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LastensuojelunLastensuojelun vaikuttavuusdenvaikuttavuusden tutkimustutkimus 
mission impossible?

lastensuojelun käsitteen ja toimintakentän laajuus
väestötason ehkäisevästä työstä lapsi ja perhe
kohtaiseen lastensuojeluun ja yksittäisen lapsen edun
toteutumiseen; julkinen, yksityinen ja kolmas sektori
sekä koko kansalaisyhteiskunta potentiaalisina toimijoina
tutkimusasetelmien, menetelmien ja etiikan kannalta
haasteellisia kysymyksiä kuten esimerkiksi
Milloin ja miten perheen elämään on puututtava
lastensuojelun keinoin, jotta tapahtuisi muutosta lapsen
eduksi tai tilanne ei ainakaan huononisi?
Mitä lapsi todella saa kodin ulkopuolisesta huollosta ja
kasvatuksesta kotiin jäämisen antiin verrattuna?
Millaiset kasvatus/hoito/kuntoutusmuodot auttavat:
keitä, miten, millä ehdoilla?
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HYVÄÄN
LASTENSUOJELU

KÄYTÄNTÖÖN
VAIKUTTAVAT

LAPSEN ELÄMÄN
HISTORIA,
TARPEET,
ODOTUKSET

PALVELUN TILAAJAN,
OSTAJAN JA
RAHOITTAJAN
VAATIMUKSET

PÄÄTÖKSEN
TEKIJÖIDEN JA
HALLINNON
ODOTUKSET JA
VAATIMUKSET

KÄYTETTÄVISSÄ
OLEVAT RESURSSIT,
ESIM. SIJAISHUOLTO
PAIKAT

TYÖNTEKIJÖIDEN
OSAAMINEN;
AMMATTIALAN EETTISET
PERIAATTEET

Pirjo Pölkki 2006, mukaillen
Rousu & Holma 1999

TUTKIMUSTIETO,
NÄYTTÖ TYÖ
PROSESSIEN JA 
MENETELMIEN
VAIKUTTAVUUDESTA

KOKEMUSPERÄINEN TIETO
HYVISTÄ TOIMINTA
TAVOISTA

OMAISET JA
LÄHIYHTEISÖ

LAIT, ASETUKSET,
SUOSITUKSET

LAADUNHALLINNAN
PERUSPERIAATTEET

"HALLINNOLLISTA
ARVIOINTIA", ESIM.
TASAPAINOTETTU
MITTARISTO (BSC)
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Lastensuojelun vaikuttavuutta koskeviaLastensuojelun vaikuttavuutta koskevia
yleisiä kysymyksiäyleisiä kysymyksiä

vaikuttavuuden arvioinnin/tutkimuksen peruskysymys:vaikuttavuuden arvioinnin/tutkimuksen peruskysymys:
Missä määrin tavoitteet on saavutettu ja ovatko tuloksetMissä määrin tavoitteet on saavutettu ja ovatko tulokset
toteutetun intervention tuottamia?toteutetun intervention tuottamia?
vaikutukset voivat olla ennakoituja tai ennakoimattomia,vaikutukset voivat olla ennakoituja tai ennakoimattomia,
myönteisiä tai kielteisiä, tahallisia tai tahattomia, paikallisimyönteisiä tai kielteisiä, tahallisia tai tahattomia, paikallisiaa
tai yleistettäviä; esim. mitä olisi tapahtunut ilman sijoitustatai yleistettäviä; esim. mitä olisi tapahtunut ilman sijoitusta
arviointi/tutkimus voi kohdistua  sekäarviointi/tutkimus voi kohdistua  sekä vaikuttamisenvaikuttamisen
prosessiin että lopputuloksiin lyhyellä ja pitkällä aikavälilläprosessiin että lopputuloksiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
työtyö/asiakasprosessinäkökulma antaa viitteitä siitä, mikä/asiakasprosessinäkökulma antaa viitteitä siitä, mikä
vaikuttaa mihinkin, milloin, miten ja millä edellytyksillävaikuttaa mihinkin, milloin, miten ja millä edellytyksillä
ovatko julkishallinnon vaatimuksetovatko julkishallinnon vaatimukset tuloksellisista =tuloksellisista =
kustannustehokkaista, tuottavista ja vaikuttavistakustannustehokkaista, tuottavista ja vaikuttavista
lastensuojelupalveluista  slastensuojelupalveluista  suhteessa resursseihin,uhteessa resursseihin,
osaamiseen sekä arvioinnin/tutkimuksen mahdollisuuksiin?osaamiseen sekä arvioinnin/tutkimuksen mahdollisuuksiin?
Asiakasvaikuttavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuusAsiakasvaikuttavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
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Millaista tietoa arvostetaan (ja ketkä)?Millaista tietoa arvostetaan (ja ketkä)?
vallitsevat paradigmat (realismi, kriittinen realismi,vallitsevat paradigmat (realismi, kriittinen realismi,
konstruktivismi.....) vaikuttavat tutkimusotteisiin jakonstruktivismi.....) vaikuttavat tutkimusotteisiin ja
tiedonhankintatapoihin kutentiedonhankintatapoihin kuten
§§ satunnaistettuun kontrolloituun asetelmaan perustuviensatunnaistettuun kontrolloituun asetelmaan perustuvien

