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luottamuksellinen

Havainnointitietoja lyhytaikaiseen perhehoitoon  
sijoitetusta lapsesta -lomake

Ohjeita käyttäjälle

Lomakkeen tarkoitus ja käyttömahdollisuudet

Havainnointilomake on kehitetty tuottamaan tietoa lastensuojelun sosiaalityöntekijöille. Lomakkeen tavoitteena on tuottaa lapsesta 
tietoa, jonka avulla lapseen ja hänen perheeseensä suunnatut auttamistoimet ja päätökset vastaisivat mahdollisimman hyvin lapsen 
yksilöllisiä tarpeita.
 
Lyhytaikaisessa sijoituksessa lapset tulevat usein perheisiin akuutista kriisitilanteesta. He kertovat puheellaan ja käyttäytymisellään 
olosuhteista ja tapahtumista, joissa ovat olleet osallisina. Lapsen tulee voida turvallisesti jakaa kokemuksensa, olivatpa ne kuinka 
vaikeita tahansa.  Tämän tiedon vastaanottaminen ja jäsentäminen on mahdollista lyhytaikaisessa sijaisperheessä. Tämä on vaativaa 
ja sijaisperheet tarvitsevat siihen tukea. Lomakkeen on tarkoitus auttaa sijaisvanhempia havaitsemaan, jäsentämään ja kirjaamaan 
asioita, jotka lapsen kanssa nousevat esiin. Tulkinnan ja arvioinnin tehtävä jää lastensuojelutyöntekijöille, jotka voivat käyttää tietoja 
apunaan myös työskennellessään lapsen syntymäperheiden kanssa.

Lomakkeen on tarkoitus toimia työvälineenä sekä sosiaalityöntekijöille että sijaisperheille. Lapsen terveydentilaan liittyvät asiat 
on tärkeätä havaita ja kirjata koko sijoituksen ajan, mutta erityisesti lapsen tullessa perheeseen. Näin turvataan lapsen oikea hoito 
lyhytaikaisessa perheessä ja saadaan tietoa siitä, millaista hoitoa lapsi on saanut ennen sijoitusta ja mitä hän tarvitsee jatkossa. 
Havaintoja tehdään pienistä arkisista asioista. Lomake ohjaa huomioimaan lapsen vahvat ja myönteiset asiat sekä ne osa-alueet, 
joista on syytä olla huolissaan.

Havainnot lapsen käyttäytymisestä sekä huomiot tapaamisista ja yhteydenpidosta lapsen vanhempien kanssa tulkitaan ja arvioidaan 
ammatillisessa tiimissä. Lyhytaikaisten sijaisvanhempien tehtävä ja oikeus on tehdä havaintoja ja kirjata niitä.

Lomakkeen käytöstä sopiminen

Lomakkeen käytön tulee olla avointa, niin että lapsen syntymävanhemmat ovat tietoisia siitä, että heidän lapsestaan ja tapaamisista 
kerätään tietoa lyhytaikaisen perhesijoituksen aikana. Tehtyjä havaintoja voidaan käyttää apuna myös lapsen vanhempien kanssa 
työskenneltäessä ja myös vanhemmat voivat tuottaa lisätietoa lomakkeeseen. Sijaisperheen täytyy tietää lomakkeen käyttötarkoitus. 

LOMAKE ON LUOTTAMUKSELLINEN JA SE TULEE SÄILYTTÄÄ LASTEN JA ULKOPUOLISTEN SAAVUTTAMATTOMISSA.

Lyhytaikaisten sijaisvanhempien ohjaaminen ja tukeminen lomakkeen käyttämiseen

Lomakkeen pohjalta voidaan käydä keskustelua arjessa esiin nousseista kysymyksistä. Sijaisvanhemmat voivat nostaa esiin asioita, 
joita voi olla muuten vaikea ilmaista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lapsen seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Ammatillisen 
työntekijän kanssa sijaisvanhemmat voivat näin löytää myös lisää välineitä lapsen kohtaamiseen ja auttamiseen. 

