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OLOSUHDESELVITYS 

Olosuhdeselvityksen kokonaisuus 

- Olemassa oleviin papereihin perehtyminen 
- Vanhempien tapaamiset 2-4 krt yhdessä ja erikseen mieluiten vanhempien kotona 
- Lasten tapaamiset ja heidän äänensä kuuleminen iänmukaisella tavalla ja laajuudella 
- Vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen havainnointi 
- Lausunto 

Selvitystyön aikana ylläpidetään sovittelun näkökulmaa ja vahvistetaan vanhempien kykyä ottaa huomioon lapsen 
etu. Olosuhdeselvityksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. 

Selvityksen työskentelypohjana käytetään perheen toimintamallia. Tämän avulla tarkastellaan perheen 
järjestäytymistä ja ominaisluonnetta ja niiden vaikutusta  vanhemmuuteen ja lasten hyvän elämän 
toteutumiseen.(Bentoviw & Miller) 

Selvitystyön kesto 1-3 kk ja se tehdään parityönä. Työpari voi olla myös kunnan työntekijä.  

Selvitystyön hinta 70 €/h. Mikäli kaksi Tukipolun työntekijää mukana hinta 130 €/h.  

 

Susanna Sillanpää 

Sosionomi YAMK, vuorovaikutuksen ohjaaja,  

vauvaperheohjaaja, nuorisotyönohjaaja, 

kiintymyssuhdeterapeutti (DDP) 

      

Pasi Sillanpää 

Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, NLP master practioner, 

neuropsykiatrinen valmentaja, ADHD valmentaja,  

kasvattaja, työnohjaaja, väkivaltatyöntekijä 

 

Piia Hartikainen 

Sosionomi, neuropsykiatrinen valmentaja, NLP 

practioner, perhevalmentaja, päihdetyöntekijä 
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Nullam eget neque 
Vestibulum eu lacus. Donec velit. Nulla pulvinar ultricies 
risus. Pellentesque sagittis tristique libero. Nullam 
hendrerit convallis diam. In vel quam eu augue imperdiet 
tempor. Maecenas euismod hendrerit metus. Vestibulum 
scelerisque turpis rutrum turpis. Maecenas sollicitudin arcu 
sed diam. 

Sed lectus 
Pellentesque fermentum, eros quis feugiat placerat, nibh 
diam malesuada ante, id semper mi dolor sit amet risus. 

Aliquam urna sem, blandit a, tempor id, volutpat sed, elit.  

Nulla aliquet lacinia velit 
Cras et odio vel dui tempus varius. Sed nec orci. Sed 
tincidunt pede a magna. Nullam tortor. Sed nulla massa, 
adipiscing sit amet, fermentum ut, commodo ac, turpis. 
Morbi sollicitudin, augue at viverra dictum, dolor nisi 
volutpat urna, in laoreet velit sapien in orci. Fusce sit 
amet odio vel lacus bibendum adipiscing. 

Etiam quis tortor 
Cras mauris lacus, eleifend vitae, facilisis vitae, tempor 
non, ligula. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas 
lobortis. Maecenas leo elit, sagittis vitae, mattis id, 

placerat vel, urna. Aenean interdum sollicitudin elit. 
Nullam rutrum pede id nibh. In mattis tempor felis.Nulla 

congue, mi a elementum eleifend, tellus nisl convallis 
lectus, id eleifend lorem ligula sit amet arcu.  


