ENNAKOLLISEN LASTENSUOJELUILMOITUKSEN
SELVITYS
Ennakolliset lastensuojeluilmoitukset käsitellään Vantaalla lapsiperheiden ja lastensuojelun
päivystyksessä. Työntekijät pyrkivät tapaamaan äidin kahden viikon sisällä ilmoituksen
saapumisesta. Työntekijät arvioivat yhdessä äidin tai molempien vanhempien kanssa sitä,
millaista tukea äiti ja lapsi tarvitsevat raskauden aikana ja sen jälkeen.
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ennen lapsen syntymää. Ennakollinen
lastensuojeluilmoitus on tehtävä, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee
tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.
Lastensuojelulaki 25 c § (Finlex)

PERHE/LÄHEISVERKOSTO
❑ Keitä sinun perheeseesi kuuluu?
❑ Keitä muita tärkeitä ihmisiä on sinun ja vauvan elämässä?
❑ Ketkä tukevat sinua vanhemmuudessa raskausaikana ja vauvan synnyttyä?
 Onko elämässäsi joku, joka aiheuttaa kuormitusta tai huolta?
❑ Keitä ihmisiä kuuluu vauvan isän perheeseen?
❑ Mikä on isän rooli vauvan elämässä?

TALOUDELLINEN TILANNE JA ASUMINEN
❑ Mikä on sinun ja vauvan isän pääasiallinen toimeentulo?
❑ Onko sinulle kertynyt velkaa? (Esim. Pikavippi, ulosotto, vuokravelka, pankkilaina,
luottokorttivelka, osamaksu, yksityishenkilöiltä saatu laina.)
 Onko sinulla luottotiedot?
❑ Onko sinulla mahdollisuus hankkia vauvalle tarvikkeita?
❑ Onko asuntosi sopivan kokoinen vauvalle, sinulle ja mahdollisille muille
perheenjäsenille?
❑ Onko sinulla rahaa maksaa vuokraa?

TYÖ JA KOULU
❑
❑
❑
❑
❑

Onko sinulla koulutus ja jos on niin mikä?
Onko isällä koulutusta?
Käytkö töissä?
Käykö isä töissä?
Onko sinulla haaveita tai suunnitelmia jonkun ammatin suhteen?

PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ
❑ Kuvaile päihteiden käyttöä ennen raskautta ja raskauden jälkeen.
❑ Miten minkälaista on lapsen isän päihteiden käyttö?

VÄKIVALTA (esim. taloudellinen, henkinen, fyysinen)
❑
❑
❑
❑
❑

Oletko kohdannut väkivaltaa? (Tarvittaessa MARAK-kysely)
Jos olet, niin kenen taholta?
Oletko hakenut/saanut siihen apua?
Oletko itse käyttänyt väkivaltaa toista henkilöä kohtaan?
Miten teillä riidellään?

HOITOKONTAKTI
❑ Oletko käynyt neuvolassa?
❑ Onko sinulla psykiatrista hoitokontaktia tällä hetkellä?
 Onko sinulla ollut psykiatrista hoitokontaktia aikaisemmin?
❑ Toivotko, että saisit enemmän ammatillista tukea tai hoitoa?
❑ Onko sinulla päihdehoitokontakti?
❑ Miten kuvailisit fyysistä terveyttä tällä hetkellä?
 Onko sinulla perussairauksia?
❑ Minkälaisia hoitokontakteja lapsen isällä on?

OMA KOKEMUS TUEN TARPEESTA
❑ Koetko tarvitsevasi tukea raskauden aikana?
❑ Koetko tarvitsevasi tukea lapsen synnyttyä?
❑ Koetko tarvitsevasi tukea talouteen, asumiseen, päihteidenkäyttöön, jaksamiseen tai
muihin omaan ja lapsen hyvinvointiin liittyvissä asioissa?
❑ Vantaalla on mahdollista saada vanhemmuuden tueksi tarvittaessa esimerkiksi
seuraavia tukimuotoja: neuvolan perheohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu,
perhetyö, perhekoutsaus.
❑ Lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksen työntekijä voi tarvittaessa tehdä
sinulle lähetteen aikuissosiaalityön, nuorten sosiaalityön, lastensuojelun palveluihin
tai uusien asiakkaiden yksikön tiimiin.

TULEVAISUUDEN KUVA
❑ Mitä asioita odotat lapsen syntymässä?
❑ Mitkä asiat jännittävät tai mietityttävät?

YHTEYSTIETOJA