tutkimusten metatutkimusten metaanalyysitanalyysit
§§ satunnaistettuihin ryhmiin perustuva tutkimusasetelmatsatunnaistettuihin ryhmiin perustuva tutkimusasetelmat
§§ toistetut poikkileikkaustutkimuksettoistetut poikkileikkaustutkimukset
§§ kohorttitutkimukset (yhden tai useamman ryhmän seuranta);kohorttitutkimukset (yhden tai useamman ryhmän seuranta);

prospektiiviset ja retrospektiiviset pitkittäistutkimuksetprospektiiviset ja retrospektiiviset pitkittäistutkimukset
§§ tapaustutkimuksettapaustutkimukset
§§ säännöllisesti koottava tilastotietosäännöllisesti koottava tilastotieto
§§ etnografinen tutkimusetnografinen tutkimus
§§ asiantuntijaasiantuntijaarviointi, kokemustietoarviointi, kokemustieto

tutkimusnäyttöön (tutkimusnäyttöön (evidenceevidencebasedbased) vai monipuolisempaan) vai monipuolisempaan
tietoon perustuva (tietoon perustuva (knowledgeknowledgebasedbased) käytäntö vai jotakin) käytäntö vai jotakin
muuta?muuta?



Pirjo Pölkki 311008 6

Lastensuojelun vaikuttavuustutkimuksenLastensuojelun vaikuttavuustutkimuksen
ajankohtaisia lähtökohtiaajankohtaisia lähtökohtia

vaikuttavuuden tutkimuksessa tarvitaan tietoa lastensuojelutoimivaikuttavuuden tutkimuksessa tarvitaan tietoa lastensuojelutoimienen
tavoitteista, sisällöistä ja kestostatavoitteista, sisällöistä ja kestosta
Lastensuojelun kehittämishanke 2001Lastensuojelun kehittämishanke 20012007 & uusi lastensuojelulaki2007 & uusi lastensuojelulaki
tuomassa hyvää pohjaa ja virikkeitä lastensuojelun dokumentoinnituomassa hyvää pohjaa ja virikkeitä lastensuojelun dokumentoinnin,n,
tilastoinnin ja hyvinvointitilastoinnin ja hyvinvointiindikaattoreiden parantamiseen; ne ovatindikaattoreiden parantamiseen; ne ovat
olleet työläästi hyödynnettävissä tutkimukseenolleet työläästi hyödynnettävissä tutkimukseen
lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon asiakaskuntaa koskevalastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon asiakaskuntaa koskevann
tiedon puutteita alettu täydentää paikallisten ja alueellisten stiedon puutteita alettu täydentää paikallisten ja alueellisten selvitystenelvitysten
(esim.(esim. MyllärniemiMyllärniemi 2005, Heino 2007) avulla; varhaisempia tutkimuksia2005, Heino 2007) avulla; varhaisempia tutkimuksia
mm. Hukkanen 2003,  Pasanen 2002mm. Hukkanen 2003,  Pasanen 2002
vaikuttavuuden tutkimuksen tueksi tarvitaan tutkimuskatsauksia (vaikuttavuuden tutkimuksen tueksi tarvitaan tutkimuskatsauksia (esim.esim.
Eronen 2007), myös ulkomaisia tutkimuksia ja interventioita kriiEronen 2007), myös ulkomaisia tutkimuksia ja interventioita kriittisestittisesti
tarkastelevia katsauksia (esim. Haapasalo 1998,tarkastelevia katsauksia (esim. Haapasalo 1998, BardyBardy & Öhman 2007)& Öhman 2007)
mm. sosiaalityön ja psykologian ammatilliset lisensiaatintutkimumm. sosiaalityön ja psykologian ammatilliset lisensiaatintutkimukset jakset ja
väitöskirjat mahdollisuutena vaativammille lastensuojelunväitöskirjat mahdollisuutena vaativammille lastensuojelun
vaikuttavuuden tutkimuksen asetelmillevaikuttavuuden tutkimuksen asetelmille
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SELVITYSSELVITYS JA TUTKIMUSTIETOA:JA TUTKIMUSTIETOA:
Sijaishuollossa kasvaneiden lasten ja nuorten taustoissa ja elämSijaishuollossa kasvaneiden lasten ja nuorten taustoissa ja elämässäässä

