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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen on valvottujen tapaamisten asiakkuusprosessi. Tutkimukseni toisena tarkoituksena on
selvittää, millaisia ajatuksia ja näkemyksiä asiantuntijoilla on lapsen edusta ja lapsen edun toteutumisen ehdoista valvotuissa tapaamisissa.
Lorraine Fox Harding on luonut neljä lapsen edun perspektiiviä, jotka ovat minimalistinen-, valtiopaternalistinen-, biologisten vanhempien
oikeuksien - ja lasten oikeuksien ja vapauksien perspektiivi. Tutkimuksen kolmantena tehtävänä on tarkastella, miten erilaiset lapsen edun
perspektiivit ovat paikannettavissa tutkimusaineistosta.
Tutkimustani varten haastattelin kuutta asiantuntijaa, jotka kaikki olivat jollakin tavoin työnsä puolesta sidoksissa valvottuihin tapaamisiin.
Yhteistä kaikille haastateltaville oli se, että heillä on työtehtäviä, jotka liittyvät valvottujen tapaamisten järjestämiseen, koordinointiin tai
toteuttamiseen.
Tutkimuksen lähestymistapoina on käytetty fenomenografiaa ja hermeneutiikkaa. Tutkimusaineiston analyysitapana on käytetty sisällön
analyysia. Aineiston luokittelu eteni kolmessa vaiheessa siten, että ensin aineistosta poimittiin kaikki asiakkuusprosessiin liittyvät tekstit, joiden
pohjalta rakennettiin kuvausta asiakkuuden prosessista. Toisessa vaiheessa aineisto teemoiteltiin ja luokiteltiin lapsen edun näkökulmasta.
Luokiksi muodostui: lapsen suhde omaan itseen, lapsen ja lähivanhemman suhde, lapsen ja tapaavan vanhemman suhde, lapsen suhde
viranomaisiin ja tapaamisvalvojan suhde vanhempiin ja lapseen. Kolmannessa vaiheessa teemoja ja luokkia tarkasteltiin neljän Fox Hardingin
luomista lapsen edun perspektiiveistä käsin.
Valvottujen tapaamisten asiakkuuden prosessi eteni pääsääntöisesti tietyn kaavan mukaisesti, josta oli erotettavissa selkeä asiakkuuden alku,
tapaamisten aika ja suunnitelmallinen loppu. Osalla asiakkaista asiakkuus päättyi ilman etukäteissuunnitelmaa.
Lapsen etu näyttäytyi aineiston valossa monimutkaisena ja ristiriitojen sävyttämänä sekä erilaisiin suhteisiin kietoutuneena. Lapsen etu määrittyi
niistä suhteista käsin, jossa lapsi eli ja oli toimijana. Lapsen asema ja oikeus olla osallisena omassa asiassaan oli sidoksissa lapsen ikään ja
kehitystasoon sekä lainsäädäntöön.
Valtaosa lähivanhemmista pyrki tukemaan ja rohkaisemaan lasta tapaamisiin. Lähivanhemman rooli oli merkittävä tekijä siinä, kuinka lapsi
suhtautui tapaavan vanhempaan. Pääsääntöisesti tapaamisten valvonnan avulla voitiin edesauttaa lapsen ja tapaavan vanhemman suhteen
kehittymistä. Kaikissa tilanteissa ei kuitenkaan ollut syytä pyrkiä muuttamaan jo olemassa olevaa suhdetta.
Valvojien rooli suhteessa vanhempiin ja lapseen vaihteli paljon ja muotoutui kunkin perheen kohdalla omanlaisekseen. Perheen tarpeet ja toiveet
sekä erityisesti lapsen tilanne pyrittiin huomioimaan kaikessa toiminnassa, niiden toimintaehtojen puitteissa, mitä tapaamispaikoissa oli.
Fox Hardingin kuvaamat neljä lapsen edun perspektiiviä ovat kakki paikannettavissa haastateltavien puheessa. Mikään lapsen edun perspektiivi
ei kuitenkaan noussut merkittävästi ylitse toisten, vaan jokaisella perspektiivillä oli oma sijansa haastateltavien puheessa.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
valvotut tapaamiset
tapaamisoikeus
asiakkuus
perhe
vanhemmuus
lapsen asema
lapset - oikeudet
lapsen etu
perheoikeus

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

