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Lähtökohtia tutkimukseen

 Lasten ja perheiden parissa työskentelevät toimijat ja organisaatiot 

muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden

 Myös lasten ja perheiden elämään vaikuttaa samanaikaisesti monet 

keskenään erilaiset tekijät (mm. ACE –tutkimus)

 Kokonaisuus muodostaa systeemin, jossa nousee esiin (emergoituu) 

erilaisia lasten, perheiden ja myös palveluiden kannalta merkittäviä 

ilmiöitä

 Tarvitaan monipuolista ja erityisesti tutkittua tietoa ajankohtaisista 

ilmiöistä –ymmärrys, ennakointi

 Lapsiperheiden arki ja arjessa tehtävä työ tulisi olla tutkimuksen 

lähtökohtana
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Translationaalinen tutkimus

 Tutkimustiedon saattaminen osaksi arjen työtä

 bench-to-bedside (Drolet & Lorenzi 2011, Fudge et al 2016)

 Case- ja menetelmätason, mutta harvemmin systeemitason muutos (Grimshaw et al. 2012), 
vrt. implementoinnin vaikeus

 Systeemin muuttaminen ulkoapäin ohjauksella vs. muutos sisäisen dynamiikan 
hyödyntämisen kautta

 Arjen (systeemin sisällä olevien) kysymysten nostaminen 
tutkimuskysymyksiksi

 Tutkimuksen ja arjen työn ekosysteemi

 Tutkimus ja kehittäminen vastaavat paikallisiin tarpeisiin ja tästä syntyy 
yhteisiä aloitteita

 Paikalliset toimijat kouluttautuvat tutkijoiksi

 Reaktiivinen tutkimusrahoitus vrt. Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja 
tutkimusrahasto
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Tutkimus 

oppimisverkostotapaamissa

 Käsiteltävät aiheet nousevat alueilta

 Tarkastellaan aiheita vertaisalueiden näkökulmasta

 Tarkastellaan aiheita historian valossa

 Tarkastellaan alueiden huomioita tutkimuksen näkökulmasta

 Aiheeseen perehtyneet tutkijat kutsuttuna paikalle

 Alueiden huomioiden perusteella tutkijat hakevat vastaavaa tietoa 

tutkimuksista

 Viedään ideat ja opit mukana alueille, käsitellään ne paikallisissa 

johtoryhmissä ja päätetään mihin suuntaan halutaan edetä
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Lopuksi

 On oletettavaa, että systeemit uudistuvat sisältäpäin

 Uudistumisen dynamiikka on tärkeää olla lähtökohtana

 Kehittämiselle, tutkimukselle, rahoitukselle

 Alueiden on tärkeää hakea ymmärrystä omista tarpeistaan ja 

saada tarpeelliset resurssit suoraan niiden ratkaisemiseen

 Toteutettujen aloitteiden pohjalta voidaan tarkastella kokonaisuutta

 Tutkimus voi olla ja sen tulee olla osa tätä kaikkea