geneettiset riskit, traumat, perheen päihdegeneettiset riskit, traumat, perheen päihde ja mielenterveysongelmat,ja mielenterveysongelmat,
deprivaatiodeprivaatio,, kaltoinkohtelukaltoinkohtelu, vanhempien menetys, vanhempien menetys jnejne tavallisiatavallisia
muuta väestöä  enemmän sairastavuutta, mielenterveyden jamuuta väestöä  enemmän sairastavuutta, mielenterveyden ja
käyttäytymisen ongelmia sekä varhaisia kuolemiakäyttäytymisen ongelmia sekä varhaisia kuolemia
oppimisvaikeuksia, koulunkäynnin ongelmia, sosiaalista syrjäytymoppimisvaikeuksia, koulunkäynnin ongelmia, sosiaalista syrjäytymistäistä

edelliset tekijät kietoutuvat sijoituksen aikaisiin tekijöihin jedelliset tekijät kietoutuvat sijoituksen aikaisiin tekijöihin ja asiakkaidena asiakkaiden
huonoon tilanteeseen aikuisuudessahuonoon tilanteeseen aikuisuudessa (mm.(mm. KallandKalland & Sinkkonen 2001,& Sinkkonen 2001, KallandKalland ymym 2001)2001)

silti monet sijaishuollossa kasvaneet selviytyvät hyvin/ kohtalasilti monet sijaishuollossa kasvaneet selviytyvät hyvin/ kohtalaisesti  eriisesti  eri
kriteereillä arvioituna ja verrokkeihin verrattunakriteereillä arvioituna ja verrokkeihin verrattuna >>
TÄRKEÄ TUTKIATÄRKEÄ TUTKIA

Millaisia ovat lastensuojelun interventiot ja prosessit asiakkaiMillaisia ovat lastensuojelun interventiot ja prosessit asiakkaina olevienna olevien
lasten ja aikuisten kannalta (esim. ajoitus, kohdennus, kesto, tlasten ja aikuisten kannalta (esim. ajoitus, kohdennus, kesto, tavoite)?avoite)?
Millaisia muutoksia lastensuojelun avoMillaisia muutoksia lastensuojelun avo ja sijaishuollon toimet tuovatja sijaishuollon toimet tuovat
lasten ja vanhempien elämäntilanteeseen ja hyvinvointiin lyhyelllasten ja vanhempien elämäntilanteeseen ja hyvinvointiin lyhyellää
aikavälillä ja pitemmän ajan kuluttua?aikavälillä ja pitemmän ajan kuluttua?
Millä tavoin lastensuojelun asiakkaiden "muu elämänkulku" kietouMillä tavoin lastensuojelun asiakkaiden "muu elämänkulku" kietoutuutuu
heidän kokemuksiinsa ja palveluihinsa lastensuojelun asiakkaana?heidän kokemuksiinsa ja palveluihinsa lastensuojelun asiakkaana?
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Avohuollon tukitoimien vaikuttavuuden kannaltaAvohuollon tukitoimien vaikuttavuuden kannalta
relevantteja tutkimuksia esim.relevantteja tutkimuksia esim.
Huom. karkea esittämistapa ei  tee täyttä oikeutta tutkimuksilleHuom. karkea esittämistapa ei  tee täyttä oikeutta tutkimuksille

..

