raportoivat, että tietoon perustuva 

suostumus oli hankittu niin, että tutkimuksesta on tehty tiedote kaikille asianosaisille, myös 

lapsille. Yli kolmasosassa artikkeleista (28/78) on maininta, että osallistujat allekirjoittivat 

suostumusdokumentin ja lisäksi haastatteluiden aikana suostumus vielä varmistettiin 

suullisesti (esim. Allroggen ym. 2016; Balsells ym. 2015; Quiroga ym. 2017; Strolin-

Goltzman ym. 2010). Muutamissa yksittäisissä artikkeleissa tuodaan esiin, että 

sosiaalityöntekijä tai muu ammattilainen oli ollut aktiivisesti mukana valvomassa nuorten 

suostumusta, varmistaen näin alaikäisten oikeuksien toteutumisen (McLeod 2010; Mnisi ym. 

2015). 

 

As minors, the adolescents gave their consent under the guidance of the social 

worker or the head of the centre (Mnisi ym. 2015, 229). 

 

Consent to take part in the research was negotiated in advance by the social 

worker and I renegotiated it verbally with child and, where appropriate, carer 

(or, in two cases, parent) before the start of the interview (McLeod 2010, 774). 

 

Artikkeleissa kerrotaan suostumusprosesseista eri tavoilla, esimerkiksi toteamalla, että 

tutkijat ovat tietoisia eettisistä periaatteista, kuten vuoden 1964 Helsingin julistuksesta (The 

Declaration of Helsinki, DoH), ja tutkimuksissa noudatetaan eettisiä ohjeita. Yli puolessa 

aineiston artikkeleista (53/78) tuodaan esiin myös, että tutkimus on hyväksytty paikallisessa, 

valtakunnallisessa, yliopistollisessa tai muussa vastaavassa eettisessä lautakunnassa. Osassa 



artikkeleista (29/78) todetaan varsin niukasti, että tietoon perustuva suostumus on hankittu, 

tutkittavia on informoitu eettisistä periaatteista (anonymiteetti, luottamuksellisuus, oikeus 

keskeyttää prosessi) ja he ovat allekirjoittaneet suostumuksen. Varsinaista 

suostumusprosessia ei kuitenkaan avata tämän enempää. (Esim. Balsells ym. 2015; Burgund 

& Zegarac 2016; Carrá 2014; Kuyini ym. 2009; Punch & McIntosh & Emond 2012; Kang 

ym. 2017; Hedin 2014.) 

 

Suostumusprosessin kuvaus voi olla myös epäselvä, kuten on esimerkiksi lasten ja 

vanhempien välistä vuorovaikutusta tarkastelevassa tutkimuksessa, joka kohdistuu lasten 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön (Søftestad & Toverud 2012). Tietoon perustuvan 

suostumuksen suhteen jää epäselväksi, mihin osaan aineistosta suostumus on hankittu. 

Tutkimuksen aineistona toimivat lasten haastattelut ja tallenteet arviointitapaamisista, jotka 

ovat osa lasten kanssa työskentelemistä. Artikkelissa kuvataan, että lupa kysyttiin suullisesti 

ja kirjallisesti sekä 12-vuotiailta lapsilta että vanhemmilta erikseen, mutta toisaalta 

vanhemmat kykenivät kieltämään lapsensa osallistumisen tutkimukseen. Alle 12-vuotiaiden 

osalta luvan kysymisestä huolehti vanhempi. Eettisiä seikkoja artikkelissa pohditaan 

monipuolisesti, mutta epäselväksi jää, onko lupa kysytty vain haastatteluihin vai myös 

ammattilaisten lasten kanssa toteuttamien arviointitapaamisten havainnointiin ja 

nauhoitteisiin. (Mt., 605–607.)  

 

Osassa artikkeleista (9/78) suostumusprosessia kuvataan tarkasti ja yksityiskohtaisesti, ja 

suostumus tulkitaan jatkuvaksi prosessiksi, josta esimerkiksi muistutetaan tutkittavia 

aineistonkeruun aikana (esim. Leeson 2007; Cossar ym. 2014; Emond 2014; Mnisi ym. 

