ei huolta
1

Ei lainkaan
huolta

Mitä voin
tehdä, jos
minulla on
huoli?

Miten teen?

pieni huoli
2

harmaa alue
3

4

suuri huoli
5
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Pieni huoli tai
Toistuva huoli tai
toisinaan ihmettely ihmettely lapsen
lapsen käytöksestä. käytöksestä tai
tilanteesta.
Luottamus omiin
mahdollisuuksiin
Luottamus omiin
vahva.
mahdollisuuksiin hyvä,
mutta harkinnut avun
hakemista tilanteeseen.

Kasvava huoli.
Luottamus omiin
mahdollisuuksiin
heikkenee.
Harkitsee avun
hakemista
tilanteeseen,
esimerkkinä
oppilashuollon
konsultointi.

Kokee selvästi, että on
tarve yhteistyöhön
muiden kanssa.

Keskustele lapsen
kanssa.

Ehdotus yhteistyöstä
kuraattorin/
terveydenhoitajan
kanssa.

Asiantuntijaryhmän
kokoaminen.

Tee viimeistään tässä
kohtaa
lastensuojeluilmoitus.
Lomake

Ota yhteyttä
vanhempiin, jos huoli
jatkuu, pyydä
suullinen suostumus
ja informoi
oppilashuollon
henkilökuntaa.

Määrittele huolesi.
Kytke mukaan
tarvittava
henkilökunta. Muista
kirjallinen suostumus.

Jos lapsen kehitys ja
terveys on akuutissa
vaarassa etkä saa kiinni
sosiaalityöntekijää, soita Lapsen päästävä
vaihteeseen. Sano, että kiireellisesti hoitoon, soita
tilanne on akuutti.
112.

Keskustele lapsen
kanssa ja kerro, että
aiot ottaa yhteyttä
vanhempiin huolesi
takia.

"Olen huomannut, Olet lasten asiantuntija,
että...Mitä mieltä vanhemmat ovat oman
olet itse?"
lapsensa
asiantuntijoita, pyydä
”Voinko auttaa
heiltä apua, kysy,
sinua jotenkin?”
tukevatko he
toimenpiteitäsi. Kerro,
mitä näet tapahtuvan,
ole konkreettinen.

Tuntuva huoli. Omat
Huolta paljon ja
voimavarat ehtymässä. jatkuvasti. Lapsi on
vaarassa. Omat keinot
loppumassa.

7

Huoli erittäin suuri. Lapsi
on välittömässä vaarassa.
Omat keinot lopussa.
Muutos lapsen
tilanteeseen saatava heti.

Lisävoimia saatava
mukaan heti.

Jos epäilet tai tiedät, että
lapseen kohdistuu fyysistä
tai seksuaalista väkivaltaa:
soita poliisille, poliisin
suora numero löytyy tästä
ja kriisisuunnitelmasta.

Soita
Tarjoa yhteydenottoa sosiaalitoimeen perheen
sosiaalipäivystykseen
ja lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi
klo 16 jälkeen
(sosiaalihuoltolaki 35 §).
06-2189555
Nuorisopsykiatrisen
Voit soittaa ja kysyä neuvoa
poliklinikan akuuttitiimi
sosiaalityöntekijältä.
arvioi erikoissairaanhoidon tarpeen
Kerro eri tukilinjoista, joihin voi soittaa.
(13–17-vuotiaat)
040 485 6906 tai
040 162 7648.
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