Lasten suojeluLasten suojelu
tehtäväntehtävän toteututoteutu
minenminen

Lasten paikanLasten paikan
rakentumisenrakentumisen eheh
dotdot perhetyössäperhetyössä

keskusteluaineiskeskusteluaineis
tot (N=44) jatot (N=44) ja
havainnoinnithavainnoinnit

HurtigHurtig 2004/lapsen2004/lapsen
paikka lastensuojelunpaikka lastensuojelun
perhetyössäperhetyössä

perheidenperheiden
ongelmien jaongelmien ja
palvelujenpalvelujen
kohtaaminenkohtaaminen

erilaiseterilaiset
työprosessit jatyöprosessit ja
työtavat erityötavat eri
asiakasryhmilleasiakasryhmille

surveysurvey;;
dokumentit,dokumentit,
asiakkaiden jaasiakkaiden ja
työntekijöidentyöntekijöiden
haastatteluthaastattelut

ForssénForssén 1993/ yhden1993/ yhden
kunnan lastensuojelunkunnan lastensuojelun
avohuollon työ &avohuollon työ &
asiakaskunta (N=132)asiakaskunta (N=132)

JälkiseurantaaJälkiseurantaa
projektin  jälkeenprojektin  jälkeen
kuukausia?kuukausia?

PerheenPerheen
tilanteen muutostilanteen muutos

työprosessientyöprosessien
sujuvuussujuvuus ymym

toimintatutkimus/toimintatutkimus/
asiakkaiden jaasiakkaiden ja
ammattilaistenammattilaisten
haastatteluthaastattelut

KaikkoKaikko 2005/2005/
moniongelmaistenmoniongelmaisten
perheiden kuntoutusperheiden kuntoutus

nuorennuoren
elämäntilanteenelämäntilanteen
seurantaseuranta
(aikaväli?)(aikaväli?)

nuoren januoren ja
vanhempienvanhempien
tyytyväisyys jatyytyväisyys ja
kokemuksetkokemukset

ohjelmaanohjelmaan
sitoutuminen,sitoutuminen,
uudet työtavatuudet työtavat

toimintatutkimus,toimintatutkimus,
asiakkaiden jaasiakkaiden ja
ammattilaistenammattilaisten
haastattelut ym.haastattelut ym.

Nyqvist 1995/Nyqvist 1995/
räätälöity työräätälöity työ
nuorisohuollossa/nuorisohuollossa/
LokkiLokkiprojektiprojekti

PitkänPitkän
aikavälinaikavälin
asiakasasiakas
vaikutuksiavaikutuksia

VälittömiäVälittömiä
asiakasasiakas
vaikutuksiavaikutuksia

ProsessiProsessi
tekijöitätekijöitä
(laajasti)(laajasti)

Tutkimusote/Tutkimusote/
menetelmiämenetelmiä

Tekijä/Tekijä/
tutkimuskohdetutkimuskohde
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Sijaishuollon vaikuttavuuden kannalta relevanttejaSijaishuollon vaikuttavuuden kannalta relevantteja
tutkimuksia esim.tutkimuksia esim. ((huom. karkea esittämistapa ei  tee oikeutta tutkimuksille)huom. karkea esittämistapa ei  tee oikeutta tutkimuksille)

..
Pitkän aikaPitkän aikavälinvälin
asiakasasiakas
vaikutuksiavaikutuksia

VälittömiäVälittömiä
asiakasasiakas
vaikutuksiavaikutuksia

ProsessiProsessi
tekijöitätekijöitä
(laaja näkemys)(laaja näkemys)

Tutkimusote/Tutkimusote/
aineisto/aineisto/
menetelmätmenetelmät

Tekijä/Tekijä/
tutkimuskohdetutkimuskohde

hyvinvoinnin tilannehyvinvoinnin tilanne
5510 vuotta10 vuotta
lastensuojelutoilastensuojelutoi
mienmien jälkeenjälkeen

asiakkaina olleidenasiakkaina olleiden
lasten hyvinvointi jalasten hyvinvointi ja
sen vajeetsen vajeet
asiakkuudenasiakkuuden
päättyessäpäättyessä

lastensuojelunlastensuojelun
työprosessit jatyöprosessit ja
asiakkuuspolut sekäasiakkuuspolut sekä
muu elämänkulkumuu elämänkulku

Kolme erilaistaKolme erilaista
pitkittäisaineistoa;pitkittäisaineistoa;
lasulasudokumentitdokumentit,,
testit,  arvioinnit,testit,  arvioinnit,
asiakas ja työnasiakas ja työn
tekijähaastatteluttekijähaastattelut

Vornanen, Pölkki,Vornanen, Pölkki,
Laitinen & al. 2007/Laitinen & al. 2007/
ProjektiProjekti NeedsNeeds,,
processesprocesses andand
outcomesoutcomes ofof childchild
protection2008protection200820112011

tilanne 2tilanne 26 vuotta6 vuotta
sijoituksen jälkeen,sijoituksen jälkeen,
hyvinvointi ja senhyvinvointi ja sen
vajeet (koulutus,vajeet (koulutus,
työ, päihteet ym.)työ, päihteet ym.)