2015; Winter 2010). Perusteellinen kuvaus pohjautuu usein paitsi tutkimuseettisten 

haasteiden kuvaamiseen, myös suojelun ja osallisuuden välisen problematiikan pohdintaan, 

kuten esimerkiksi siihen, milloin tutkija voi ja saa tutkia haavoittavissa oloissa eläviä lapsia 

ja millaisia tukipalveluja heille tulee tarjota, jos tutkimus herättää ahdistuneisuutta. 

Harvinaisempia ovat kuvaukset, joissa kerrotaan tutkimuksesta poisjäännin syitä lasten 

näkökulmasta. Tätä kysymystä on tutkimuksellisesti erittäin vaikea kartoittaa, ja sitä 

tarkastellaan vain yhdessä aineistoon valikoituneista tutkimuksista (Emond 2014). 

 

One of the young people opted out. … he found it difficult to understand the 

role and purpose of the research and the researcher, and as such, his consent 

could not be regarded as informed (Emond 2014, 197). 

 

Kuvausta siitä, onko suostumus mahdollista peruuttaa aineiston hankinnan jälkeen, ei 

aineistosta ole löydettävissä. Tämän voi tulkita kertovan ensinnäkin siitä, että tarvetta 

suostumuksen peruuttamiselle ei ollut ollut. Samalla se kertonee siitä, että tutkijoilla on 

harvemmin kontaktia lapsiin aineiston keruun jälkeen, eivätkä lapset ota heihin 

omatoimisesti yhteyttä.  

  

 

Vanhempien asema ja valinnat 

 

Lastensuojeluun liittyvissä tutkimuksissa aikuiset, sekä ammattilaiset että vanhemmat, 

toimivat portinvartijoina etenkin alle 16-vuotiaiden osallistumiselle. Lastensuojelussa 

puututaan perhedynamiikkaan ja perheen yksityisyyden suojaan ja myös vanhempien 

(huoltajien) toimintaan sekä oikeuksiin. Tällöin lastensuojelua koskettava tutkimus saattaa 

koskettaa myös heitä ja heidän toimintaansa, ellei suoraan niin ainakin välillisesti. Joissakin 

tutkimusaineiston artikkeleissa (8/78) kerrotaan, että vanhempia informoitiin tutkimuksesta 

ensin ja vasta heidän hyväksyntänsä jälkeen lähestyttiin lapsia. Artikkeleista yli 

kolmasosassa (33/78) tutkimuslupa ja suostumus on kysytty myös vanhemmilta, joko ennen 

lasten informointia tai samanaikaisesti. Kymmenessä tutkimuksessa (10/78) raportoitiin, että 



osa haastatteluista jäi tekemättä, koska vanhempi tai vanhemmat kielsivät lapsen 

osallistumisen tutkimuksen aineistonkeruuseen (esim. Dillon ym. 2016; Gillum ym. 2010; 

Mitchell & Kuczynski 2010; Søftestad ym. 2012). Tarkkaa määrää on tosin vaikea tietää, 

sillä joissakin artikkeleissa todetaan, että lupa on kysytty myös vanhemmilta mutta tutkijat 

eivät välttämättä tarkenna, kuinka usein kieltäytymisiä tapahtui (esim. Biehal 2014; Mullan 

ym. 2007; Pölkki ym. 2012). Luvan saaminen vanhemmilta tai huoltajilta voi olla työläs 

prosessi, joka pitkittää tutkimuksen aineistonkeruuvaihetta usein kuukausilla ja saattaa myös 

pienentää suunniteltua tutkittavien kokonaismäärää.  

 

This approach reflects the fact that birth parents are a difficult group to 

access for research (Larkins ym. 2015). 

Analysoiduissa artikkeleissa lupa kysytään useammin (38/78) niin sanotuilta laillisilta 

huoltajilta eli sijaisvanhemmilta, sosiaalityöntekijöiltä tai lastensuojelun esimiehiltä kuin 

vanhemmilta. Ero ei ole kovin suuri, mutta se kertonee angloamerikkalaisen 

lastensuojelututkimuksen painottumisesta sijaishuoltoon, jossa lapsen laillinen huoltaja on 

joku muu kuin biologinen vanhempi. Lupa laillisilta huoltajilta kysytään erityisesti silloin, 

kun kyse oli pitkäaikaisesta sijoituksesta ja tutkimus käsitteli sijaishuoltoon liittyviä 

kysymyksiä. Muutamissa tutkimuksissa lupa ja suostumus on hankittu suoraan nuorilta, 

mutta kyse on tällöin yli 16-vuotiaista nuorista (esim. Mann ym. 2007; Taylor ym. 2014).  