Ensisijaisesti lyhytaikaisten sijaisvanhempien tulee tutustua lapseen ja keskittyä hänestä huolehtimiseen. Perheen tehtävä on 
elää mahdollisimman turvallista ja tavallista arkea lapsen kanssa. Havaintojen tekeminen kuuluu luonnollisena osana lapseen 
tutustumiseen ja hänen kanssaan toimimiseen. 

Havainnointilomake on hyvä käydä läpi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lapsi on tullut perheeseen. Lomakkeen ensimmäinen 
sivu on tarkoitettu täytettäväksi lapsen tulotilanteessa. On tärkeätä lähestyä lasta hienotunteisesti. Tulotilanteessa lapsesta tehdyt 
havainnot auttavat ratkaisemaan, millaista hoitoa hän sillä hetkellä tarvitsee. Ne kertovat myös olosuhteista, joista hän on tullut. 

Lapsen kehoon ja terveyteen liittyvistä asioista voi luonnollisella tavalla puhua lapsen kanssa.
Aikuinen voi olla hienotunteisesti kiinnostunut lapsen tarinasta, jos lapsi kykenee siitä kertomaan. 
Lapsen kertomuksen tärkeimmät asiat on hyvä kirjata lomakkeeseen.

Lomakkeessa on yleisiä kysymyksiä, joihin voi vastata kaikenikäisten lasten kohdalla. Lapsilla voi olla kehitysviiveitä, joiden vuoksi 
hänen käyttäytymisestään tehtävät havainnot voivat sijoittua hänen ikäistään nuoremmista lapsista tehtävien havaintojen kohtaan. 
Omien huomioiden lisääminen on toivottavaa.
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Havainnointitietoja lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoitetusta lapsesta 

Perustiedot:  Lomakkeen etusivun täyttöpäivä ___________

Lapsen nimi

Lapsen hetu

Sijoitusaika

Lapsen huoltajat / Muut läheiset

Sijoittava/t Sos.työntekijä/t

Sijaisperhe

Lastensuojelun toimenpide  Avohuollon tukitoimi   Kiireellinen sijoitus 
 Huostaanotto  Sijaishuoltopaikan muutos

Päivähoitopaikka/koulu Opettaja/
kuraattori tms.

Kelakortti    Kyllä     Ei   Neuvolakortti    Kyllä  Ei

Havainnot lapsen tulotilanteessa (ensimmäinen viikko)

Lääkärin tarkastus  Kyllä  liitteenä      Ei Erityishuomiot

Pvm.

Allergiat

Muut sairaudet

Lapsella hepatiitti tai muu tarttuva sairaus  Ei   Ei tiedossa    On: 

Lapsen perheessä tarttuvia sairauksia  Ei   Ei tiedossa    On:

Terveydentilan 
erityispiirteet

 Ihottuma, missä? 
 Mustelmat, missä?
 Ruhjeet, missä?
 Akuutti Infektio, flunssa tms.
 Keho jännittynyt         Keho veltto        Lapsi säpsähtelee
 Muut huomiot (tyhjä katse, pakonomainen hymy, lattea ääni)

Vaikuttaa ikätasoiselta Vaikuttaa ikäistään nuoremmalta Vaikuttaa ikäistään vanhemmalta

Ulkoinen olemus
Lapsen koko
Liikunnalliset taidot
Käyttäytyminen

 

Kontaktiin tuleminen 
Kiinnostus ympäristöön

 Ei erityispiirteitä
 Ei erityispiirteitä

 Vaikuttaa estottomalta
 Ei vaikuta olevan kiinnostunut

 Vaikuttaa välttelevän kontaktia
 Vaikuttaa aristelevan

Puheenkehitys
Hienomotoriikka
Karkeamotoriikka

 Ei erityispiirteitä  Vaikuttaa viivästyneeltä     Vaikuttaa hyvin kehittyneeltä
 Ei erityispiirteitä  Puutteellinen   Vaikuttaa hyvin kehittyneeltä
 Ei erityispiirteitä  Puutteellinen   Vaikuttaa hyvin kehittyneeltä

Muita huomioita (esim. 
pituus, paino, siisteys, 
vaatetus yms.)

