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Lapsiperheiden vahvat rahataidot (VaRa) 
-intervention kehittäminen ja tutkimus

• Taloudelliset ongelmat, velkaantuminen, pienituloisuus ja köyhyys kuormittavat lapsiperheiden arkea.

• Tässä julkaisussa esitellään Taloussosiaalityö lapsiperheissä -tutkimushankkeessa kehitetty 

 Lapsiperheiden vahvat rahataidot (VaRa) -interventio ja siihen liittyvä tutkimusasetelma.

• Intervention tavoitteena on tukea lapsiperheiden vanhempia taloudenhallinnassa vahvistamalla 

 talousosaamista, vähentämällä talousahdistusta sekä tukemalla taloudellista minäpystyvyyttä.

• Kyseiseen tarkoitukseen ei ole aiemmin kehitetty tutkimukseen pohjautuvia, manualisoituja 

 interventioita.

• Intervention satunnaistetun kontrolloidun pilottitutkimuksen tarkoituksena on tarkastella sekä 

 tutkimusasetelman että itse intervention toimivuutta ja toteutettavuutta.  

• Tutkimushanke tuottaa uutta tietoa sekä sosiaalityön asiakastyöhön että tutkimukseen.

T
aloudelliset ongelmat, velkaantuminen, pienituloisuus 

ja köyhyys kuormittavat lapsiperheiden arkea. Ne muun 

muassa lisäävät vanhempien uupumusta ja ahdistusta 

sekä voivat heijastua parisuhteen laatuun ja kokemuksiin 

vanhemmuudesta (esim. Duncan ym., 2017; Salmi & Kestilä, 2019). 

Taloudelliset ongelmat ja velkaantuminen ovat toisinaan myös yhtey-

dessä muihin elämänhallinnan ja elämäntilanteen ongelmiin, kuten 

päihderiippuvuuteen tai avioeroihin (esim. Blomgren ym., 2014). 

Perheiden toimeentulo-ongelmat voivat heikentää lasten ja nuorten 

hyvinvointia, lisätä heidän syrjäytymisriskiään sekä ylisukupolvista 
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huono-osaisuuttaan (esim. Duncan ym., 2017; Lindberg ym., 2020; 

Kallio & Hakovirta, 2020; Ristikari ym., 2018). 

Perheiden talousvaikeudet kytkeytyvät usein osaksi tilanteita, joita 

sosiaalityön asiakastyössä muutenkin kohdataan ( Viitasalo, 2021). 

Esimerkiksi vanhemman sairastuminen tai työttömäksi jääminen 

merkitsevät tarvetta tarkastella perheen hyvinvointia taloudel li-

sestakin näkökulmasta. Huomionarvoista on lisäksi se, että talous-

vaikeuksien tiedetään heikentävän yksilöille ja perheille tarjotta-

van muun tuen, esimerkiksi psykoterapian, vaikuttavuutta (esim. 

Archuleta ym., 2019). Sosiaalityön kontekstissa esimerkiksi perhetyö 

voisi olla vaikuttavampaa, jos tukea tarjottaisiin samalla myös talou-

dellisiin haasteisiin.

Taloussosiaalityö on yksi lähestymistapa, jonka avulla talous-

vaikeuksiin joutuneita lapsiperheitä voidaan tukea. Taloussosiaali-

työllä tarkoitetaan orientaatiota, joka korostaa taloudellisen hyvin-

voinnin merkitystä osana sosiaalityön käytännöissä toteutettavaa 

kokonaisvaltaista työskentelyotetta (Sherraden & Huang, 2019; 

Callahan ym., 2019). Työskentely konkretisoituu esimerkiksi psyko-

sosiaalisena tukena, ohjauksena ja neuvontana sekä yhteiskunnalli-

sena vaikuttamistyönä (Viitasalo, 2019). 

Taloussosiaalityö ei siis merkitse pelkästään taloudellista tukea, 

kuten (harkinnanvaraisen) toimeentulotuen myöntämistä asiak-

kaille. Taloussosiaalityön tavoitteena on tukea arkista elämänhal-

lintaa, arjen sujuvuutta sekä auttaa talouteen liittyvien tietojen ja 

taitojen kartuttamisessa ja näin vahvistaa asiakkaiden taloudellista 

toimintakykyä (Callahan ym., 2019; Sherraden & Huang, 2019). 

Pirstaleisuus on kuitenkin ollut palveluissa haaste, mikä näkyy 

myös talousvaikeuksiin tarjolla olevassa tuessa. Suomessa talous- ja 

velkaneuvonta sekä perheiden psykososiaalinen tuki ovat erillä toi-

sistaan, ja rahavaikeuksia käsitellään usein perheen muusta elämän-

tilanteesta ja tuen tarpeesta erillisenä (Kaittila, 2017; Viitasalo, 2021). 

Taloussosiaalityössä on sen sijaan tavoitteena tarkastella perheiden ja 

yksilöiden elämäntilanteita kokonaisvaltaisesti (Sherraden & Huang, 

2019; Viitasalo, 2019). Talousasioiden parissa tehtävä työ on myös 

ollut keskeinen osa sosiaalityön käytäntöjä profession alkujuurilta 

lähtien (Stuart, 2016; Leighninger, 2012). Tämän vuoksi sosiaalityön 

konteksti tarjoaa otolliset mahdollisuudet tarkastella raha-asioita 

merkityksellisenä osana perheen hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä. 

Taloussosiaalityön ja taloudellisen neuvonnan tutkimuskentillä 

on tehty – niin kansainvälisesti kuin Suomessakin – varsin vähän 

kokeelliseen näyttöön perustuvaa tutkimusta (Archuleta ym., 2015; 

Britt ym., 2015; Birkenmaier ym., 2022). Turun ja Helsingin yliopis-

tojen Taloussosiaalityö lapsiperheissä -hankkeessa1 vastataan tähän 

tutkimuspuutteeseen. Hankkeessa on kehitetty Lapsiperheen vah-

vat rahataidot (VaRa) -interventio, jonka avulla pyritään vahvista-

maan perheiden talousosaamista, vähentämään koettua taloudel-

lista ahdistusta sekä tukemaan taloudellista minäpystyvyyttä. Tässä 

artikkelissa kuvataan VaRa-interventio ja sen keskeinen sisältö sekä 

intervention kehittämisprosessi. Esittelemme lisäksi intervention 

fide liteetin varmistamisen käytännöt. Lopuksi kuvaamme tutki-

musasetelman sekä tutkimuksen eettisiä ulottuvuuksia. 

VARA-INTERVENTION KUVAUS

VaRa-intervention tavoitteena on tukea lapsiperheiden vanhempia 

taloudenhallinnassa vahvistamalla talousosaamista,  vähentämällä 

talousahdistusta sekä tukemalla taloudellista minäpystyvyyttä. 