urat koulukotiin jaurat koulukotiin ja
sen jälkeen, tilannesen jälkeen, tilanne
koulukodissakoulukodissa
asiakasnäkökulmaasiakasnäkökulma

v.1996(N=32) jav.1996(N=32) ja
2000 (N=20)2000 (N=20)
sijoitettujen asiasijoitettujen asia
kirjat, etnografisetkirjat, etnografiset
menetelmätmenetelmät

Pösö,KitinojaPösö,Kitinoja&&
Jahnukainen  /ProjektiJahnukainen  /Projekti
Koulukotioppilaan uratKoulukotioppilaan urat
200120010505

hyvinvointi jahyvinvointi ja
sijoitustilanne 1994sijoitustilanne 1994
ja 1997ja 1997

lapsen tilannelapsen tilanne
vuonna 1991vuonna 1991

työprosessit,työprosessit,
sijoitusten kestot jasijoitusten kestot ja
lukumäärät,lukumäärät,
lasten kulkulasten kulkuuraturat

PitkittäistutkimusPitkittäistutkimus
(N=57, <1 v(N=57, <1 v  5 v5 v
lastenkotilasta,lastenkotilasta,
työntek.arvioinnittyöntek.arvioinnit..

BardyBardy 2001/2001/
PikkulastenPikkulasten sisi
joituksetjoitukset 199119919797

elämäntilanne,elämäntilanne,
työtilanne useitatyötilanne useita
vuosia myöhemminvuosia myöhemmin

tyytyväisyys,tyytyväisyys,
hyvinvointi,hyvinvointi, koulukoulu
tustus, harrastukset, harrastukset

asiakasnäkökulasiakasnäkökul
ma sijoitukseenma sijoitukseen

kysely, elämänkysely, elämän
tarina, (N=209)tarina, (N=209)
haastattelu (osa)haastattelu (osa)

Oja & VirtanenOja & Virtanen
1998/1998/SOSSOSlapsikylänlapsikylän
merkitysmerkitys

lastensuojelutoimienlastensuojelutoimien
vaikutus lapsenvaikutus lapsen
edun toteutumiseenedun toteutumiseen

lasten tausta  sekälasten tausta  sekä
sijoitusuratsijoitusurat

pitkittäisselvitys,pitkittäisselvitys,
tilastot&syventtilastot&syvent....
tarkastelu.,tarkastelu.,
sostyöntekijöidensostyöntekijöiden
arvioinnitarvioinnit

Kivinen 1992/SuomenKivinen 1992/Suomen
lasuasiakkaatlasuasiakkaat 8787
(N=18372/16820)(N=18372/16820)
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Havaintoja vaikuttavuuden tutkimuksestaHavaintoja vaikuttavuuden tutkimuksesta

lastensuojelutyön asiakasvaikuttavuuden kannalta relevantti tutklastensuojelutyön asiakasvaikuttavuuden kannalta relevantti tutkimusimus
on  niukkaa ja heterogeenista, aineistot muutamaa poikkeustaon  niukkaa ja heterogeenista, aineistot muutamaa poikkeusta
lukuunottamattalukuunottamatta pieniä, harvoin vertailuryhmiäpieniä, harvoin vertailuryhmiä
avohuollon tukitoimia koskeva tutkimus painottuu perhetyöhön jaavohuollon tukitoimia koskeva tutkimus painottuu perhetyöhön ja
perheinterventioihin: runsaasti hankkeiden toteutuksen ja välittperheinterventioihin: runsaasti hankkeiden toteutuksen ja välittömienömien
vaikutusten arviointeja, siirrettävyys?vaikutusten arviointeja, siirrettävyys?
sijaishuollon prosessien kuvaajana ja karkeana vaikuttavuusmittarina
käytetty mm. hoidon/sijoituksen pysyvyyttä (sijoitusten määrä ja kesto,
pysyvän sijoituksen saamisaika, sijoitusten ennakoimattomat
katkeamiset, jotka mahd. yhteydessä lasten ja nuorten hyvinvointiin)
niukasti tutkimustietoa lasten kasvuoloista sijoituksen aikana kuten
turvallisuus, (jaettu) vanhemmuus, huolenpito, virikkeet) ja
hyvinvoinnista (esim. rauhoittuminen, arjen sujuminen, kiinnittyminen,
terveys, mielenterveys, koulunkäynti, ihmissuhteet ja identiteetti)
niukasti prospektiivisia pitkittäistutkimuksia dokumentteja ja mniukasti prospektiivisia pitkittäistutkimuksia dokumentteja ja muitauita
toistuvasti koottuja tietolähteitä sekä erityisiä tutkimusmenetetoistuvasti koottuja tietolähteitä sekä erityisiä tutkimusmenetelmiälmiä
hyödyntäen; sijaishuollon vaikutusten ja merkitysten tutkimuksiahyödyntäen; sijaishuollon vaikutusten ja merkitysten tutkimuksia
asiakasnäkökulmasta jonkin verranasiakasnäkökulmasta jonkin verran
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ToimintaehdotuksiaToimintaehdotuksia
vaikuttavuustutkimusten kannaltavaikuttavuustutkimusten kannalta

