
FSD3332 SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ OLOSUHDESELVITYSTEN TEKEMISES-
TÄ 2017

FSD3332 SOCIAL WORKERS’ EXPERIENCES OF CHILD CUSTODY EVALUATION 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/



H: Kuinka kauan yleensä keskimäärin tavallinen olosuhdeselvitys vie aikaa? 

 

TT8: Mitähän tuohon nyt sanois, kun se riippuu justiin siitä kuinka paljon 

siihen annetaan aikaa ja sitten jos annetaan pitkä aika, niin sitte me 

saatetaan aloitella sitä. Mutta jos aattelee ihan semmonen perusmalli, jos 

vaikka asumisesta, jossa saattas olla vaikka molemmat vanhemmat samalla 

paikkakunnalla, niin tosi vaikea, kaksi kuukautta, oisko semmonen niinku 

realistinen. Eihän niihin tavallaan välttämättä mene niinku aikaa, aikana 

sillai paljon, mutta mut sitten yleensä sovitaan vanhempien tapaamisen, 

että toinen yhellä viikolla ja toinen toisella viikolla, ja ja sitten 

tavataan lapset seuraavalla viikolla. Kun sitä on muutakin työtä, niin se 

on pakko. Sen takia ne viipyy, että muutenhan ne tekis viikossa, jos ois 

niinku tyyliin vaan siihen pelkästään aikaa. 

 

H: Niinpä. Montako tapaamista teillä on ja millä kokoonpanolla? 

 

TT8: Aina työparina tavataan. Vähintään kerran kaikki osapuolet. Ja sillä 

tavalla saattaa olla semmonen perus tyyppinen ois, että käydään, jos 

asuvat erikseen tosiaan, niin molempien kotona käyvään ja sitte tavataan 

ehkä erikseen vanhemmat toimistolla yhesti, viis voisko olla viis. Ja 

yhesti lapset. 

 

H: Niin justiin. Onko teillä käytössä työmenetelmiä tapaamisissa? 

 

TT8: On sillä tavalla, että lasten kans aika monesti jotakin kortteja 

lapsen iän mukaisesti. Vanhemmilla lapsilla niinku semmosta 

haastattelulomaketta käytetään, jos tarkotat just näitä. Näitä ja se on 

niin myös vanhemmilla on soveltaen niitä. Mulla on yksi pohja, mistä mä 

niinku tavallaan ite monesti katon sen rungon, ja sitte yhistelen vaikka 

joitaki haastattelulomakkeita. Hyviä kysymyksiä niin sanotusti. Mut ei oo 

semmosta niinku mittään täysin strukturoitua systeemiä, jota kaikki 

noudattas eikä musta tarvikkaan. 