 

Syitä vanhempien kielloille voi olla vaikea selvittää, eivätkä vanhemmat halua sitä aina 

perustella. Muutamissa artikkeleissa (6/78) tuotiin esiin vanhempien arvioita lasten 

halukkuudesta, kyvykkyydestä tai suojelun tarpeesta. Vanhemmat eivät välttämättä nähneet 

lasten olevan kykeneviä osallistumaan akateemiseen tutkimukseen, he arvioivat lasten 

olevan liian nuoria, elävän liian vaikeissa elämäntilanteissa tai ylipäänsä epäilivät lapsilla 

olevan hyvin vähän motivaatiota osallistua tutkimukseen. Lasten kehitys- ja 

liikuntavammaisuus tuli esiin joissakin yksittäisissä tutkimuksissa (esim. Cossar ym. 2016). 

Tilanne voi olla haastava tutkijoille etenkin silloin, jos vanhempien ja ammattilaisten välillä 

on jännitteitä ja vanhempi haluaa kieltää lastensuojeluasiakkuuden. Tutkijan yhteydenotto 

voi herättää vanhemmassa jopa suuttumusta.  

 

For this study, consent was sought from both parents and children; however, 

parents were able to decline on their children’s behalf if they did not wish them 

to take part. Fifteen parents did not want to take part in the study and did not 

want their children to take part, and seven interviews with young people were 

cancelled. Four parents agreed to take part in the study but did not wish their 

children to take part. (Muench ym. 2017, 53.) 

 

The parent said that their child had not been involved in the child protection 

process. … The parent was angry at being contacted. (Cossar ym. 2016, 105.)  

 

Yksittäisissä tutkimuksissa raportoidaan, että ratkaisu tutkimuksesta informoinnista ja 

osallistumisesta annettiin tutkijoiden toimittaman materiaalin pohjalta vanhempien (tai 

sijaisvanhempien) tehtäväksi ja vastuulle (Biehal 2014; Kothari ym. 2014; Søftestad ym. 

2014). Myös päinvastaisia yksittäisiä esimerkkejä löytyy aineistosta. Huoltajuuden ollessa 

viranomaisilla biologisten vanhempien lupaa tai heidän informointiaan ei nähty lainkaan 

tarpeellisena tai lupa haettiin “...of whoever held parental authority...” (Stanley ym. 2014). 

 

Although there was the question of whether permission should be sought from 

parents, not one agency felt that doing so was necessary (Leeson 2007, 270). 

 



Edellä on jo todettu, että tutkimuksessamme aineistona toimiva lastensuojelua koskettava 

kansainvälinen tutkimus on selvästi painottunut sijaishuollon kysymyksiin. Tällöin 

esimerkiksi tutkimuslupaa koskettavat tutkimuseettiset ratkaisut painottavat enemmän 

viranomaisten ja sijaisvanhempien kuin biologisten vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä, 

etenkin tilanteissa, joissa vanhempia on vaikea tavoittaa.   

 

 

 

Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Analysoidun tutkimuskirjallisuuden perusteella voi tehdä yleisen, joskin hieman karkean 

havainnon tutkimuseettisten pohdintojen laajuudesta. Tutkimusmetodologiset ratkaisut 

asettavat eettisille pohdinnoille ja ratkaisuille erilaisia vaatimuksia. Laajat kvantitatiiviset, 

usein yhteistyötahojen tai välikäsien (viranomaisten, ammattilaisten, verkkosivustojen) 

kautta toteutetut kyselytutkimukset pohtivat tutkimuseettisiä kysymyksiä laadullisesti ja 

määrällisesti niukasti (esim. Eltink ym. 2017; Merrit 2008; Proctor ym. 2011; Ryan ym. 