valtakunnallisen, säännöllisesti kerättävän lastensuojelunvaltakunnallisen, säännöllisesti kerättävän lastensuojelun
tilastotiedon, indikaattoreiden sekä selvitystyön kehittäminentilastotiedon, indikaattoreiden sekä selvitystyön kehittäminen
lastensuojelun tarpeen ja selvitysten laatu ja dokumentointitapalastensuojelun tarpeen ja selvitysten laatu ja dokumentointitapa
tärkeitä myös tutkimustyön kannaltatärkeitä myös tutkimustyön kannalta
lastensuojelun kehittämishankkeiden teoriapohjaiset arviointilastensuojelun kehittämishankkeiden teoriapohjaiset arviointi
tutkimukset käyttööntutkimukset käyttöön
lastensuojelun työprosessien  jalastensuojelun työprosessien  ja menetelmien kuvauksista niidenmenetelmien kuvauksista niiden
vertailuihin: mikä toimii missäkin konteksteissavertailuihin: mikä toimii missäkin konteksteissa
monitieteisten pitkittäistutkimusten rakentaminen (saman kohortimonitieteisten pitkittäistutkimusten rakentaminen (saman kohortinn
seuranta eri näkökulmista)seuranta eri näkökulmista)
luonnollisesti syntyvien vertailumahdollisuuksien hyödyntäminenluonnollisesti syntyvien vertailumahdollisuuksien hyödyntäminen
tutkimusasetelmissa (kotiin jääneet, adoptoidut, eri hoitomuotoitutkimusasetelmissa (kotiin jääneet, adoptoidut, eri hoitomuotoihinhin
sijoitetut)sijoitetut)
vaativampien kokeellisten eettisesti kestävien asetelmienvaativampien kokeellisten eettisesti kestävien asetelmien
rakentaminen vaikuttavuuden tutkimukseenrakentaminen vaikuttavuuden tutkimukseen
valtakunnallinen/alueellinen lastensuojelun tutkimusverkosto javaltakunnallinen/alueellinen lastensuojelun tutkimusverkosto ja
tutkimusohjelma?tutkimusohjelma?
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Lasten ja nuorten arvostaminen tiedontuottajina
palveluista sekä omasta elämästään, jopa vertaistenkin
elämästä. Eettisyys tiedon hankinnassa ja käytössä!

""KerranKerran oonoon yrittänyyrittäny tehätehä kirjettä kun ne sano, että jos eikirjettä kun ne sano, että jos ei
uskalla puhua niille, niin pystyy myös tekemään kirjeen, muttauskalla puhua niille, niin pystyy myös tekemään kirjeen, mutta
en minäen minä oooo tainnu uskaltaa vielätainnu uskaltaa vielä tehätehä. Ne sano, että ne. Ne sano, että ne iteite vaanvaan
lukkeelukkee, kelle se on annettu, että ne ei anna kenenkään muun,, kelle se on annettu, että ne ei anna kenenkään muun,
eikä kerroeikä kerro kellekkäänkellekkään. Sitten jos niille. Sitten jos niille puhhuupuhhuu, niin ne ei kerro, niin ne ei kerro
kellekkäänkellekkään."."

(Haastateltu lapsi kertoo sosiaalityöntekijöistä Merja Pursiaise(Haastateltu lapsi kertoo sosiaalityöntekijöistä Merja Pursiaisen ja Marjo Vepsäläisenn ja Marjo Vepsäläisen
pro gradunpro gradun aineistossa,ksaineistossa,ks.. www.pslastensuojelu.fiwww.pslastensuojelu.fi))

http://www.pslastensuojelu.fi
http://www.pslastensuojelu.fi
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