
·Koska resurssimme ovat rajalliset, teemme lähtökohtaisesti yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, jotka tuottavat
tutkimuksellisesti validia aineistoa/sisältöä alalle. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusyhteistyö ja
tutkimusaineiston keräys painottuu väitöstutkimuksiin ja pro gradu-tutkielmiin.  AMK- opinnäytteissä toivomme
mielellämme käytäntöön kytkeytyvää kehittävää työotetta (sisältäenn esimerkiksi menetelmäkokeilut, uudet
palvelut, työpajojen vetäminen tai fasilitointi osana opinnäytettä) ensisijaisesti aiheiksi. 

·Jos aiheeemme kiinnostavat, mutta opinnäytteen aineistona ei ole välttämätöntä käyttää haastatteluita,
suosittelemme tutustumaan mm. tuottamiimme aineistoihin, sekä yleisesti saatavilla oleviin aineistoihin, jotka
koskevat esimerkiksi vanhempien kokemuksia huostaanotosta.

·Jos haluat käyttää opinnäytetyösi aineistona kohderyhmillemme (vanhemmat, lapset, nuoret) suunnattuja
haastatteluja tai kyselyitä, mieti ja selvennä tutkimuslupahakemuksessa, mitä uutta tutkimuskysymyksesi tuovat
aiheen pariin. Koska kyseessä on erityisen haavoittuvat kohderyhmät, ja pyyntöjä haastatteluihin tulee paljon,
myönnämme tutkimusluvan haastatteluihin vain harkitusti/erityisen perustellusta syystä, sillä ajatuksella että
tutkimus tuottaa lisätietoa ilmiöistä. Pohdi tutkimuslupaa hakiessa erityisesti työn eettiset lähtökohdat,
mahdollisten haastattelujen toteutus ja materiaalin säilytys. 

·Varmistathan ohjaukselle riittävän resurssin oppilaitoksestasi, meidän ei ole mahdollista varsinaisesti ohjata
opinnäytteitä. 

·Mieti huolellisesti tutkimuksen lähtökohdat ja ole yhteydessä alustavasti ideasta toiminnanjohtaja Sanna
Välimäkeen sähköpostilla. Mikäli olemme kiinnostuneita yhteistyöstä, tulee tutkimuslupaa varten hakea
tutkimuslupa. Huomioithan, että yleensä Kasper toivoo saavansa kerättävästä materiaalista tietoa
vaikuttamistyötä varten ja myös ilmaisen kappaleen valmistuvasta opinnäytteestä. Usein toivomme myös
esimerkiksi esittelyä valmiista opinnäytteestä. Emme voi maksaa palkkiota opinnäytetyön tekemisestä. 

1. Tutustu toimintaamme nettisivujen ja eri somekanavien kautta. Miltä vaikuttaa? Mikä erityisesti kiinnostaa ja
innostaa? 

2. Jos haluat harjoitteluun meille- pohdithan mitä meillä oppisit? Meillä on rajoitetusti asiakastyötä, joten esimerkiksi
sosionomeille meillä harjoittelu ei anna välttämättä arvokasta asiakastyön kokemusta. Sen sijaan se voi olla mielekäs
opintojen loppu vaiheessa. Harjoittelu meillä on pääosin monipuolista järjestötyötä ja se voi olla esimerkiksi: erilaista
kirjoitustyötä, selvittelyä ja raportointia, tapahtumien järjestämisessä avustamista, tutkimustyössä tai kyselyissä
avustamista, eri tahojen kontaktointia, viestintää ja sen suunnittelua, yhteistyöverkostoissa toimimista, muistioiden
kirjoittamista, ideoimista jne. Meillä kaikki tekevät kaikkea ja se on myös harjoittelun idea. Toki meillä pääsee usein
myös mukaan esim. työpajojen vetämiseen ja ryhmätoimintaan, mutta kokonaan työ ei sitä ole. Harjoittelusta emme
voi maksaa palkkaa. Ole yhteydessä tiimivastaaviimme Sallaan tai Armiin, jos olet kiinnostunut harjoittelusta.
Harjoitteluaika usein jaetaan kummankin tiimimme kesken. 

3. Jos haluat yhteistyötä opinnäytetyön tai tutkimuksen osalta tai kerätä tutkimusaineistoa kauttamme- huomiothan
seuraavaa: 
Tutkimusintressimme ovat pääosin lastensuojelun osalta vanhempien ja läheisten tilanteissa ja kokemuksissa,
kokemusasiantuntijuudessa sekä osallisuudessa. Lisäksi eroauttaminen, lasten ja nuorten osallisuus ja lasten
mukana olo päätöksenteossa kiinnostaa meitä. Myös vaikuttamisen teemat ja järjestötyö ovat meille yleisesti tärkeitä
aiheita, ja niistä voi löytää hyviä aiheita tutkimukseen tai kehittämiseen. Kerro hyvä ideasi!

Hei Kasperin toiminnasta kiinnostunut opiskelija! 
Etsitkö harjoittelupaikkaa tai opinnäytetyön aihetta? Teemme mielellämme yhteistyötä

opiskelijoiden kanssa, mutta luethan alla olevat ohjeet ensin ja mietit, olisimmeko
toisillemme sopivat?

 