2008; Withington ym. 2017). Tutkija osallistuu aineistonkeruuseen etäältä, eikä luo samalla 

tavalla tunnistettavaa ja henkilökohtaista suhdetta tutkittavaan, kuten laadullisten 

menetelmien, esimerkiksi haastatteluiden tai havainnointien myötä. Tällöin eettistä 

pohdintaa muun muassa tutkimukseen osallistumisen keskeyttämisestä tai 

lastensuojelullisten huolten käsittelystä ei nähdä samalla tavalla merkityksellisenä, kuten 

useissa laadullisissa tutkimuksissa (esim. Allroggen ym. 2016; Arbeiter ym. 2017; Buckley 

ym. 2011; Cossar ym. 2014; Leeson 2007; Rasmusson 2011). 

 

Kirjallisuuskatsauksen laaja aineisto sisältää monipuolista pohdintaa lapsia koskettavien 

tutkimusten tutkimuseettisistä ratkaisuista. Voidaan kuitenkin todeta, että Powellin ja 

Smithin (2009) noin kymmenen vuotta sitten esittämä huoli siitä, että tutkijat eivät informoi 

lapsia riittävästi eikä heille aina taata mahdollisuutta olla mukana päättämässä tutkimukseen 

osallistumisesta tai siitä kieltäytymisestä, on edelleen ajankohtainen. Samalla voidaan todeta, 

että asiassa on tapahtunut myös edistystä, sillä tutkimusaineistossa on useita artikkeleita, 

joissa lapsen asemaa ja osallisuutta punnitaan harkiten ja tarkkaan.  

 

Edistysaskeleena voidaan pitää sitä, että aineistoa kerätään yhä enemmän suoraan lapsilta. 

Tutkimuskentällä on tunnistettu tarve lasten kanssa tehtävälle tutkimukselle ja lasten 

oikeudelle kertoa itse kokemuksiaan ja näkemyksiään ilman välikäsiä. Näin tapahtuu 

huolimatta siitä, että lapsia voi olla vaikea tavoittaa ja tutkimusosallisuus ei ole 

yksinkertainen prosessi tilanteessa, jossa lapsilla on monenlaisia haasteita sekä 

haavoittuvuutta tuottavia suhteita ja tilanteita elämässään. Tämä vaatii tutkijalta sitkeyttä, 

aikaa, eettistä punnintaa ja voimavaroja tutkimuksen toteutukseen. Niitä lapsia, jotka 

valikoituvat ja / tai itse päättävät osallistua tutkimukseen, myös informoidaan eettisistä 

periaatteista. Analyysin perusteella voi kuitenkin todeta, että tutkimuksissa käydään edelleen 

kovin vähän pohtivaa tai kriittistä keskustelua lasten oikeudesta kertoa näkemyksensä 

suhteessa aikuisten eli ammattilaisten ja vanhempien oikeuksiin ja mahdollisuuksiin 

esimerkiksi kieltää lasten osallistuminen tai rajoittaa sitä erilaisin kriteerein.  

Vähäisen kriittisen pohdinnan taustalla voi toki olla myös artikkelien julkaisuformaattiin 

liittyvä konkreettinen tilanpuute ja julkaisukanavien asettamat tiukat merkkimäärät, sillä 

usein primääriaineistoihin perustuvissa tutkimusartikkeleissa on rajatusti mahdollisuuksia 

eettisten ratkaisujen reflektointiin. 

 

Tutkimusaineiston eettisissä ratkaisuissa painotus on vahingon välttämisessä ja 

yksityisyyden suojassa. Lasten anonymiteetin säilyttäminen aineiston hankinnassa ja 

analyysissa kuvataan analysoiduissa artikkeleissa kattavasti ja jopa rutiininomaisesti, onhan 

se ihmistieteellisen tutkimuksen yksi perusperiaate. Tämä tutkimuseettinen periaate on 



selvästi otettu huomioon tutkimuksia suunniteltaessa ja niistä raportoitaessa. Osassa 

tutkimuksia on myös mietitty vahingon välttämistä niin, että lapsille on taattu mahdollisuus 

saada ammattiapua, jos tutkimus herättää heissä ahdistavia tai ikäviä muistoja tai tunteita. 

Ammattiavusta saatetaan myös sopia niiden lastensuojelun ammattilaisten tai 

sijaisvanhempien kanssa, jotka jakavat arkea lasten kanssa.  