Talousosaaminen, joka määritelmällisesti usein yhdistyy taloudel-

liseen lukutaitoon (Kalmi & Ruuskanen, 2016), viittaa tässä 

 laaja-alaiseen käsitykseen taloudellisesta tiedosta, taidosta ja osaa-

misesta kytkeytyen ihmisen olosuhteiden ja elinympäristön yhtey-

teen (Johnson & Sherraden, 2007). 

Intervention teoreettinen viitekehys pohjautuu Scanlonin ja 

Sandersin (2017) muutostyön malliin (transformational practice 

framework). Mallin tavoitteena on taloudellisen toimintakyvyn 

edistäminen sosiaalityön kontekstissa. Interventio pohjautuu ta-

loussosiaalityön, taloudellisen terapian ja talousneuvonnan käytän-

töihin (Sherraden & Huang, 2019; Klontz ym., 2015). Lapsiperheille 

suunnattu interventio toteutetaan työskentelemällä perheen van-

hemman / vanhempien kanssa ( jatkossa “asiakas”).

Interventiotyöskentelyä ohjaavat ratkaisukeskeisen työotteen 

(De Jong & Berg, 2008/2016) ja motivoivan haastattelun (Miller & 

Rollnick, 2013) lähestymistavat. Tapaamisten aikana pyritään vah-

vistamaan asiakkaan sisäistä motivaatiota muutokseen. Interven-

tiossa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan omiin arvoihin, 

voimavaroihin ja vahvuuksiin. Näin toimien pyritään välttämään 

hierarkkista asiantuntija–asiakas-asetelmaa. Intervention yleiset 

tavoitteet ovat kaikille asiakkaille samat, mutta asiakas määrittelee 

itse sen, mitä nämä tavoitteet juuri hänen elämässään merkitsevät 

ja mitä konkreettisia muutostoiveita hänellä on. Intervention sisältö 

on esitetty taulukossa 1. Interventio sisältää viisi tapaamiskertaa ja 

niiden sisällöt ovat seuraavat:

1. Ensimmäisellä tapaamisella keskitytään asiakkaan nykytilan-

teeseen ja muutostoiveisiin. Asiakas saa tapaamisen alussa 

kertoa taloudellisesta tilanteestaan vapaasti, minkä jälkeen 

työntekijä ohjaa keskustelua kolmen ennalta määritellyn teeman 

mukaisesti (taloudenhallinta arjessa, raha-asioihin liittyvät tun-

teet ja rahan rooli lapsiperheessä). Tämän jälkeen keskustellaan 

asiak kaan haasteista, voimavaroista ja muutostoiveista. Mikäli 

asiakkaalla on akuutteja taloudellisia huolia, autetaan häntä 

myös näissä. 

2. Toisella tapaamisella tarkastellaan asiakkaan tuloja ja menoja. 

Tulojen ja menojen läpikäynti tekee näkyväksi sen, miten paljon 

perheelle jää rahaa käytettäväksi arkimenoihin. Lisäksi tapaa-

misella laaditaan asiakkaan kanssa yhdessä budjetti tuleville 

viikoille. 

3. Kolmannella tapaamisella käydään läpi asiakkaan sosiaalisia 

verkostoja sekä niiden yhteyttä taloudelliseen hyvinvointiin. Työ-

välineenä käytetään Ecomapia (Hartman, 1978; McCormick ym., 

2008), joka mahdollistaa asiakkaan erilaisten verkostojen visuaa-

lisen kuvaamisen. VaRa-interventiossa hyödynnetään Ecomapin2  

taloudelliseen hyvinvointiin painottuvaa sovellutusta.

4. Neljännellä tapaamisella pureudutaan asiakkaan omaan raha-

suhteeseen. Työvälineenä hyödynnetään tutkimushankkees-

sa kehitettyjä rahaväittämäkortteja. Rahasuhdetta pohditaan 

kolmen teeman avulla: perhe-elämän, tunteiden ja asenteiden. 

Lopuksi kootaan yhteen asiakkaan väittämätyöskentelyssä teke-

mät tärkeimmät oivallukset ja keskustellaan niihin mahdollisesti 

liittyvistä muutostoiveista. Väittämäkorteissa on sekä täyden-

”Taloussosiaalityön tavoitteena on 

tukea elämänhallintaa sekä auttaa 

talouteen liittyvien tietojen ja taitojen 

kartuttamisessa.”



1 Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuosille 2021–2023. Tutkimus toteutetaan osana INVEST-lippulaivaa.  

Lisätietoja https://sites.utu.fi/talsos/

2 Taloudelliseen hyvinvointiin keskittyvää Ecomap-työvälinettä on kehitetty TASOS-kehittämishankkeessa sekä AIKUMETOD-tutkimushankkeessa  

(ks. https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/tasos-taloudellinen-toimintakyky-ja-sosiaalinen-osallisuus-hanke ja  

https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/aikuissosiaalityon-menetelmien-vaikuttavuus-aikumetod ).

3  Interventioita toteuttavien työntekijöiden ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja talousneuvoja.
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nettäviä lauseita että suoria väittämiä, joista työntekijä ja asiakas 

keskustelevat. Väittämiä ovat esimerkiksi ”Raha herättää minussa 

ristiriitaisia tunteita” ja ”Haluan opettaa lapsilleni raha-asioista… ”

5. Viidennellä tapaamisella keskitytään interventiotyöskentelyn 

vaikutuksiin ja merkityksiin asiakkaan elämässä. Tapaamisella 

tarkastellaan työskentelyn alussa asetettujen muutostoiveiden to-

teumista, minkä lisäksi asiakasta tuetaan uusien, tulevaisuuteen 

suuntaavien tavoitteiden asettamisessa. Tapaamisella pohditaan 

mahdollisia tulevia sudenkuoppia sekä sitä, miten asiakas voi ky-

seisissä tilanteissa toimia. Asiakkaalle esitellään lisäksi erilaisia 

luotettavia tahoja, joista voi tarvittaessa hakea apua. Asiakasta 

kannustetaan myös keksimään tapoja, joilla palkita itsensä saa-

vuttaessaan rahaan liittyvän tavoitteensa. 

Intervention toteutuksesta vastaavat kuntien sosiaalityön palve-

luissa työskentelevät ammattilaiset3  ( jatkossa ”ammattilaiset”) ja 

vetovastuu interventiotapaamisissa on heillä. Hankkeen tutkijaso-

siaalityöntekijät tukevat intervention toteutusta osallistumalla osalle 

tapaamisista yhdessä ammattilaisten kanssa. Tarpeen mukaan tutki-

jasosiaalityöntekijät voivat myös osallistua keskusteluun tapaamisilla. 

Tutkijasosiaalityöntekijöiden läsnäololla saattaa siten olla vaikutusta 

interventiotapaamisten toteuttamiseen. Heidän osallistumisensa tar-

joaa kuitenkin tutkimusryhmälle tietoa tapaamisten etenemisestä ja 

intervention konkreettisesta toteutuksesta, minkä voi katsoa olevan 

merkityksellistä erityisesti tutkimuksen pilotointivaiheessa. 

