
Lapsiperhetyö Olosuhdeselvitys Päiväys

Vanhemmuus ja erotilanne

Lapsi / lapset

Vanhempi

Lapsi vanhemman silmin 

Millainen lapsesi mielestäsi on? Kerro omin sanoin.

Millaisia tarpeita olet huomannut lapsellasi olevan?

Kuka ja miten näihin tarpeisiin vastaa arjessa? Mihin asiaan lapsi /vanhemmat tarvitsevat tukea?



 2 (8)Miten kuvailisit suhdettasi lapseesi?

Vanhemmuuden tehtävät - Huoltaja ja rajojen asettaja 

Miten olet osallistunut lapsen hoitoon? Millainen työnjako teillä vanhemmilla on ollut aikaisemmin? 

Millä tavoin järjestäisit lapsen päivittäisen hoidon? Pystytkö tekemään ruokaa, vai miten huolehtisit 
siitä? Osaatko hoitaa lapsen vaatetuksen vai miten huolehtisit siitä? Miten sujuu lapsen nukkumaan 
meno ja sairaan lapsen hoito? Missä koet tarvetta kehittyä vanhempana?

Miten on lapsesi päivärytmi? (arkiset käytännöt perheessä, kuten ruokailut, nukkumaanmenoajat, 
muut lapsen elämään liittyvät tärkeät asiat, kuten ulkoilu ja yhdessä lapsen kanssa vietetty aika?) 



Miten vanhempana tuet ja valvot lapsen koulunkäyntiä ja vapaa-ajan toimintoja?  3(8)

Millaisia sopimuksia/sääntöjä/rajoja pidät tärkeänä perheessänne?

Kuka huolehtii, että säännöistä/sopimuksista/rajoista pidetään kiinni? Onnistuuko se?

Millaisia seuraamuksia/rangaistuksia perheessänne käytetään, jos rajoja/sääntöjä rikotaan?

Miten käyttäydyt, kun suutut?

Oletko joutunut joskus turvautumaan ruumiilliseen rangaistukseen? Miten suhtaudut omaan ja lapsesi 
ruumiilliseen koskemattomuutteen? Hyväksytkö kiinnipitämisen? Onko lapsesi kokenut henkistä 
väkivaltaa?



Miten lapsesi on suhtautunut seuraamuksiin, mahdollisiin rangaistuksiin?  4(8)

Millainen Sinun mielestäsi on turvallinen aikuinen? Pystytkö sinä olemaan lapsellesi turvallinen  
aikuinen? Miten se ilmenee?

Mitä ajattelet, tunteekohan lapsesi olonsa turvalliseksi/turvattomaksi kanssasi/perheessäsi?  
Mistä päättelet?

Jo vauvaikäinen lapsi vaistoaa vanhemman mielialan ja muutoksen käyttäytymisessä. Vanhemman 
nauttiessa päihteitä - esim. alkoholia/huumeita hänen käytöksensä ja toimintatapansa muuttuvat ja  
lapsi vaistoaa sen. Kun Sinä käytät päihteitä, mitä ja miten usein?

Millä tavoin ajattelet lapsesi kokevan/suhtautuvan päihteidenkäyttöösi?



Vanhemmuuden tehtävät - Elämäntapaopettaja
 5(8)

Vietetäänkö teidän perheessä juhlapäiviä (syntymäpäivät, nimipäivät, juhlapyhät jne.). Millä tavoin 
vietetään?

Mitä arvelet, miten lapsesi toivoo jatkossa vietettävän juhlapäiviä?

Lapsen verkosto

Ketkä ovat lapsellenne tärkeitä ja läheisiä ihmissuhteita? 

Miten vanhempana aiot turvata, että lapsi voi pitää yhteyttä toiseen vanhampaan ja muihin hänelle 
läheisiin ihmisiin?

Miten tuet lapsen suhdetta muualla asuvaan vanhempaan? Oko se helppoa vai vaikeaa?