 

Itsemääräämisoikeus, oikeus päättää osallistumisesta ja osallisuuden tavoista näyttäytyy 

problemaattisimpana eettisenä periaatteena. On selvää, että kaikilla lapsilla ei ole 

mahdollisuutta tehdä itse valintaa tutkimukseen osallistumisesta. Päätös tehdään joko heidän 

puolestaan tai heitä ei edes informoida tutkimukseen osallistumisen mahdollisuudesta. Kyse 

voi olla myös siitä, mihin aineistoon lupa kysytään. Jos tutkimuksessa kerätään useita 

aineistoja, tulisi jokaiseen lasta koskettavaan aineistoon saada myös heidän suostumuksensa, 

kuten esimerkiksi asiakastapaamisten havainnointiin tai tapaamisten tallenteisiin. Aihetta on 

tärkeä pohtia lapsen oikeuksien näkökulmasta ja yleisten ihmistieteellisten eettisten 

periaatteiden suhteen, sillä niiden mukaisesti henkilön tulee tietää, milloin hän on 

tutkimuksen kohteena.  

 

Itsemääräämisoikeus kytkeytyy kysymykseen lastensuojelusta viranomaistoimintana, jossa 

viranomaisilla on oikeus puuttua yksilöiden ja perheiden yksityisyyden suojaan. 

Analysoidun aineiston perusteella voi todeta, että ammattilaiset toimivat vahvoina 

portinvartijoina ja tutkijoiden on luotettava ammattilaisiin ja siihen, että he toimivat oman 

ammattietiikkansa mukaisesti arvioidessaan lasten osallisuutta. Tutkimusartikkeleissa ei 

juurikaan pohdita vaihtoehtoja suojelupainotukselle, sillä viranomaisyhteistyön todetaan 

olevan tutkimustoiminnan perusedellytys. Analysoitujen tutkimusartikkeleiden perusteella 

voi todeta, että tutkimusaineiston valikoituminen ja edustavuus asettavat 

lastensuojelututkimukselle ja tutkijoille erityisiä haasteita. Vain yksittäisissä artikkeleissa 

käydään keskustelua siitä, miten ottaa huomioon ja osallistaa tutkimukseen esimerkiksi 

erityisen haavoittavissa oloissa eläviä, traumaattisia kokemuksia läpikäyneitä ja 

vastentahtoisesti viranomaisiin suhtautuvia lapsia, vaikka tämän voisi ajatella olevan 

lastensuojelututkimuksen yksi ydinteema. Tärkeää olisi muun muassa pohtia, millaista 

tutkimuseettistä harkintaa, muutakin kuin ammattilaisten tekemään arviointia ja seulontaa tai 

ammattiapua koskevien yhteystietojen antamista, heidän kanssaan toimiminen edellyttää. 

Kyse on suojelun lisäksi tutkimuksen voimavaroista ja siitä, miten ne kohdennetaan.  

 

Edellä esitettyjen tulosten luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava seuraavat rajoitteet. 

Julkaisujen rajaaminen englanninkielisiin tutkimuksiin vaikutti merkittävästi hakutuloksiin 

ja angloamerikkalaisten tutkimusten osuus aineistossa korostui. Aineiston 

valikoitumisharhaa pyrittiin kuitenkin vähentämään käyttämällä aineistonhankinnassa useita, 

hieman eri tavalla suuntautuneita tietokantoja ja niiden lisäksi hakua täydennettiin 

manuaalisen haun ja Google Scholar -hakupalvelun avulla (esim. Whittemore & Knafl 2005, 

547; Malmivaara 2008). Tulosten luotettavuuden kannalta on lisäksi huomioitava, että 

katsaukseen sisällytetyn aineiston laatua ei arvioitu yhtenäistä arviointikriteeristöä tai 

pisteytysjärjestelmää käyttämällä, sillä aineisto muodostui erilaisin metodein kerättyihin 

aineistoihin perustuvista julkaisuista. Toisaalta tavoitteena ei myöskään ollut arvioida 

tutkimustuloksia, vaan tarkastella tutkimuseettistä argumentointia.  

 

Analyysin johtopäätöksiä voi tarkastella kriittisesti, sillä laajaan mutta heterogeeniseen 

aineistoon perustuvana kirjallisuuskatsauksena toteutettu tutkimus antaa yhden, 

mahdollisesti liiaksi yksinkertaistetun kuvan tutkimuseettisistä ratkaisuista ja pohdinnoista. 