Ennen kaikkea tutkijasosiaalityöntekijät kuitenkin tarjoavat 

ammattilaisille tukea ja antavat palautetta intervention toteuttami-

seen liittyen. Ammattilaisia rohkaistaan myös olemaan yhteydessä 

tutkijasosiaalityöntekijöihin sähköpostitse tai puhelimitse, mikäli 

heillä on kysyttävää tai keskustelun tarvetta. Tutkijasosiaalityön-

tekijät ovat tutkimusryhmän jäseniä ja heillä on sosiaalityöntekijän 

koulutus sekä kokemusta talousvaikeuksissa ja muissa haastavissa 

elämäntilanteissa olevien lapsiperheiden kohtaamisesta. 

Interventioon voivat osallistua sekä yhden että kahden vanhem-

man perheet. Interventiotapaamiset järjestetään asiakkaan omassa 

kodissa, mutta ne voidaan toteuttaa myös kunnan sosiaalitoimen 

tiloissa, mikäli asiakas niin toivoo. Yhden tapaamisen kesto on 

60 minuuttia, molempien vanhempien osallistuessa 90 minuuttia. 

 Ensimmäisen tapaamisen kesto on kaikille asiakkaille 90 minuut-

tia. Tapaamiset pyritään järjestämään noin kahden viikon välein 

asiakkaiden yksilölliset elämäntilanteet sekä asiakkaiden ja työnte-

kijöiden aikataulut huomioiden. Tavoiteaika koko intervention läpi-

käymiselle on 2–4 kuukautta.

Asiakkaat saavat interventiotapaamisten tueksi itselleen 

työkir jan, josta löytyy kuvaus jokaisen tapaamisen sisällöistä. 

Työkirjassa on myös tehtäviä, joita on tarkoitus täyttää yhdessä 

työntekijän kanssa tapaamisten aikana. Lisäksi työkirja sisältää 

esimerkiksi  talousaiheisen sanaston, oikaisuja tyypillisiin taloutta 

koskeviin myytteihin sekä listauksen luotettavista tahoista, joiden 

kautta taloudenhallintaan voi hakea apua.

TAULUKKO 1. 

Intervention sisältö

Tapaaminen Sisältö

1. Taloudenhallinta arjessa

2. Tulot ja menot

3. Perheen sosiaaliset verkostot osana 
 taloudellista hyvinvointia

4. Rahasuhde

5. Työskentelyn arviointi ja jatkosuunnitelma

VARA-INTERVENTION KEHITTÄMINEN 

Sosiaali- ja terveysalan näyttöön perustuvia interventioita on kriti-

soitu usein siitä, ettei niiden suunnittelussa ole huomioitu riittävästi 

asiakkaiden ja työntekijöiden näkemyksiä tai sitä ympäristöä, jossa 

interventiota on tarkoitus toteuttaa. Tämä on aiheuttanut haasteita 

interventioiden juurruttamisessa käytännön asiakastyöhön. Yhtenä 

ratkaisuna tähän haasteeseen on esitetty palvelumuotoilua (ks. Dopp 

ym., 2019). 

Palvelumuotoilu on vuorovaikutteinen ja asiakaslähtöinen kehit-

tämisen tapa, jossa palvelujen suunnittelua ohjaavat asiakastarpeet. 

Palvelumuotoilulle tyypillisiä työtapoja ovat asiakkaiden ja asia-

kastarpeiden paikantaminen, prototyyppien luominen ja testaus 

sekä nopea korjaaminen palautteen perusteella. Palvelumuotoilu 

ei ole tietty tarkkaan strukturoitu toimintamalli, vaan työtapoja ja 

menetelmiä sovelletaan kehittämisprosesseissa tarpeen mukaan. 

Kehittämisen tavan on havaittu sopivan hyvin psykososiaalisten 

interven tioiden kehittämiseen (Lyon ym., 2016). Pyrittäessä kehit-

tämään interventioita monimutkaisiin ongelmiin, tarvitaan mo-

niammatillista yhteistyötä ja asiakkaiden aktiivista osallistumista 

(Paananen ym., 2021). 

Palvelumuotoilun periaatteita on noudatettu myös VaRa-inter-

vention kehittämisessä. VaRa-intervention suunnittelua varten on 

kevään 2022 aikana 1) perehdytty aiempaan tutkimukseen (tehty 

kirjallisuuskatsaus psykososiaalisista menetelmistä taloudellisen 

toimintakyvyn tukemisessa sekä paikannettu aihepiirin teoreetti-

”Rahavaikeuksia käsitellään usein 

 perheen muusta elämäntilanteesta ja 

tuen tarpeesta erillisenä.”

https://sites.utu.fi/talsos/
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/tasos-taloudellinen-toimintakyky-ja-sosiaalinen
https://www.chydenius.fi/fi/sosiaalitieteet/tutkimus/aikuissosiaalityon-menetelmien-vaikuttavuus-aik
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nen viitekehys), 2) kuultu hankkeen yhteistyötahoja, 3) haastateltu 

asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijaa, 4) perustettu kehittäjäryh-

mä sekä 5) kerätty sosiaalityön asiakkaiden näkemyksiä interven-

tion sisällöstä. Kehittämistyön vaiheet on esitetty kuviossa 1. 

  Intervention kehittämisprosessia on pohjustanut tutkittu  tieto 

talousosaamista vahvistavista interventioista sosiaalityössä. 

Teoreet tisena viitekehyksenä toimiva muutostyön malli (Scanlon 

& Sanders, 2017) ohjasi kehittämään interventiota talousosaamista 

vahvistavana prosessimallina sekä rakentamaan interventiota rat-

kaisukeskeistä työotetta ja motivoivaa haastattelua hyödyntämällä. 

Lisäksi toteutettiin taloudellisen toimintakyvyn edistämistä sosiaa-

lityössä tarkasteleva systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tarkaste-

lussa kävi ilmi, että perheiden talousosaamisen tuki on sosiaalityön 

tutkimuskirjallisuudessa varsin uusi tutkimusaihe. Mallinnettuja 

talousosaamisen interventioita sosiaalityön kontekstissa on kat-

sauksen perusteella vähän (myös Birkenmaier ym., 2022). Tutki-

musnäyttöä aiheesta löytyy lähinnä Yhdysvalloista.  

Intervention kehittämistä ohjasi hankkeen tutkimusryhmä, jo-

hon kuuluu tutkijoita sosiaalityön, psykologian ja sosiaalipolitiikan 

aloilta. Intervention mallintamiseksi haastateltiin yhteensä kym-

mentä talousasioiden parissa työskentelevää tai työskennellyttä 

ammattilaista sekä yhtä kokemusasiantuntijaa. Haastateltavia pyy-

dettiin kertomaan näkemyksiään intervention sisällöstä sekä niistä 

asiakasryhmistä, joille interventio tulisi suunnata. 

Ammattilaiset olivat työtaustaltaan sosiaalialialan tai psyko-

logian ammattilaisia ja heidän taustaorganisaationsa oli julkinen 

sektori, järjestö tai yksityinen palveluntuottaja. Ammattilaisista 

seitsemän kanssa haastattelu tehtiin kerran, kolmen kanssa kah-

desti. Kokemusasiantuntija tavoitettiin hankkeen yhteistyökunnan 

kautta. Hänen kanssaan keskusteltiin yhden kerran.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Pankki, Itse-

näisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA, Varsinais-Suomen 

sosiaali alan osaamiskeskus Oy VASSO Ab, Pohjanmaan maa-

kuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Martat ja 

Takuu säätiö. Lisäksi mukana on kuntia ja kuntayhtymiä. Hankkeen 

yhteistyökumppaneiden asiantuntemusta on hyödynnetty asiakas-

tarpeiden paikantamisessa ja intervention sisällön suunnittelussa. 

Yhteistyökumppaneille järjestettiin seminaari, jossa tietoa kerät-

tiin pienryhmä työskentelyssä. Ryhmissä käsiteltäviä teemoja olivat 

tutkimushankkeen onnistumisen edellytykset tutkimuksen, kehit-

tämistyön ja asiakastyön näkökulmista. Lisäksi yhteistyökumppa-

neista koottiin koordinaatioryhmä, jossa kysymysten käsittelyä jat-

kettiin. Kirjallisuuskatsauksen, muun aiemman tutkimuksen sekä 

haastattelujen perustella mallinnettiin intervention prototyyppi.  

Intervention kehittämisen tueksi perustettiin kehittäjäryhmä. 

Sen jäseniksi kutsuttiin työntekijöitä, jotka työskentelevät talous-

haasteita kohtaavien lapsiperheiden parissa tai projekteissa, joiden 

tavoitteena on tukea perheitä ja yksilöitä talousasioissa. Koulutuk-

seltaan osallistujat olivat muun muassa sosiaalityöntekijöitä tai 

- ohjaajia. Kehittäjäryhmä antoi palautetta VaRa-intervention proto-

tyypistä ja sitä korjattiin saadun palautteen perusteella. 

Prototyyppi esiteltiin kahdelle sosiaalityön asiakkaalle. Tapaa-

misten tavoitteena oli kuulla intervention kohderyhmään kuuluvien 

asiakkaiden palautetta intervention toimivuudesta ja kehittämis-

tarpeista. Asiakkaat saatiin mukaan hankkeen yhteistyökunnan 

 kautta. Heillä oli lapsiperhesosiaalityön asiakkuus kyseisessä kun-

KUVIO 1. 

Intervention kehittämisen prosessi 

PALVELUMUOTOILUPROSESSIN VAIHEET

Prototyypin 

korjaaminen

Asiakasryhmän tarpeiden 

paikantaminen

Prototyypin  

rakentaminen

Prototyypin 

testaaminen

”Perheiden talousosaamisen tuki on 

sosiaalityön tutkimuskirjallisuudessa 

varsin uusi tutkimusaihe.”

HANKKEESSA TEHDYT TOIMET PALVELUMUOTOILUPROSESSIIN LIITTYEN

Yhteistyötahojen  
kuuleminen

Asiantuntijoiden 
haastattelut

(10 kpl)

Aikaisempi  
tutkimus

Asiantuntijoiden 
haastattelut

(3 kpl)

Kehittäjä-
ryhmä

Palaute
asiakkailta
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nassa ja omakohtaisia kokemuksia raha-asioihin liittyvistä haasteis-

ta.  Kyseiset asiakkaat eivät tule hankkeeseen tutkittaviksi. Asiakas-

palaute huomioitiin prototyypin kehittämisessä.  

KOULUTUS AMMATTILAISILLE VARA-INTERVENTION 
 TOTEUTTAMISEKSI

Intervention toteuttamiseen osallistuvat ammattilaiset osallistuvat 

koulutukseen ennen toteutusta. Koulutuksella kartutetaan ammat-

tilaisten tietämystä interventiotyöskentelystä sekä sen sisällöstä ja 

tavoitteista sekä varmistetaan toteutuksen suunnitelmanmukai-

suus (fideliteetti). Koulutuksen keskiössä on interventiomalliin 

perehtyminen luentojen, harjoitteiden ja kirjallisten materiaalien 

avulla. Koulutus sisältää johdatuksen intervention teoreettisiin 

lähtö kohtiin ja työskentelykäytäntöihin sekä perehtymisen moti-

voivan haastattelun työtapaan. Lisäksi koulutuksessa esitellään 

tutkimushankkeen etenemisen käytännöt ja toimintatavat tietyissä 

erityistilanteissa (esim. ilmetessä taloudellista väkivaltaa) sekä kan-

nustetaan työntekijöitä reflektoimaan omaa rahasuhdettaan. 

Koulutus sisältää myös työntekijöiden manuaalin ja asiakkai-

den työkirjan esittelyn sekä kokemusasiantuntijan puheenvuoron. 

Uusiin työvälineisiin tutustutaan harjoittelemalla niiden käyttöä. 

Koulu tuksen toteuttamisesta vastaa tutkimusryhmä lukuun otta-

matta motivoivaan haastatteluun liittyvää osiota, jonka toteuttaa 

alan asiantuntija. Koulutuksen kesto on 2 x 4 tuntia. 

Intervention toteutus edellyttää ammattilaisilta riittävää arkisen 

taloudenhallinnan asiantuntemusta. Tämän varmistamiseksi am-

mattilaisille on koottu tarpeellista informaatiota kirjalliseen muo-

toon. Intervention toteuttamiseen osallistuvat työntekijät saavat 

kyseisen materiaalipaketin käyttöönsä itsenäistä opiskelua varten 

ennen koulutuksen alkua. 

FIDELITEETTI 

Fideliteetillä tarkoitetaan suunnitelmanmukaisuutta eli sitä, toteute-

taanko interventiota tarkoitetun mukaisesti käytännön työssä. In-

terventiotutkimuksissa fideliteetin arviointi ja tarkastelu on tärkeää, 

jotta voidaan tuottaa luotettavaa tietoa intervention vaikuttavuu-

desta (esim. Carroll ym., 2007; Naleppa & Cagle, 2010). Fideliteettiä 

pyritään vahvistamaan Taloussosiaalityö lapsiperheissä -tutkimus-

hankkeessa monin eri tavoin.  

Interventiota toteuttavien ammattilaisten läpikäymällä koulu-

tuksella on keskeinen rooli fideliteetin vahvistamisessa. Koulutuk-

sen avulla pyritään varmistamaan, että kaikilla ammattilaisilla on 

intervention toteuttamiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Myös kou-

lutuksen tasalaatuisuus on huomion arvoinen asia: standardisoitu 

koulutus varmistaa osaltaan sitä, että eri työntekijät toteuttavat 

inter ventiota samankaltaisesti (Bellg ym., 2004). 

Interventiota toteuttavat ammattilaiset saavat käyttöönsä tutki-

musryhmän tuottaman manuaalin. Manuaalien roolia fideliteetin 

vahvistamisessa pidetään tärkeänä (esim. Naleppa & Cagle, 2010). 

Manuaalissa kuvataan intervention teoreettinen tausta, eteneminen 

ja työskentelyn ydinelementit. Se sisältää jokaiselle interventiota-

paamiselle laaditun sisällöllisen tarkistuslistan, joka tukee ja ohjaa 

ammattilaisten työskentelyä. Tarkistuslistojen avulla pyritään var-

mistamaan, että kukin interventiotapaaminen toteutuu tarkoitetun 

mukaisesti. Manuaali sisältää lisäksi yleistä tietoa taloudenhallin-

nan tematiikasta ja opastaa palveluohjauksessa. 

Fideliteettiä sosiaalityön interventiotutkimuksissa tarkastelleet 

Naleppa ja Cagle (2010) huomauttavat, että laadukkaan koulutuk-

sen ja manuaalien ohella huomiota tulisi kiinnittää interventiota to-

teuttavien työntekijöiden ohjaukseen (ks. myös Aarons ym., 2009). 

Ohjausta tarjoamalla lisätään samalla sen todennäköisyyttä, että 

interventiota toteutetaan tarkoitetun mukaisesti. Hankkeen tutki-

jasosiaalityöntekijöiden työpanoksella pyritään vastaamaan tähän 

ohjauksen tarpeeseen. Tutkijasosiaalityöntekijöiden keskeisenä 

roolina on toimia ammattilaisten tukena intervention toteutuksessa. 

Fideliteetin tasoa arvioidaan tässä tutkimuksessa laadullisen 

haastatteluaineiston avulla (ks. esim. Carroll ym., 2007; Naleppa & 

Cagle, 2010). Aineistonkeruusta vastaa tutkijaryhmä ja asiakkaiden 

haastatteluissa tullaan kysymään esimerkiksi sitä, millä tavoin asia-

kas kuvailisi interventiota ystävälleen. Tällä tavoin pyrimme pääse-

mään käsiksi siihen, millaisia asioita asiakkaat pitävät intervention 

ydinelementteinä. Ammattilaisten haastatteluissa keskustellaan 

puolestaan kokemuksista liittyen intervention toteuttamiseen ja 

työvälineiden käyttöön. Lisäksi ammattilaisten kanssa käsitellään 

sitä, mistä mahdolliset poikkeamat intervention toteutuksessa joh-

tuivat. Tavoitteemme on saada haastattelujen avulla tietoa, joka on 

olennaista sekä fideliteetin arvioinnissa että interventiomallin myö-

hemmässä kehitystyössä (ks. myös Naleppa & Cagle, 2010).

TALOUSSOSIAALITYÖ LAPSIPERHEISSÄ  
-TUTKIMUSHANKKEEN TUTKIMUSASETELMA 

Tutkimuksen tavoite

Taloussosiaalityö lapsiperheissä -tutkimushankkeessa tarkastel-

laan VaRa-intervention toteutettavuutta ja intervention toimivuutta 

pilottitutkimuksen keinoin. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat suo-

malaiset lapsiperhe- tai aikuissosiaalityön asiakasperheet, joilla on 

taloudenhallinnan haasteita. Tutkimushankkeessa ollaan kiinnos-

tuneita siitä, 1) millä tavoin koe-vertailuasetelman toteuttaminen 

on mahdollinen, 2) miten VaRa-interventio vastaa sille asetettuihin 

tavoitteisiin ja 3) miten tutkimuksen päävasteet toimivat. 

Satunnaistettu vertailuasetelma

Satunnaistettua vertailuasetelmaa (RCT-asetelma, randomized 

controlled trial) pidetään tyypillisesti laadukkaimpana tapana tehdä 

interventiotutkimusta. Siinä joukko tutkittavia jaetaan satunnaisesti 

kahteen tai useampaan ryhmään. Yksi näistä ryhmistä saa tutkittavaa 

interventiota ja muut muuta tukea (kuten olemassa olevaa standardi-

hoitoa) tai ei mitään (Guyatt ym., 2008; Hinkka-Yli- Salomäki, 2021). 

Sosiaalihuollossa RCT-asetelmat ovat olleet melko harvinaisia, 

eikä niitä ole Suomessa juuri pilotoitu sosiaalihuollon kontekstissa. 

Tämä tutkimus toteutetaan satunnaistettuna kontrolloituna (RCT) 

pilottitutkimuksena, ja siinä tarkastellaan intervention toimivuutta 

ja vaikuttavuutta pienessä mittakaavassa sekä tutkimuksen toteu-

tettavuutta (feasibility). Pilottitutkimukset ovat tärkeä osa interven-

tioiden kehittämistä ja interventiotutkimusten toteuttamista, sillä 

niiden kautta nousee esiin sekä intervention että siihen liittyvän 

tutkimuksen kehittämistarpeita (Eldridge ym., 2016). 

Tutkimushankkeessa vertaillaan pilottiryhmän (koeryhmä) 

asiakkaiden talousosaamisessa sekä taloudellisessa ahdistunei-

suudessa ja minäpystyvyydessä mahdollisesti intervention aikana 

tapahtuneita muutoksia vertailuryhmän asiakkaiden tilanteessa 

tapahtuneisiin muutoksiin. Ensimmäisen aineistonkeruun jälkeen 

(strukturoitu lomakehaastattelu, määrällinen aineisto) osallistujat 

jaetaan kahteen satunnaistettuun ryhmään ositetun satunnaista-

”Tapaamisten aikana pyritään 

 vahvistamaan asiakkaan sisäistä 

 motivaatiota muutokseen.”
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misen periaatteiden mukaisesti. Satunnaistaminen tehdään 

SPSS-tilasto-ohjelmalla kuntakohtaisesti ja siten, että jokaisella 

kyseisen kunnan osallistujalla on yhtä suuri todennäköisyys päätyä 

ryhmään A tai ryhmään B. Ryhmä A (koeryhmä) saa intervention. 

Satunnaistaminen tehdään jokaiselle kunnalle erikseen, jotta kai-

kissa kunnissa on sama määrä osallistujia kummassakin ryhmässä. 

Satunnaistamisen toteuttaa tutkimushankkeen työntekijä.

Koeryhmä osallistuu interventioon syksystä 2022 alkaen. Lisäksi 

koeryhmä saa intervention aikana muita heille tarjottavia palveluja 

samoin kuin aiemmin. Vertailuryhmälle tarjotaan sosiaalityön pal-

veluista sitä tukea, mitä he saisivat myös osallistumatta tutkimuk-

seen (service as usual). Tämän tuen muotoihin vaikuttavat perheen 

palvelutarpeet. 

