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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3290. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Tampere Praksis: Huoltoriidat Tampereen kaupungin perhepalveluissa 2017 [säh-
köinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2018-08-28). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
[jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3290

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Tampere Praksis: Huoltoriidat Tampereen kaupungin perhepalveluissa 2017

Aineiston nimi englanniksi: Tampere Praksis: Custody Disputes in Child Protection Services
at the First Stage 2017

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (28.8.2018).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Tampere Praksis

Hilli, Ulla (Tampereen yliopisto)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Ritala-Koskinen, Aino (Tampereen yliopisto)

Aineisto luovutettu arkistoon

28.8.2018
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

avopalvelut; huoltajuuskiistat; lapset; lapsiperheet; lastensuojelu; perhe-elämä; sosiaalipalvelut;
sosiaaliset ongelmat; sosiaalityöntekijät

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus; sosiaaliturvajärjestelmät

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Tampere Praksis -hankkeen aineistot

Tampere Praksis on Tampereen kaupungin, Tampereen yliopiston (YKY), Tampereen ammat-
tikorkeakoulun sosiaalialan ja sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen yhteistyöhanke, jossa
rakennetaan Tampereen kaupungin sosiaalipalveluihin sijoittuva käytännön, opetuksen ja tut-
kimuksen yhteistyörakenne ja oppimisympäristö. Hankkeen tavoitteita ovat: työssä oppimisen
näkyväksi tekeminen ja mallintaminen, oman työn tutkivan kehittämisen edistäminen, opetta-
jien työelämälähtöisyyden kehittäminen monitoimijaisessa verkostossa sekä sosiaalisen median
kokeileminen viestinnässä.

Hankkeen tuottamat aineistot ovat monimuotoisia, esimerkiksi kirjoitusaineistoja ja ryhmäkes-
kustelulitteraatioita. Aineistoja on kerätty mm. tutkielmiin ja oppimistehtäviin, sekä tutkivien
työpajojen yhteydessä.

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Tampereen kaupungin perhepalveluiden palvelutarpeen arviointeja tekevien
sosiaalityöntekijöiden virikehaastatteluista.

Haastattelut toteutettiin käyttäen apuna kolmea viriketarinaa, jotka haastateltava sai haastattelun
alussa luettavakseen. Virikkeinä toimivat lastensuojeluilmoituksen muotoon kirjoitetut tekstit,
joissa jokaisessa oli oma teemansa. Virikkeiden teemoja olivat käräjät ja patologisoitunut ero,
etäännyttäminen ja päihteet sekä ei-tasapuoliset olosuhteet. Virikkeiden lukemisen jälkeen haas-
tateltaville esitettiin kysymyksiä fiktiivisiin esimerkkitapauksiin liittyen.

Taustatietoina kysyttiin koulutustaustaa sekä työvuosien määrää lastensuojelutyöstä.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi
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1.4. Aineiston käyttö

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Tapahtuma/prosessi/toiminta

Perusjoukko/otos: Tampereen kaupungin perhepalveluiden lastensuojelutarpeen arviointipro-
sesseja toteuttavat sosiaalityöntekijät

Aineistonkeruun ajankohta: joulukuu 2017

Kerääjät: Tampere Praksis

Aineiston tuottajat: Tampere Praksis

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Lähetettiin sähköpostikutsuja Tampereen perhepalveluiden sosiaalityöntekijöille.

Aineiston määrä: 5 haastattelua erillisisinä txt-tiedostoina.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto on anonymisoitu aineistonkerääjän toimesta.

Julkaisut

Hilli, Ulla (2018) Huoltoriidat lastensuojelutarpeen arviointiprosessissa : sosiaalityöntekijän
näkökulma. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3290

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

3





Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD3290 TAMPERE PRAKSIS: HUOLTORIIDAT TAMPEREEN KAUPUNGIN PERHEPALVELUIS-
SA 2017

FSD3290 TAMPERE PRAKSIS: CUSTODY DISPUTES IN CHILD PROTECTION SERVICES AT

THE FIRST STAGE 2017

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Haastattelurunko 
  
Haastateltavan taustatiedot 
 
Koulutustaso: 
Työkokemus: 
  
Palvelutarpeen arviointi prosessi haastateltavan kertomana lyhyesti 
 
 
Peruskysymykset kaikista vinjeteistä:  
 
Mitä ajatuksia vinjetistä nousee?  
 
Onko haastateltavalla ollut vastaavan kaltaisia tilanteita?  
 
Miten tilanne etenisi palvelutarpeenarvioinnissa?  
 
Missä palvelussa perhettä autettaisiin parhaiten? 
 
VINJETTI I (Käräjät, patologisoitunut ero) 
 
Miten käräjämenettely vaikuttaa asiakkuuden alkamiseen?  
Miten poliisi yhteydenottajana vaikuttaa tilanteeseen? 
 
VINJETTI II (Etäännyttäminen, päihteet) 
 
Miten lapsen nuori ikä vaikuttaa asiakkuuden syntymiseen? 
 
Entä isän mahdollinen päihdeongelma? 
 