Samalla voi kuitenkin todeta tutkimuksen antavan viitteitä siitä, että lapsilla tulisi olla 

mahdollisuus kriittisesti pohtia omia oikeuksiaan ja niiden määritelmiä. Tällaista lasten 

osallisuutta tukevaa ja kriittistä otetta vahvistavaa tutkimusta peräänkuuluttavat tutkijat 

(esim. Abebe ym. 2014; Larkins ym. 2015; Thomas ym. 2016) korostavat eettisten 



periaatteiden avoimuutta ja lasten toimijuuden vahvistamista. Myös Abebe ja Bessell (2014) 

tähdentävät, että eettisiä ratkaisuja tulee tarkastella sekä yleisten eettisten periaatteiden 

avulla että myös paikallisesti, ottaen huomioon sosiaaliset suhteet, voimavarat ja haasteet, 

joiden kanssa lapset elävät. Tämä vaatii tutkijoilta vankkaa eettistä harkintaa ja reflektointia. 

Samalla on tärkeää ymmärtää, että tutkimusetiikka ei ole vain yksittäisen tutkijan valinta, 

vaan myös tutkijayhteisön yhteinen asia ja elävä keskusteluprosessi, jonka soisi sisältävän 

myös lastensuojelututkimuksen kohteiden osallisuutta.  
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Liite 1. Kuvio 1.  Aineistonhakuprosessi tietokannoista hakusanoineen ja sisäänotto- ja 

poissulkukriteereineen 

 



Liite 2. Taulukko 1. Katsauksen aineisto tekijän, julkaisuvuoden, maan, julkaisukanavan, metodologian ja aineistonkeruumenetelmän mukaan.   

 

 

Tekijä(t), julkaisuvuosi ja maa  
 

Julkaisukanava 

 

Metodologia ja lasten/nuorten kanssa käytetty 

aineistonkeruumenetelmä  

 
1. Aldgate, Jane (2009), Iso-Britannia 

 

Adoption & Fostering 

 

Kvalitatiivinen tutkimus 

8−16-vuotiaiden (n=30) haastattelut, joissa hyödynnettiin kuvakortteja   

2. Allroggen Marc ym. (2016), Saksa 

 

Child & Youth Services 

 

Mixed methods-lähestymistapa 

11−18-vuotiaille suunnattu verkkokysely (n=233) ja ryhmäkeskustelut 

(n=87) 

3. Arbeiter, Ere & Karmen Toros (2017), 

Viro  

Children and Youth Services Review Kvalitatiivinen tutkimus 

7−15-vuotiaiden (n=14) puolistrukturoidut syvähaastattelut  

4. Balsells, M. Ángels ym. (2015), 

Espanja 

Children and Youth Services Review Kvalitatiivinen tutkimus 

Nuorten (n=16) puolistrukturoidut haastattelut  ja ryhmäkeskustelut lasten 

(n=5) kanssa  

5. Balsells, M. Ángels ym. (2017), 

Espanja 

Children and Youth Services Review Kvalitatiivinen tutkimus 

Nuorten puolistrukturoidut haastattelut ja ryhmäkeskustelut lastenkanssa 

(n= ei selvillä)   

6. Barnes, Vivienne (2012), Iso-Britannia  The British Journal of Social Work Kvalitatiivinen tutkimus 

12−20-vuotiaiden (n=20) puolistrukturoidut haastattelut  

7. Biehal, Nina (2014), Iso-Britannia  British Journal of Social Work Kvalitatiivinen tutkimus 

Lasten (n=37) puolistrukturoidut haastattelut  

8. Bijleveld, G.G. van ym. (2014), 

Alankomaat  

Children and Youth Services Review Kvalitatiivinen tutkimus 

13−19-vuotiaiden (n=16) puolistrukturoidut haastattelut 

9. Buckley, Helen ym. (2011), Irlanti  Child and Family Social Work Kvalitatiivinen tutkimus 

13−23-vuotiaiden (n=13) syvähaastattelut   

10. Burgess, Cheryl ym. (2010), Iso-

Britannia  

Child & Family Social Work Kvalitatiivinen tutkimus 

11−17-vuotiaiden (n=12) haastattelut   

11. Burgund, Anita & Nevenka Zegarac 

(2016), Serbia 

Child and Adolescent Social Work 

Journal 

Kvalitatiivinen tutkimus 

13−18-vuotiaiden (n=16) puolistrukturoidut syvähaastattelut 

12. Carra, Elisabetta (2014), Italia  

 