Aikuissosiaalityön puolella työskentely keskittyy tyypillisesti 

taloudellisiin kysymyksiin liittyvään neuvontaan ja ohjaukseen 

sekä sopivien tukitoimien löytämiseen ja järjestämiseen. Lapsi-

perhesosiaalityössä työskentely voi olla esimerkiksi perhetyötä, 

lapsiperheiden kotipalvelua sekä sosiaalityöntekijän neuvontaa ja 

ohjausta. Tarvittaessa työskentely tapahtuu kummassakin palve-

lussa monialai sena yhteistyönä eri palvelujen asiantuntijoiden ja 

verkostojen kanssa. Vertailuryhmään kuuluviin otetaan hankkeen 

toimesta yhteyttä uudelleen loppukeväästä 2023 ja tiedustellaan 

heidän halukkuuttaan osallistua interventioon. 

Interventio toteutetaan Varsinais-Suomen, Keski- ja Etelä-

Pohjan maan sekä Uudenmaan alueilla. Kokonaisotoskooksi on ar-

vioitu vähintään 70 perhettä (35 asiakasta koeryhmään, 35 perhettä 

vertailuryhmään). Otoskoon perusteena ovat Tearen ym. (2014) las-

kelmat, joiden mukaan RCT-pilottitutkimuksissa tavoiteltava otos-

koko jatkuvien päävasteiden osalta tulisi olla yhteensä 70. Tutki-

musasetelma tullaan esirekisteröimään ISRCTN Registry -alustalle. 

Tutkimushankkeen eteneminen on esitetty kuviossa 2. 

Osallistumiskriteerit

Tutkimushankkeeseen osallistuvat ovat hankkeen yhteistyökun-

tien lapsiperhe- tai aikuissosiaalityön asiakkaita, jotka ovat tuoneet 

sosiaali toimen asiakkuudessaan esiin jonkin seuraavista talouden-

hallinnan haasteista viimeisen kuuden kuukauden aikana: 1) las-

kujen tai asumismenojen maksu tai velkojen lyhentäminen ajallaan 

aiheuttaa ongelmia, 2) perheenjäsenten perustarpeiden (ruoka, lääk-

keet, vaatteet) hankkiminen aiheuttaa ongelmia, 3) asiakas kokee, 

ettei hänellä ole riittäviä tietoja, taitoja tai osaamista raha-asioiden 

hoitamiseen ja/tai 4) asiakas on tuonut esiin sen, että hän on tuntenut 

ahdistuneisuutta / stressiä raha-asioihinsa liittyen. Perheessä tulee li-

säksi asua alaikäisiä lapsia (vuoroasumistilanteissa keskimäärin puo-

let ajasta kunakin kalenterikuukautena). Perheet voivat olla yhden tai 

kahden vanhemman perheitä. Tutkimushankkeeseen voi osallistua 

kahden vanhemman perheistä kumpikin vanhempi tai vain toinen.

Tutkimukseen osallistumista ei tulla kysymään asiakkailta, joiden 

kohdalla jokin seuraavista poissulkukriteereistä täyttyy: 1) akuut-

ti kriisitilanne, joka estää perheen osallistumisen työskentelyyn, 

2) perheen asiakkuus lastensuojelussa (perheen ollessa lastensuoje-

lulain mukaisten palvelujen tarpeessa perheessä on taloudenhallin-

nan vaikeuksien ohella muita erittäin kuormittavia haasteita, kuten 

akuuttia hoitoa vaativa vanhemman tai lapsen  päihdeongelma), 

3) käynnissä perheen sisäinen rikosprosessi (esimerkiksi sen tuoma 

kuormitus perheelle ja työskentelyn painopisteen siirtyminen sen 

käsittelyyn) tai 4) vanhemmat eivät asioi suomen kielellä. 

 
Asiakkaiden valintaprosessi 

Asiakkaiden valintaprosessi alkaa siitä, että tutkimushankkeen 

jokaisen yhteistyökunnan lapsiperhe- tai aikuissosiaalityön työn-

tekijät käyvät oman yksikkönsä asiakkuudet läpi ja ottavat hank-

keen kohderyhmän asiakkaisiin yhteyttä. Asiakkaille kerrotaan 

tutkimushankkeesta ja tiedustellaan halukkuutta osallistua siihen. 

Asiakkaille annetaan mahdollisuus harkita osallistumistaan ja ky-

syä lisätietoja tutkimuksesta myös hankkeen tutkijasosiaalityön-

tekijöiltä. Heille painotetaan, että tutkimukseen osallistuminen on 

täysin vapaaehtoista, eikä osallistumatta jättämisellä tai keskeyt-

tämisellä ole mitään kielteisiä seurauksia.

Tutkimuksesta kiinnostuneille lapsiperhe- tai aikuissosiaalityön 

asiakkaille annetaan tutkimuksesta tutkimustiedote, johon he voi-

vat tutustua omassa rauhassaan sekä pohtia, haluavatko osallistua 

tutkimukseen. Mikäli asiakas haluaa osallistua tutkimukseen, hän 

allekirjoittaa suostumuslomakkeen. Allekirjoitettu suostumuslo-

make osoittaa sen, että tutkittava vahvistaa vapaasta tahdostaan 

halukkuutensa osallistua tutkimukseen. Suostumuslomakkeet 

allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Niistä toinen jää asiakkaalle, 

toinen tutkimushankkeeseen.

Määrälliset ja laadulliset aineistot 

Tutkimusaineisto tulee koostumaan määrällisistä kyselyistä asiak-

kaille sekä asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluista. Tutki-

mushankkeessa kerätään määrällisiä tutkimusaineistoja yhteensä 

kolmessa erillisessä mittauspisteessä. Ennen satunnaistamista ja 

interventiota kerätään kaikilta tutkimukseen osallistuvilta koe- ja 

vertailuryhmään kuuluvilta sosiaalitoimen asiakkailta määrällinen 

tutkimusaineisto (strukturoitu lomakehaastattelu). Intervention 

jälkeen toistetaan sekä koe- että vertailuryhmille määrälliset ky-

selyt (strukturoidut lomakehaastattelut) kahdesti; loppukyselynä 

viikon sisään intervention päättymisestä ja seurantakyselynä 3 kk 

interven tion päättymisen jälkeen. 

Kyselyissä käytetyt mittarit ovat aiemmissa tutkimuksissa käy-

tettyjä ja validoituja. Mittaukset suoritetaan puhelinhaastatteluna 

tai asiakas voi täyttää lomakkeen verkossa itsenäisesti näin halutes-

saan. Asiakkaiden vastaukset tallennetaan kummassakin tapauk-

sessa REDCap-järjestelmään. REDCap (Research Electronic Data 

Capture) on tietoturvallinen työkalu tutkimusdatan keräämiseen. 

Seurannasta pois pudonneiden määrä kirjataan ja raportoidaan 

tutkimusjulkaisuissa. Interventioon osallistuvat henkilöt koe- ja 

vertailuryhmissä saavat kiitokseksi osallistumisestaan noin 10 eu-

ron lahjakortin kunkin mittauskerran jälkeen.

RCT-asetelmissa suositellaan kokeellisen tutkimuksen lisäksi 

laadullisen tutkimuksen toteuttamista. Sen avulla on mahdollista 

”Interventiota toteuttavien 

 ammattilaisten  koulutuksella 

on  keskeinen rooli fideliteetin 
 vahvistamisessa.”

”Sosiaalihuollossa RCT-asetelmat ovat 

olleet melko harvinaisia, eikä niitä ole 

Suomessa juuri pilotoitu.”
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syventää tietoa tutkitun intervention toimivuudesta ja kehittää in-

terventiota (Axelin ym., 2012). Tämän vuoksi intervention jälkeen 

kerätään laadullinen haastatteluaineisto intervention koeryhmään 

osallistuneilta yhteensä 10–15 sosiaalitoimen asiakkaalta, 2–5 

asiak kaalta kustakin tutkimukseen osallistuvasta kunnasta. Haas-

tatteluaineisto kerätään loppukyselyn jälkeen, viimeistään neljän 

viikon aikana kyselyn toteuttamisesta. 

Toinen laadullinen aineisto kerätään niiltä hankkeen yhteistyö-

kunnissa työskenteleviltä sosiaalityöntekijöiltä ja/tai -ohjaajilta, jotka 

ovat osallistuneet interventiotapaamisiin (yhteensä 5–10 haastatel-

tavaa, yhdestä kahteen työntekijää kustakin tutkimukseen osallis-

tuvasta kunnasta). Osallistujat valitaan niiden joukosta, jotka inter-

vention toteutuksen yhteydessä antavat suostumuksen osallistua 

haastatteluun. 

KUVIO 2.

Tutkimushankkeen eteneminen 

Haastattelut ovat luonteeltaan puolistrukturoituja teemahaas-

tatteluja. Haastatteluissa pyritään kartoittamaan erityisesti asiak-

kaiden ja työntekijöiden interventioon liittyviä kokemuksia ja kehi-

tysehdotuksia sekä työskentelyn koettuja vaikutuksia. Asiakkaiden 

haastatteluissa esitettävät kysymykset rakentuvat kolmen päätee-

man ympärille: 1) asiakkaan lähtötilanne eli tilanne ennen interven-

tiota, 2) työskentelyn (intervention) toteutus ja 3) nykytilanne / tule-

vaisuus. Myös työntekijöiden haastatteluissa esitettävät kysymykset 

rakentuvat kolmen pääteeman ympärille: 1) taustoitus lapsiperhei-

den taloudellisista haasteista yleensä, 2) intervention konkreettinen 

toteutus ja 3) kehitysehdotukset. Laadullista haastatteluaineistoa 

tullaan analysoimaan sisällönanalyysin keinoin.

Kuntien työntekijöille  annetaan osallistujakriteerit

Kuntien työntekijöille  annetaan osallistujakriteerit

Kolmen kuukauden  

seurantamittaus

Kolmen kuukauden  

seurantamittaus

Valittujen   

asiakkaiden (10–15 kpl)  

ja  työntekijöiden  

(5–10 kpl) haastattelut
Tarjotaan mahdollisuus 

interventioon

Kuntien työntekijöille  annetaan osallistujakriteerit

Työntekijät ottavat yhteyttä sopiviin asiakkaisiin

Halukkaat ilmoittautuvat

Asiakkaiden valinta

Suostumuksen pyytäminen

Alkumittaus

Satunnaistaminen tutkimusryhmiin (70 asiakasta)

Koeryhmä (35 asiakasta) Vertailuryhmä (35 asiakasta)

Koeryhmä saa  

intervention

Vertailuryhmä saa  

palveluja normaalisti 

Loppumittaus Kontrollimittaus
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MUUTTUJAT

Päävaste 

Tutkimuksen päävasteena on talousosaaminen. Sen määrittämi-

seksi käytetään Kalmin ja Ruuskasen (2016) suomentamaa OECD:n 

Taloudellinen lukutaito -mittaria, josta hyödynnetään vain ”itsear-

vio talousosaamisesta” ja ”taloudellinen käyttäytyminen” -osioita. 

Taloudellisen tietämyksen ja asenteiden osiot jätettiin pois tämän 

tutkimuksen mittareista, sillä ne eivät sisältäneet tämän intervention 

kannalta keskeisiä kysymyksiä. Taloudellinen tietämys -osio mittaa 

erilaisten talouteen liittyvien käsitteiden hallintaa objektiivisten mit-

tarien avulla, ja tässä tutkimushankkeessa painopiste on enemmän 

arkisessa taloudenhallinnassa. Taloudellinen käyttäytyminen -osios-

ta poistimme yhteensä neljä kysymystä liittyen rahojen riittämiseen 

ja finanssituotteiden valintaan. Taloudellinen käyttäytyminen -osio 

sisältää kysymyksiä esimerkiksi laskujen maksamisesta ajoissa, 

säästämisestä ja budjetin pitämisestä. Talousosaamista mitataan 

yhteensä seitsemällä Taloudellinen lukutaito -mittarin kysymyksellä. 

Tutkimuksen keskeiset muuttujat on esitetty taulukossa 2.

Toissijaiset vasteet

Tutkimuksen toissijaisia vasteita ovat taloudellinen ahdistuneisuus 

ja taloudellinen minäpystyvyys. Molempien määrittämiseen käytet-

tävät mittarit ovat alun perin englanninkielisiä. Tutkimusryhmän 

jäsen käänsi mittarit ensin suomeksi ja tämän jälkeen toinen jäsen 

käänsi ne takaisin englanniksi käännöksen oikeellisuuden var-

mistamiseksi. Lopuksi tutkimusryhmässä keskusteltiin parhaasta 

muotoilusta. Täten varmistettiin mittareiden sisällön vastaavuus 

alkuperäisten väitteiden kanssa. 

Ahdistuneisuuden mittaamiseen käytetään Financial Anxiety 

Scale -mittaria (FAS). Shapiron ja Burchellin (2012) tutkimusten mu-

kaan se soveltuu hyvin itseraportoidun taloudellisen ahdistuksen 

mittaamiseen. Tässä tutkimushankkeessa alkuperäisestä mittarista 

poistettiin kaksi väittämää, sillä ne eivät soveltuneet kohdejoukolle. 

Mittariin jäi tämän jälkeen kahdeksan väittämää (esimerkiksi “En 

jaksa paneutua tarpeeksi ymmärtääkseni omia raha-asioitani” ja 

“Tilitapahtumien seuraaminen tuntuu minusta epämiellyttävältä”).

Taloudellista minäpystyvyyttä mitataan Economic Self-Efficacy 

-mittarin avulla. Mittari on alun perin validoitu parisuhdeväkivallan 

uhreilla (Hoge ym., 2020). Se sisältää yhteensä kymmenen väittä-

mää (esimerkiksi ”Kekseliäisyyteni ansiosta tiedän, kuinka selviytyä 

yllättävistä taloustilanteista” ja ”Pystyn ratkaisemaan suurimman 

osan talousongelmista, jos näen tarpeeksi vaivaa”).