Minkälaisia asiakaskokemuksia haastateltavalla on etäännyttämisestä toisesta vanhemmasta?  
Ovatko nämä etäännyttäjä tapaukset olleet asiakkuudessa, onko syynä ollut etäännyttäminen?  
 
VINJETTI III (ei tasapuoliset olosuhteet) 
 
Vaikuttaako vanhempien olematon keskusteluyhteys lapseen?  
Koetko vanhempien olemattoman keskusteluyhteyden asiakkuuden perusteena?  
 
Miten erilaiset vanhempien toimintatavat vaikuttavat lapseen?  
 
 
 
 
 
 
 





Liite B

Vinjetit
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FSD3290 TAMPERE PRAKSIS: HUOLTORIIDAT TAMPEREEN KAUPUNGIN PERHEPALVELUIS-
SA 2017

FSD3290 TAMPERE PRAKSIS: CUSTODY DISPUTES IN CHILD PROTECTION SERVICES AT

THE FIRST STAGE 2017

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 
Vinjetti I 
 
Poliisilta tulee tietoon, että 3- ja 7- ja 13-vuotiaiden lasten vanhemmat ovat tehtailleet toisistaan 
lyhyellä ajalla tutkintapyyntöjä. Äiti on potkaissut isän autoa kylkeen, josta isä on tehnyt 
ilmoituksen, lisäksi äiti on käynyt hakemassa isän asunnosta luvatta erinäisiä tavaroita, kuten 
espressokeittimen ja sähkövatkaimen. Isää puolestaan syytetään lievästä pahoinpitelystä, joka on 
tapahtunut äidin ollessa isän asunnossa, eikä äiti ole sieltä suostunut poistumaan, muutoin kuin 
isän ovesta työntämällä. Tästä kotiin tunkeutumisesta isä on syyttänyt äitiä kotirauhan 
rikkomisesta. Isä on uhannut tappaa äidin, jos vielä tulee osoitteeseen luvatta, josta äiti syyttää 
isää laittomasta uhkauksesta. Äiti on kuvannut tapahtumaa ja julkaissut myöhemmin videon 
julkisena facebookissa, josta isä on tuohtunut ja syyttää äitiä kunnianloukkauksesta.  
Perheen lapset ovat olleet tapahtuman aikaan isän kotona ja nähneet tapahtumat. Äiti on 
sairaanhoitaja ja isä toimii finanssialalla.  
Kukaan vanhemmista ei ole ollut yhteydessä sosiaalitoimeen. Lasten huollosta on tulossa 
käräjämenettely. Ero on astunut voimaan juuri. 
 
 
 
Vinjetti II 
 
Yhteydenottajana on reilu 1-vuotiaan tytön ammattikoulussa opiskeleva 22-vuotias isä, joka on 
erittäin väsynyt jatkuviin tyttären ja isän välisten tapaamisten perumiseen. Isä sanoo äidin peruvan 
tapaamiset lyhyellä varoitusajalla, syinä on muun muassa tytön sairastuminen, äidin sairastuminen 
tai äidin sopimat omat menot isän tapaamisten kanssa päälletysten. Isä kertoi, että tapaa tyttöään 
joka toinen viikonloppu yhden yön yli omassa asunnossaan ja arkisin kahtena iltana viikossa 
puistossa tai äidin asunnolla. Nyt tapaamisia on viimeisen kuukauden sisällä ollut vain yksi yön yli 
ja kaksi iltatapaamista äidin perumisten vuoksi. Isä kokee, ettei näe tytärtään riittävästi. Silloin 
kuin äidillä on meno jonne tytär ei voi mennä käyttää äiti isää lapsenvahtina, kun tietää, että isä on 
mielellään tyttärensä kanssa, kun vaan voi. Tämä kuitenkin ärsyttää isää, koska hän kokee äidin 
pystyvän pompottamaan häntä. Isä sanoo, että he pystyvät kyllä puhumaan asioista, mutta 
yleensä se menee riitelyksi. Tytön syntyessä vanhemmat olivat jo eronneet. Isä toivoisi, että 
tapaamiset järjestyisivät tytön kasvettua ajan myötä viikko-viikko tapaamisiksi. 
Selvittelyt äidin 21v kanssa tuo ilmi, että tytär oli vesirokossa ja kuukauden toinen yönyli 
tapaaminen peruuntui sen vuoksi. Äiti sanoi muutoin olleen nyt vain paljon juttuja, että 
tapaamiset ovat jääneet, Äidin vanha ystävä tuli kylään ja muuta. Äiti sanoo myös isän 
peruuttaneen yhden tapaamisen, koska isän piti päästä baariin kaverinsa varpajaisiin. Äiti sanoo 
isän käyttävän paljon alkoholia ja pitää sen vuoksi kyseenalaisena isän ja tyttären näkemistä kovin 
usein. Hän itse treenaa fitness-kisoihin eikä juo omien sanojensa mukaan lainkaan alkoholia. Äiti 
on hoitovapaalla myyjän työstä. Äiti sanoo pärjäävänsä tytön kanssa hyvin, mutta toivoisi isälle 
seuloja ja valvottuja tapaamisia, koska pitää päihdeongelmaa niin suurena. 
 
 
 
 
 
 



Vinjetti III 
 
6- ja 9-vuotiaiden poikien opettajana toimiva äiti 36v. on ottanut yhteyttä toistuvasti ja esittänyt 
molemmilla kerroilla huolensa koskien poikiensa oloa ohjelmoija isän 33v. luona. Äiti on kertonut 
vanhempien eronneen noin 1,5 vuotta sitten ja heillä on tapaamisten osalta sovittu isälle pitkät 
viikonloput joka toinen viikko, torstai illasta maanantai-aamuun.  
Äiti kertoo, että isällä ollessaan pojat eivät ulkoile ja syövät mitä sattuvat. Isän luona pojat saavat 
myös pelata tietokonepelejä miten paljon haluavat. Lisäksi äidin mielestä isän luona ei vaihdeta 
vaatteita riittävän usein. Isä on esitellyt pojille myös useita naisystäviään. Äitiä harmittaa, koska isä 
ei kuuntele häntä ja heillä ei olekaan minkäänlaisia puhevälejä.  Isä vain haistattelee hänelle. He 
viestivät ainoastaan tekstiviesteillä. Äiti kokee, että pojat eivät viihdy hänen luonaan koska äidin 
kodissa syödään terveellisesti, ulkoillaan ja pelaamisen suhteen on tiukat säännöt. Äiti toivoisi 
isälle ohjausta vanhemmuuteen, jotta lapsilla olisi tasapuoliset olosuhteet vanhempien luona.  
Vaihtotilanteet tapahtuvat päiväkodin kautta, ja vanhempi pojista tulee suoraan koulusta.  
Asiaa selvitetään isältä, joka kertoi, ettei äidin puheet pidä paikkaansa. Isän mukaan hänellä on 
paljon kyllä naispuoleisia ystäviä, jotka pojat ovat nähneet mutta pitää sitä normaalina, myöntää 
kuitenkin, että yksi näistä naisista on naisystävä. Isä sanoo, että asiat mitä tapahtuu hänen 
luonaan ei kuulu enää äidille, joka päätti erota. Isä sanoo, että he syövät päivittäin poikien 
lempiruokia, koska hän ei jaksa tapella ruokailuista ja hän näkee poikia pääosin viikonloppuisin, 
jolloin ruokana voi olla arkiruoasta poikkeavaa. Tietokonepeleistä isä sanoo, että he pelaavat 
paljon yhdessä ja se on heille mieluista yhdessäoloa.  Vaatteiden vaihdosta kysyttäessä isä sanoo, 
että pojat sotkevat nopeasti vaatteensa, joten ei koe tarpeen vaihtaa päivittäin päivävaatteita. 
Vanhempien puheväleihin isä sanoo, että mitä vähemmän kuulee exänsä ääntä sen parempi, eikä 
pidä tilannetta ongelmana. Isän mielestä äiti on hänelle katkera, koska isällä on nyt uusi naisystävä 
ja isä on ehdottanut siirtymistä viikko-viikkotapaamisiin, koska pojat ovat sitä toivoneet. 
 



Liite C

Aineistonäyte
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T: eli mä annan sulle nyt tän ensimmäisen vinjetin, saat siitä lukaista. 

Vinjetit menee sinne arkistoon kanssa, niin tiedetään nämä kanssa. 

H: joo 

T: eli mitä se sulla ensimmäisenä nostattaa? 

H2: ensimmäisenä tulee se et, kun tän lukee loppuun asti, et kukaan 

vanhemmista, (tauko) niin siis kukaan vanhemmista, (tauko) niin joo ei 

ole ollut yhteydessä, mä ehkä luin ton vähän huonosti, kun mun tuli 

mieleen se että eikö tässä oo muka poliisi ollut, et ehkä se et toi on 

vähän hassu toi kukaan et kumpikaan vanhemmista 

T: joo sen tarkoitus on et on vaan et se yhteydenotto tulee muualta 

H2: joo elikkä vanhemmat sitte hakee ratkaisua käräjiltä tässä ja tota… 

tota tota.. öö.. tää on lasten kannalta ihan hirvee tilanne. Siis 

suorastaa aivan sietämätön. Eihä tää niin kun ei, ei näin voi et, et 

jonkun tää pitäis nyt heti katkasta. Tämmönen ikäänku tota vainoamisen ja 

ja ja sitten väkivallan kierre. 

T: Miten sä sit näen sen et kuulostaako tämä tutulta? 

H2: Juuh! Tää kyllä tutultakin kuulostaa, että monta kertaa on niin kuin 

sellaisia tilanteita, jotka on sit ihan vaan sanomisten varassa, elikkä 

toinen sanoo toista ja toinen väittää toisen tehneen toista. Joskus 

esitellään jotain tekstiviestikeskusteluja, mihin tukeudutaan sitte 

siinä, että yritetään osoittaa se toinen niinku huonommaks, mut joo. 