Child and Family Social Work Kvantitatiivinen tutkimus 

10 vuotta täyttäneille kohdistettu (n=97) survey-kysely  

13. Cooper, Elizabeth (2012), Kenia  Development in Practice Kvalitatiivinen tutkimus 

7−16-vuotiaiden (n=20) haastattelut ja seurantahaastattelut  



14. Cossar, Jeanette ym. (2014), Iso-

Britannia  

Child and Family Social Work Kvalitatiivinen tutkimus 

6−17-vuotiaiden (n=26) toiminnalliset haastattelut  

15. Dillon, Jo (2016), Iso-Britannia  Qualitative Social Work Kvalitatiivinen tutkimus 

12−17-vuotiaiden (n=5) haastattelut  

16. Ellingsen, Ingunn T. ym. (2011), 

Norja  

Child and Adolescent Social Work 

Journal 

Q-metodologia 

13−18-vuotiaat (n=22) tutkimusinformantteina 

17. Eltink, E.M.A. ym. (2017), 

Alankomaat  

Child Youth Care Forum Kvantitatiivinen  

Pitkittäistutkimus, nuorille kohdistetut (n=198) kyselyt (poikien keski-ikä 

16,2 v., tyttöjen 15,8 v.) 

18. Emond, Ruth (2014), Irlanti  

 

Child and Family Social Work Kvalitatiivinen tutkimus 

8−18-vuotiaiden (n=16) haastattelusarjat  ja fokusryhmäkeskustelu  

19. Euser Saskia ym. (2014), Alankomaat  

 

Children and Youth Services Review Kvantitatiivinen tutkimus 

Satunnaisotanta, 12−18-vuotiaille (n=329) kohdistettu sähköinen 

itsearviointikysely (NPM-2010) 

20. Fawley-King, Kya ym. (2017), 

Yhdysvallat  

Child Abuse & Neglect 

 

Kvantitatiivinen tutkimus  

Kansallinen survey (NSCAW II), strukturoitu haastattelu nuorille (n=152)  

21. Fernandez, Elizabeth (2008), Australia  

 

Child Indicators Research 

 

Mixed methods-lähestymistapa  

Pitkittäistutkimus, 8 vuotta täyttäneille kohdistettu puolistrukturoitu 

haastattelu, 4−15-vuotiaille (n=59) kohdistetut standardoidut mittarit  

(esim. CBCL) 

22. Geenen, Sarah ym. (2015), 

Yhdysvallat  

 

The Journal of Behavioral Health 

Services & Research 

Kvantitatiivinen tutkimus  

Satunnaistettu koeasetelma, koeryhmä (n=36), kontrolliryhmä (n=31), 

standardoidut mittarit (esim. Self-Determination Scale; Quality of Life)   

23. Gillum Nerissa & Marion O'Brien 

(2010), Yhdysvallat  

Children and Youth Services Review Kvalitatiivinen tutkimus 

8−12-vuotiaiden (n=56) haastattelu 
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 Satunnaistettu koeasetelma, 11−17-vuotiaille (n=259) kohdistetut kyselyt 

ja puolistrukturoitu haastattelu   
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Lapsille (n=48) kohdistettu kysely (SDQ)  



42. Mitchell, Monique B. & Leon 

Kuczynski (2010), Kanada 

 

Children and Youth Services Review 
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10 vuotta täyttäneille (n=26) kohdistettu surveykysely ja 12−18-

vuotiaiden (n=10) seurantahaastattelu   

60. Ryan, Joseph P. ym. (2008), 
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Nuorille (n=10) kohdistettu surveykysely (YSS)  

63. Scannapieco, Maria ym. (2007), 

Yhdysvallat 

Child and Adolescent Social Work 

Journal 
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havainnointi  

66. Severinsson, Susanne & Ann-Marie 

Markström (2015), Ruotsi  

Child and Family Social Work Kvalitatiivinen tutkimus 
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