 6(8)
Minkälainen suhde sinulla on toiseen vanhempaan? Miten kuvaat välejänne?

Miten te vanhemmat ratkaisette keskinäisiä ristiriitoja?

Lapsi ja vanhempien erotilanne

Miten lapsesi on mielestäsi selviytynyt teidän vanhempien erosta? Miten mielestäsi olette  
vanhempina pystyneet huomioimaan lapsen tarpeet ja tuen tarpeen erotilanteessanne?



Mitä ja miten olet kertonut lapselle/lapsille vanhempien erosta?  7(8)

Mitä ja miten olet kertonut lapselle meneillään olevasta oikeudenkäynnistä ja siihen liittyvästä 
olosuhdeselvityksestä?

Miten tapaamiset ovat toteutuneet eron/mahdollisen väliaikaismääräyksen jälkeen?



Mistä lapsen/lasten asioista olet samaa mieltä toisen vanhemmankanssa?  8(8)

Mitkä ovat toiveesi lapsesi tulevan kehityksen sekä Sinun ja lapsesi keskinäisen vuorovaikutuksen  
ja suhteen kannalta?

Kiitos!

Olosuhdeselvitys palautetaan sosiaalityöntekijältä saadun ohjeistuksen mukaisesti.
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Lapsiperhetyö
Olosuhdeselvitys
Vanhemmuus ja erotilanne
Lapsi vanhemman silmin 
Millainen lapsesi mielestäsi on? Kerro omin sanoin.
Millaisia tarpeita olet huomannut lapsellasi olevan?
Kuka ja miten näihin tarpeisiin vastaa arjessa? Mihin asiaan lapsi /vanhemmat tarvitsevat tukea?
 2 (8)
Miten kuvailisit suhdettasi lapseesi?
Vanhemmuuden tehtävät - Huoltaja ja rajojen asettaja 
Miten olet osallistunut lapsen hoitoon? Millainen työnjako teillä vanhemmilla on ollut aikaisemmin? 
Millä tavoin järjestäisit lapsen päivittäisen hoidon? Pystytkö tekemään ruokaa, vai miten huolehtisit siitä? Osaatko hoitaa lapsen vaatetuksen vai miten huolehtisit siitä? Miten sujuu lapsen nukkumaan meno ja sairaan lapsen hoito? Missä koet tarvetta kehittyä vanhempana?
Miten on lapsesi päivärytmi? (arkiset käytännöt perheessä, kuten ruokailut, nukkumaanmenoajat, muut lapsen elämään liittyvät tärkeät asiat, kuten ulkoilu ja yhdessä lapsen kanssa vietetty aika?) 
Miten vanhempana tuet ja valvot lapsen koulunkäyntiä ja vapaa-ajan toimintoja?
 3(8)
Millaisia sopimuksia/sääntöjä/rajoja pidät tärkeänä perheessänne?
Kuka huolehtii, että säännöistä/sopimuksista/rajoista pidetään kiinni? Onnistuuko se?
Millaisia seuraamuksia/rangaistuksia perheessänne käytetään, jos rajoja/sääntöjä rikotaan?
Miten käyttäydyt, kun suutut?
Oletko joutunut joskus turvautumaan ruumiilliseen rangaistukseen? Miten suhtaudut omaan ja lapsesi ruumiilliseen koskemattomuutteen? Hyväksytkö kiinnipitämisen? Onko lapsesi kokenut henkistä väkivaltaa?
Miten lapsesi on suhtautunut seuraamuksiin, mahdollisiin rangaistuksiin?
 4(8)
Millainen Sinun mielestäsi on turvallinen aikuinen? Pystytkö sinä olemaan lapsellesi turvallinen 
aikuinen? Miten se ilmenee?
Mitä ajattelet, tunteekohan lapsesi olonsa turvalliseksi/turvattomaksi kanssasi/perheessäsi? 
Mistä päättelet?
