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Perhetutkimuksen suuntauksia
Uutuusteos kokoaa yhteen tärkeimmät perheteoriat

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Perhe on yleismaailmallinen mutta myös erityinen: jokainen perhe on 
omanlaisensa. Perheen käsite muuttuu yhteiskunnan mukana ja myös 
perheen sisällä elämänkulun myötä. Kulttuuria korostavat perhetutki-
muksen suuntaukset ovat perinteisesti painottaneet perheiden moninai-
suutta, biologiset puolestaan yleismaailmallisuutta.

Perhetutkimuksen suuntauksia (Gaudeamus 2014) on kattava perusteos.
Se kokoaa ensimmäistä kertaa suomeksi yhteen perhetutkimuksen suun-
taukset ja lähestymistavat, jotka ovat ohjanneet tutkimusta sosiologias-
sa, sosiaalityössä, psykologiassa ja kasvatustieteissä. 

Kirjassa keskitytään nykyaikaan: mukaan on valittu kymmenen keskeis-
tä suuntausta viimeisen 60 vuoden ajalta. Klassisten lähestymistapojen 
lisäksi perhettä tarkastellaan sosiaalisten suhteiden muodostelmana ja 
pohditaan perhekäytäntöjä, perhettä arkielämän näkökulmasta sekä ih-
misperhettä evoluutiopsykologiassa ja -ekologiassa. 

Uutuusteos antaa välineitä perhetutkimuksen monisyisen kentän jäsen-
nykseen mutta myös innoittaa omiin kehittelyihin perhetyössä ja -tutki-
muksessa.
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”Perhe ja suku ovat käsitteinä kuin liukkaita saippuoita, joista ei millään 
saa otetta, sillä jokainen määrittely tuntuu karkaavan käsistä heti, kun 
sen on esittänyt. Voi olla, että tämä on ollut yksi syy siihen, että perhe- 
käsitettä on ruvettu vierastamaan. (…) Jäljelle jää kuitenkin kysymys,  
missä kohtaa elämää ja minkälaisena perhe läheissuhteiden verkostoissa 
ja henkilökohtaisessa elämässä esiintyy.”  
Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen


