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Saatekirje ja haastattelurunko 

Tervehdys! 

Olen maisterivaiheen opiskelijana Jyväskylän yliopistossa ja olen tekemässä Gradu-tutkimusta 

aiheesta olosuhdeselvitykset sosiaalitoimessa. Tutkimusalueeni on X käräjäoikeuden ja X 

käräjäoikeuden alueen sosiaalitoimet. 

Olen ollut teihin yhteydessä puhelimitse ja tässä saatekirjeessä lähetän teille pääpiirteissään 

haastatteluaiheet sekä teille varatun ajan. Suoritan haastattelut puhelimitse, jotka nauhoitan. 

 

Haastatteluaiheet: 

 

Työskentely olosuhdeselvityksessä 

- Kenelle teidän työyhteisössä kuuluu olosuhdeselvitysten teko, tehdäänkö se kokonaisuudessaan 

parityönä 

- Mistä selvityspyynnöt tulevat 

- Kuinka monta selvitystä vuosittain on 

- Toteutuvatko annetut määräajat/ kuinka kauan selvitystyön tekeminen kestää 

- Mitä olosuhdeselvitys pitää sisällään/montako tapaamista/millä kokoonpanolla/aiheet 

 

Yhteistyö 

- Millaista yhteistyö on toisen vanhemman kotipaikkakunnan kanssa 

- Millaista yhteistyötä on käräjäoikeuden kanssa 

- Onko sinulla tietoa millaisia päätöksiä käräjäoikeus on tehnyt tekemissänne olosuhdeselvityksissä 

 

Olosuhdeselvitys osana sosiaalityötä 

- Miten koet olosuhdeselvitysten tekemisen osana omaa työtäsi 

- Jatkuuko yhteistyö asiakkaiden kanssa olosuhdeselvityksen tekemisen jälkeen tai näetkö sen 

tarpeellisena 

- Näetkö olosuhdeselvitykset osana lastensuojelun työtä 

 

Teille on varattu aika haastattelua varten: 

__________________________________________________________ 

Kiitos Sinulle, kun lupauduit haastatteluun! 

Ystävällisin terveisin 

Eeva Huitula, Jyväskylän yliopisto 

(yhteystiedot) 

  



Suostumus aineiston arkistointiin 

 

HAASTATELTAVAN SUOSTUMUS 

 

Minulle on kerrottu haastatteluni litteraatin arkistoinnista suostumuksellani tutkimuksen päätyttyä 

Tietoarkistoon tutkimuskäyttöä (tai opiskelua, opetusta ja tutkimusta) varten. Arkistoitavasta 

aineistosta on luvattu poistaa nimitietoni ja muut minua koskevat yksilöivät tiedot. 

 Suostun siihen, että haastatteluni litteraatti arkistoidaan Tietoarkistoon. 

Kyllä_       Ei_ 

Suostumuksen antajan allekirjoitus 

 

Allekirjoitetun suostumuksen voit lähettää sähköpostilla allekirjoittaneelle. 

Kiitos Sinulle, kun lupauduit haastatteluun! 

Ystävällisin terveisin 

Eeva Huitula, Jyväskylän yliopisto, (yhteystiedot) 

 