Jo vauvaikäinen lapsi vaistoaa vanhemman mielialan ja muutoksen käyttäytymisessä. Vanhemman nauttiessa päihteitä - esim. alkoholia/huumeita hänen käytöksensä ja toimintatapansa muuttuvat ja 
lapsi vaistoaa sen. Kun Sinä käytät päihteitä, mitä ja miten usein?
Millä tavoin ajattelet lapsesi kokevan/suhtautuvan päihteidenkäyttöösi?
Vanhemmuuden tehtävät - Elämäntapaopettaja
 5(8)
Vietetäänkö teidän perheessä juhlapäiviä (syntymäpäivät, nimipäivät, juhlapyhät jne.). Millä tavoin vietetään?
Mitä arvelet, miten lapsesi toivoo jatkossa vietettävän juhlapäiviä?
Lapsen verkosto
Ketkä ovat lapsellenne tärkeitä ja läheisiä ihmissuhteita? 
Miten vanhempana aiot turvata, että lapsi voi pitää yhteyttä toiseen vanhampaan ja muihin hänelle läheisiin ihmisiin?
Miten tuet lapsen suhdetta muualla asuvaan vanhempaan? Oko se helppoa vai vaikeaa?
 6(8)
Minkälainen suhde sinulla on toiseen vanhempaan? Miten kuvaat välejänne?
Miten te vanhemmat ratkaisette keskinäisiä ristiriitoja?
Lapsi ja vanhempien erotilanne
Miten lapsesi on mielestäsi selviytynyt teidän vanhempien erosta? Miten mielestäsi olette 
vanhempina pystyneet huomioimaan lapsen tarpeet ja tuen tarpeen erotilanteessanne?
Mitä ja miten olet kertonut lapselle/lapsille vanhempien erosta?
 7(8)
Mitä ja miten olet kertonut lapselle meneillään olevasta oikeudenkäynnistä ja siihen liittyvästä olosuhdeselvityksestä?
Miten tapaamiset ovat toteutuneet eron/mahdollisen väliaikaismääräyksen jälkeen?
Mistä lapsen/lasten asioista olet samaa mieltä toisen vanhemmankanssa?
 8(8)
Mitkä ovat toiveesi lapsesi tulevan kehityksen sekä Sinun ja lapsesi keskinäisen vuorovaikutuksen 
ja suhteen kannalta?
Kiitos!
Olosuhdeselvitys palautetaan sosiaalityöntekijältä saadun ohjeistuksen mukaisesti.
______________________________________________________________________________________________________
 LOHJAN KAUPUNKI, Lapsiperhetyö, PL 71, 08101 LOHJA                                                                      www.lohja.fi
Käyntiosoite: Kalevankatu 4, 3. krs., 08100 Lohja                  Vaihde: 019 3690                                        etunimi.sukunimi@lohja.fi
8.2.1.4029.1.523496.503950
	Päiväys_aika-kenttä1: 
	Tekstikenttä1: 
	Tekstikenttä2: 
	Tekstikenttä3: 
	Tekstikenttä4: 
	Tekstikenttä5: 
	Palauta-painike1: 
	Tekstikenttä6: 
	Tekstikenttä7: 
	Tekstikenttä8: 
	Tekstikenttä9: 
	Tekstikenttä10: 
	Tekstikenttä11: 
	Tekstikenttä12: 
	Tekstikenttä13: 
	Tekstikenttä14: 
	Tekstikenttä15: 
	Tekstikenttä16: 
	Tekstikenttä17: 
	Tekstikenttä18: 
	Tekstikenttä19: 
	Tekstikenttä20: 
	Tekstikenttä21: 
	Tekstikenttä22: 
	Tekstikenttä23: 
	Tekstikenttä24: 
	Tekstikenttä25: 
	Tekstikenttä26: 
	Tekstikenttä27: 
	Tekstikenttä28: 
	Tekstikenttä29: 
	Tekstikenttä30: 
	Tekstikenttä31: 
	Tekstikenttä32: 
	Tekstikenttä33: 