Haluaako lapsi puhua 
asioistaan? Mitä lapsi puhuu 
asioistaan?
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Arki lyhytaikaisessa sijaisperheessä

Nukkuminen Lomakkeen täyttöpäivä ___________

Nukkumaanmenorituaalit  Iltasatu   Laulu   Rukous   Keinutus 
 Tuttipullo   Tutti  Unilelu tms.  Omaan sänkyyn
 Aikuisen viereen  Taputus  Syli  Yksin
 Muuta?

Yöuni  Nukahtaa helposti  Nukkuu rauhallisesti  Nukkuminen pelottaa
 Nukahtaminen vaikeaa  Näkee painajaisia  Huutaa unessa
 Narskuttaa hampaita  Nukkuu levottomasti  Heräilee krt/yö
 Kastelee sängyn   Vaeltelee  Saa itkukohtauksia
 Muuta?

Unen kesto Yöuni keskimäärin Päiväuni keskimäärin 

Syöminen

Syöminen  Ei valikoi ruokaansa  Syö itsenäisesti  Syö sylissä
 Syö yksipuolisesti  Hyvät pöytätavat  Vaikeus purra
 Lasta syötetään  Ahmii  Oksentaa
 Vaikeus niellä  Varastoi ruokaa  Piilottaa ruokaa
 Välttelee syömistä  Muuta? 

Siisteys

Siisteys  Käy itsenäisesti wc:ssä  Vatsan toiminnassa ei erityistä
 Wc-käynnit aikuisen avulla  Ummetusta/löysä vatsa
 Wc-käynneissä on vaikeuksia  Kuolaa
 Vaipat  Pesutilanteissa vaikeuksia
 Tuhrii ulosteella tai syljellä  Tarvitsee apua pukemisessa
 Muuta?

Lapsella on päiväkastelua  krt/ vko Lapsella on yökastelua krt/ vko

Siirtymätilanteet

Siirtymätilanteet (esim. leikin lopettaminen, nukkumaanmeno, ulosmeno, oman vuoron odottaminen)
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Psyykkinen kehitys ja hyvinvointi

Lapsen vallitsevat mielialat  Iloinen  Rauhallinen  Kiinnostunut  Tarkkaavainen
 Ylikiltti   Vilkas  Riehakas  Levoton
 Jännittynyt   Vetäytyvä  Alakuloinen  Kiukkuinen
 Pelokas  Poissa tolaltaan  Muuta

Lapsen tuleminen syliin  Ei erityistä  Vaikuttaa estottomalta         Vaikuttaa välttelevän

Lapseen saa katsekontaktin  Helposti  Houkutellen  Lapsi välttelee katsetta

Suhtautuminen hoivaajaan  Takertuu aikuiseen  Ei turvaudu aikuiseen
 Hakee fyysistä läheisyyttä  Torjuu fyysistä läheisyyttä
 Hakee lohdutusta aikuiselta  Ei erityistä

Itku  Ei erityistä  Kimeää  Raivokasta  Epätoivoista
 Ilmaisee itkulla tarpeita/tunteita   Itkulla ei ole ”osoitetta” 
 Muuta

Lapsen käyttäytymisen 
erityispiirteet 

 Heijaa   Puree 
 Ääntelee   Imee sormia 
 Hakkaa päätään   On poissaoleva 
 Pysähtyy tuijottamaan   Vetäytyy kontaktista
  Vaipuu omiin ajatuksiinsa   Vaihtaa äkillisesti puheenaihetta 
 Nukahtaa yllättävissä tilanteissa  Jumiutuu leikkiin/toimintaan  
 Masturboi   Muuta?

Miten lapsi ilmaisee myönteisiä tunteitaan?

Miten lapsi ilmaisee kielteisiä tunteitaan?

Mitä lapsi puhuu itsestään?

Muuta huomioitavaa lapsen käytöksessä
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Alakouluikäinen tai sitä nuorempi lapsi (0-12 v)

Leikki ja sosiaaliset taidot 

 Keskittyy hyvin leikkeihinsä
 Lapsella on kavereita
 Vetäytyy toisten seurasta
 Leikkii usein tuhoavia leikkijä 
 Tuhoaa toisten leikkejä
 Tuhoaa omia leikkejään

 Keksii Leikkejä
 Huomioi toisia
 Ei puolustaudu
 Kiusaa toisia
 On kiusattu
 Pitää puoliaan

 Leikkii monipuolisesti eri leikkejä
 Ei huomioi toisia
 Puolustautuu tavanomaisesti
 Puolustautuu aggressiivisesti
 Toistaa usein samaa leikkiä
 Muuta?