Kyseessä on pilottitutkimus, jonka tarkoituksena on tarkastella 

myös valittujen muuttujien soveltuvuutta intervention vaikutusten 

mittaamiseen. Valitut muuttujat on kehitetty toisenlaisten ilmiöiden 

tutkimiseen ja siten on mahdollista, etteivät ne parhaalla tavalla ta-

voita tässä tutkimuksessa mitattavaa ilmiötä. Yksi pilottitutkimuk-

sen hyödyistä on, että muuttujia voidaan sen perusteella korjata tai 

vaihtaa ennen varsinaisen tutkimuksen toteuttamista.    

Taustamuuttujat 

Sosiodemografisia taustamuuttujia ovat esimerkiksi vastaajan 

sukupuoli, ikä, koulutustaso, työmarkkina-asema, kotitalouden 

rakenne, kotitaloudessa asuvien lasten ja aikuisten lukumäärä ja 

kotitalou den käytettävissä olevat kuukausitulot. Lisäksi kysytään 

perheen lähiverkostolta saamasta tuesta sekä vastaajan tyytyväisyy-

destä elämäänsä. Tyytyväisyyttä elämään mitataan kysymyksellä 

”Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen elämääsi asteikolla 1–10?” 

Taustamuuttujana käytetään myös Shared Values and Goals 

-mittaria, joka mittaa pariskunnan taloudellisten arvojen ja tavoit-

teiden yhteensopivuutta (Archuleta ym., 2010, teoksessa Archuleta 

ym., 2013). Asiakkaiden epävarmuuden sietoa mitataan puolestaan 

siihen kehitetyllä mittarilla (Carleton, 2006). Lisäksi asiakkaan ja 

työntekijän välistä yhteistyösuhdetta mitataan kysymyksellä ”Miten 

koet yhteistyösuhteen sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa astei-

koilla 1–5?”

TAULUKKO 2. 

Tutkimuksessa hyödynnettävät muuttujat 

Tutkimuksen vasteet

Taloudellinen lukutaito (päävaste)

Taloudellinen ahdistuneisuus (toissijainen vaste)

Taloudellinen minäpystyvyys (toissijainen vaste)

Tutkimuksen taustamuuttujat

Sosiodemografiset taustamuuttujat

Tyytyväisyys elämään

Pariskunnan taloudellisten tavoitteiden ja  

arvojen yhteensopivuus

Epävarmuuden sietokyky

Asiakkaan ja työntekijän välinen yhteistyösuhde

TUTKIMUKSEN EETTISYYS

Taloussosiaalityö lapsiperheissä -tutkimushankkeessa tutkitaan 

pienituloisia ja / tai talousongelmien kanssa kamppailevia lapsi-

perheitä. Tilanteensa vuoksi he voivat olla haavoittuvassa asemas-

sa, minkä takia eettiset kysymykset ovat erityisen tärkeitä (Kuula, 

2006; Clark, 2000). Tutkimuksessa noudatetaan Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä, mikä 

tarkoittaa sitä, että tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuk-

sen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutki-

mus- ja arviointimenetelmiä. 

Eettiset kysymykset huomioidaan läpi tutkimusprosessin, tut-

kimuksen suunnittelusta tulosten raportointiin. Jokaiselta osallis-

tujalta pyydetään tietoon perustuva suostumus. Tutkittavat voivat 

lopettaa intervention ja peruuttaa osallistumisensa tutkimushank-

keeseen näin halutessaan. Tutkimuksen lähtökohtana on, että 

osallistumisesta ei koidu tutkittaville henkistä haittaa. Tutkijaso-

siaalityöntekijöillä sekä interventiota toteuttavilla ammattilaisilla 

”Tutkimuksen päävasteena on 

 talousosaaminen.”

”Tutkimusaineisto tulee koostumaan 

määrällisistä kyselyistä asiakkaille 

sekä asiakkaiden ja työntekijöiden 

haastatteluista.”
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on koulutukseen ja / tai työkokemukseen perustuvaa osaamista 

vaativasta kohtaamis- ja vuorovaikutustyöstä. Heillä on ammattitai-

toa ottaa oikea-aikaisesti puheeksi vaikeita asioita ja he hallitsevat 

tunteiden säätelyn vaativissa asiakaskohtaamisissa ilman, että yh-

teistyö asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa vaarantuu. 

Mahdolliset haitat minimoidaan myös kouluttamalla interven-

tion toteuttavia ammattilaisia sekä antamalla heille tukea ja neuvon-

taa intervention toteuttamisessa. Tutkimushankkeessa on kirjattu 

toimintaohjeet, mikäli vaikeiden asioiden käsittely laukaisee asiak-

wwkaassa ahdistus- tai muunlaisen tunnereaktion. Tutkimuksen 

aineistoa säilytetään tietoturvallisesti ja siihen on pääsy ainoastaan 

tutkimushankkeen tutkijoilla. Myös tutkimustulosten julkaisemi-

sessa noudatetaan erityistä huolellisuutta ja pidetään huolta tutkit-

tavien anonymiteetistä.  

Tutkimus on saanut Turun yliopiston ihmistieteiden eettisen 

toimikunnan ihmistieteellisten tutkimusten jaostolta puoltavan 

lausunnon. Myös kaikki tutkimushankkeessa mukana olevat yh-

teistyökunnat ja kuntayhtymät ovat myöntäneet hankkeelle tutki-

musluvat. 

LOPUKSI

Taloussosiaalityö lapsiperheissä -tutkimushankkeessa tuotetaan 

uutta tietoa sekä asiakastyöhön että tutkimukseen. Hankkeessa on 

kehitetty uudenlainen interventio vahvasti dokumentoituun tarpee-

seen, lapsiperheiden talousvaikeuksiin (esim. Kallio & Hakovirta, 

2020; Ruotsalainen, 2021). Vastaavia, tutkimukseen pohjautuvia 

manualisoituja interventioita teemaan liittyen ei ole aiemmin kehi-

tetty Suomessa tai kansainvälisesti. Tutkimushankkeessa tuodaan 

myös uutta tutkimuskäytäntöä suomalaiseen sosiaalityöhön. Sosi-

aalipalveluiden osalta odotukset näyttöön perustuviin käytäntöihin 

ja niiden tutkimukseen on nostettu esiin useissa viimeaikaisissa 

keskusteluissa (Aaltio & Isokuortti, 2021; Kivipelto, 2016). Tutki-

mushankkeessa pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen ja esittele-

mään kontrolloidun koeasetelman toteutuksen haasteita ja mahdol-

lisuuksia sosiaalityön toimintaympäristössä Suomessa. ●

Sosiaali- ja terveysministeriö (Sosiaalityön yliopistotasoisen tutki-

muksen valtionavustus) on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuosil-

le 2021–2023. Tutkimus toteutetaan osana INVEST-lippulaivaa. 

AVAINSANAT:

taloussosiaalityö, sosiaalityö, lapsiperhe, interventio, kokeellinen tutkimus, pilottitutkimus
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