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__________

Lapsen tiedot

Lapsen / nuoren nimi

Syntymäaika

Syntymäpaikka

Huoltajien nimet
Yhteystiedot mikäli vanhempi/vanhemmat eivät ole huoltajia
Uskontokunta / väestönrekisterin nimi
Kotikunta

lapsen / nuoren sisarukset (nimi, syntymäaika ja yhteystiedot)

Osoite kotikunnassa

Lapsen nykyinen osoite (jos laitos, yhdyshenkilö ja puh.)
Avohuollon
tukitoimena
Sijoitus

Päivämäärä

Kiireellinen sijoitus
Ei
Kyllä

Päivämäärä

Huostaanotto
Ei
Kyllä

Vireillä

Päivämäärä

Sijoituksen arvioitu
kesto

Vireillä

Mahdolliset aikaisemmat avohuollon tukitoimet, sijoituspaikat ja ajat
Nykyinen koulu /
päivähoitopaikka *

Luokka ja opettaja / yhdyshenkilö koulukäynnin tai päivähoidon järjestelyjen osalta

Koulunkäynti ja oppiminen / erityistarpeet. Mistä tiedot on saatu?

Lapsen / nuoren psyykkinen kehitys: psyykkinen terveydentila, käyttäytyminen ja ongelmat. Lasten tai nuorisopsykiatriset
tutkimukset / hoidot (lausunnot liitteenä). Tutkimuksen / hoidon tarve tällä hetkellä / terapian tarve. Erityishoidon tarve tällä
hetkellä. Mistä tiedot on saatu?

Lapsen / nuoren fyysinen terveydentila, diagnoosit, tarvittavat toimenpiteet, terveysriskit, erityishoidon tarve. Mistä tiedot on
saatu?

Lapsen vuorovaikutustaidot, ihmissuhteiden pysyvyys ja harrastukset *

Lapsen / nuoren kasvuun ja kehitykseen vaikuttaneet kokemukset ( liitteenä voit käyttää elämänjanaa tai elämäntapahtumat
– taulukkoa)
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__________

Sisarusten väliset suhteet ja muut merkitykselliset ihmissuhteet, yhteystiedot ( liitteenä verkostokartta tai sukutaulu )

Lapsen mielipide sijoituksesta ja toiveet sijoituspaikasta

Sijoitustarpeen pääasialliset syyt ja huostaanoton / avohuollon sijoituksen perusteet

Sijoituksen tavoitteet ja arvioitu kesto

Sosiaalityöntekijän arvio sopivaksi sijoituspaikaksi

Vanhemman
tiedot

Vanhemman nimi

Henkilötunnus

Väestörekisteri

Siviilisääty
Naimaton
Avioliitossa
puolison nimi (ellei sama kuin toisen vanhemman)

Rekisteröidyssä parisuhteessa, puolison nimi
_______________________________________
Huoltaja

_________________________________
Eronnut

Leski

Kuollut, milloin

Avoliitossa
puolison nimi (ellei sama kuin toisen vanhemman)
_________________________________
Osoite
Puhelin, koti/työ
Ammatti

Työpaikka

Vanhemman elämäntilanne ja lastenhoitokykyyn vaikuttavat seikat sekä yhteistyövalmiudet

Vanhemman ja sijoitettavan lapsen/nuoren välinen kiintymyssuhde ja vuorovaikutus
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Vanhemman suhtautuminen huostaanottoon ja sijoitukseen sekä toivomukset sijoituspaikasta

Toisen vanhemman tiedot

Toisen vanhemman nimi

Henkilötunnus

Väestörekisteri

Siviilisääty
Naimaton
Avioliitossa
puolison nimi (ellei sama kuin vanhemman)
_________________________________

Rekisteröidyssä parisuhteessa, puolison nimi
_______________________________________
Huoltaja
Eronnut

Avoliitossa
puolison nimi (ellei sama kuin vanhemman)

Leski

Kuollut, milloin

_________________________________

Osoite
Puhelin, koti/työ
Ammatti

Työpaikka

Toisen vanhemman elämäntilanne ja lastenhoitokykyyn vaikuttavat seikat sekä yhteistyövalmiudet

Toisen vanhemman ja sijoitettavan lapsen/nuoren välinen kiintymyssuhde ja vuorovaikutus

Toisen vanhemman suhtautuminen huostaanottoon ja sijoitukseen sekä toivomukset sijoituspaikasta

Muut lapsen
sijoitukseen
vaikuttavat
asiat

Vanhempien keskinäinen vuorovaikutussuhde
Muiden omaisten suhtautuminen huostaanottoon ja sijoitukseen

Lisätietoja
Lapsen sosiaa- Paikka ja aika
lityöntekijän
tiedot
Sosiaalityöntekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti), joka jatkossa hoitaa lapsen/perheen asioita
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__________

Liitteet:
Mikäli lapsen / nuoren ja perheen kanssa tilanteen
 Jäljennös huostaanottopäätöksestä
selvittämiseksi on laadittu:
 Seuranta lapsen / perheen lastensuoje Elämänjana
luhistoriasta
 Elämäntapahtumat – taulukko
 Lasta koskevat muut lausunnot (per Ajankäyttöneliöt
heneuvolan, lääkärin, lasten/ nuoriso Lapsen kehityksen palapeli
psykiatrin tms.)
 Verkostokartta
 Sukutaulu
* Liitteenä voit käyttää lapsen kehityksen palapeliä.