 Voi olla väkivaltainen ikäistensä kanssa riitatilanteessa
 Hakeutuu selvästi ikäistään vanhempaan/nuorempaan seuraan

Koulu       Erityisiä haasteita 

 Koulunkäynti sujuu hyvin
 Kouluunlähtö vaikeaa 
 Luvattomia poissaoloja
 Oppimisvaikeuksia
 Keskittymisvaikeuksia
 Koulukiusattu
 Kiusaa muita
 Muuta?

 Ei ole erityisiä haasteita
 Tupakoi
 Käyttää päihteitä
 Näpistelee
 On tietokoneriippuvainen  
 Valehtelee
 Vetäytyy
 Viiltelee
 Muuta, mitä?  

 Käyttää rumaa kieltä
 Pyrkii vahingoittamaan itseään
 On julma eläimille
 On erityisen mustasukkainen pienemmille lapsille
 Lapsella on pelkoja
 Ottaa liiallisia riskejä
 Satuttaa itsensä helposti

Kuvaile tarkemmin

Sukupuolisuuteen liittyvä kehitys 

Kuvaile lapsen suhtautumista sukupuolisuuteen 
(esimerkiksi onko hyvin kiinnostunut sukupuolisuuteen liittyvistä asioista tai hyvin estynyt tms.)

Sukupuolisuuteen liittyvän käytöksen erityispiirteitä  Ei erityispiirteitä
 Lapsi vaikuttaa erityisen kiinnostuneelta seksiin liittyvistä asioista 
 Lapsi pyrkii koskettamaan toisten sukupuolialueita 
 Lapsi erotisoituu tavanomaisesta kosketuksesta
 Seksuaalisuus tulee esille lapsen leikeissä
 Lapsi käyttää lapsen kieleen sopimattomia sanoja
 Muuta, mitä?

Kuvaile tarkemmin
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Yläkouluikäinen lapsi (yli 12 v)

Erityisiä haasteita

 Ei erityisiä haasteita 
 Kouluunlähtö vaikeaa
 Luvattomia poissaoloja
 Oppimisvaikeuksia
 Keskittymisvaikeuksia
 On koulukiusattu
 Kiusaa muita
 Tupakoi

 Käyttää päihteitä
 Näpistelee
 On tietokoneriippuvainen
 Valehtelee
 Vetäytyy
 Viiltelee
 Käyttää rumaa kieltä
 Pyrkii vahingoittamaan itseään

 On julma eläimille
 On erityisen mustasukkainen pienemmille lapsille
 Nuorella on pelkoja
 Ottaa liiallisia riskejä
 Muuta

Kuvaile tarkemmin

Fyysinen kehitys

Tytöt Kuukautiset alkaneet?    Kyllä  Ei
Muu hormonaalinen kehitys (rinnat, karvoitus, iho-ongelmat yms.)

Pojat Muu hormonaalinen kehitys (äänenmurros, karvoitus, iho-ongelmat yms.)

Sukupuolisuuteen liittyvä kehitys

Kuvaile tarkemmin 
(esimerkiksi onko hyvin kiinnostunut sukupuolisuuteen liittyvistä asioista tai hyvin estynyt tms.) 

Sukupuolisuuteen liittyvän 
käytöksen erityispiirteitä 

 Ei ole erityispiirteitä
 Nuori on erityisen kiinnostunut seksiin liittyvistä asioista
 Seksiin liittyvät asiat vaikuttavat ahdistavan nuorta
 Nuori erotisoituu tavanomaisesta kosketuksesta
 Nuori masturboi häiritsevästi
 Nuori käyttää karkeaa kieltä seksiin liittyvissä asioissa
 Muuta, mitä?

Seurustelu Onko nuoren kanssa keskusteltu seurusteluasioista?  Kyllä  Ei
Onko nuorella seurustelukumppania?   Kyllä  Ei
Onko nuori seurustellut aikaisemmin?   Kyllä  Ei
Onko nuorella kokemusta sukupuolielämästä?  Kyllä  Ei
Onko nuoren kanssa keskusteltu ehkäisystä?  Kyllä  Ei
Käyttääkö ehkäisyä?   Kyllä  Ei
Muita seurusteluasioihin liittyviä havaintoja/huolia? 
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Vuorovaikutus lapselle läheisten ihmisten kanssa tapaamistilanteissa

Vanhempien läsnäollessa

 Lapsen käytös ei muutu     Lapsen käytös muuttuu

Tavatessaan vanhempansa lapsi

 Ilahtuu
 Jännittyy
 Riehaantuu
 Hakeutuu äidin läheisyyteen
 Hakeutuu äidin syliin
 Hakeutuu äidin kanssa katsekontaktiin

 Hakeutuu isän läheisyyteen
 Hakeutuu isän syliin
 Hakeutuu isän kanssa katsekontaktiin
 Hakeutuu jonkun muun läheisyyteen
 Pyrkii piristämään vanhempiaan
 Pyrkii rauhoittamaan vanhempiaan

 Pyrkii lohduttamaan vanhempiaan
 Turvautuu vanhempiinsa
 Käytös muuttuu pienemmän lapsen       

     käytökseksi
 Muuta, mitä

Tapaamistilanteessa 

Äiti Isä Äiti Isä

Kiinnittää huomiota lapseen Vaikuttaa nauttivan lapsen seurasta
Juttelee lapsen kanssa Ei vaikuta nauttivan lapsen seurasta
Leikkii lapsen kanssa Torjuu lapsen
Lähestyy lasta hienotunteisesti Keskittyy lapseen
Lähestyy lasta tunkeilevasti Hakeutuu aikuisten seuraan
Rajoittaa lasta asianmukaisesti Huomioi lapset ja aikuiset
Rajoittaa lasta tarpeettomasti Saa lapsen kiinnostumaan itsestään
Vaikuttaa odottavan lapselta itselleen tukea Ei saa lapsen huomiota itselleen
On ilmeetön Ohjaa lasta
On aktiivinen
On passiivinen Moittii lasta

Kuvaile, millainen lapsi on ennen tapaamista ja millainen hän on tapaamisten jälkeen 

Kuvaile, millainen lapsi on tapaamishetkellä ja erotessaan vanhemmistaan

Tapaamiset pvm.

Ä=Äiti ja I=Isä Ä I Ä I Ä I Ä I Ä I Ä I Ä I
Tullut tapaamiseen sovitusti
Tullut huomattavasti myöhässä

Lähtenyt tapaamisesta aikaisemmin
Tapaaminen peruuntunut ilmoittamatta
Ilmoittanut peruutuksesta
Käyttää varatun ajan kokonaan
Käyttää varatun ajan osittain

Perumisen syy äidillä? Perumisen syy isällä?

Vanhemmat tulleet tapaamiseen  Yhdessä  Erikseen  Itsenäisesti  Tuettuna

Onko vanhempien mukana ollut muita ja onko siitä sovittu etukäteen?
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Muu yhteydenpito lapseen

Onko tapaamisten rajoituksia sosiaalitoimen  ei 
päätöksellä?  on,  miten

Ketä läheisiään lapsi vaikuttaa kaipaavan?

Äiti krt/vko Isä krt/vko

Yhteydenpito puhelimitse perheeseen

Lapseen aikuisen välityksellä

Suoraan lapseen

Kirjeellä

Sähköpostilla

Yhteydenpidosta ei tietoa

Lapsen yhteydenpito kavereihin

Vanhempien puheluihin liittyviä havaintoja (määrä, ajankohta, sisätö tms.)

Muita huomioita liittyen lapseen, tapaamisiin jne.

Lapsen tai nuoren vahvuudet

Mitä vahvuuksia lapsella on?

Mitä erityistaitoja lapsella on?

Mitä muuta myönteistä haluat kertoa?

Mistä lapsi erityisesti nauttii?

Lapsen kanssa hauskinta on:

Lisäksi haluan kertoa:

Lomake on luovutettu _________________________________________ :lle     ____________  pvm

Lomakkeen täyttyäjän allekirjoitus _____________________________________

Vastaanottajan allekirjoitus ___________________________________________


