
JYVÄSKYLÄN SISUKASTIIMI Jyväskylän Sisukas oppilas - tiimi 

HAASTATTELURUNGOT 2020 
 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN HAASTATTELU: Nimi, paikkakunta 
1. OPPILAAN NIMI,HETU,YHTEYSTIEDOT,HUOLTAJAN TIEDOT 

2. PVM MILLOIN MUUTTANUT JYVÄSKYLÄÄN 

3. SIJOITUSHISTORIA: UUSIN YLLÄ 

Paikkakunta/laitos/aika  

4. HUOSTAANOTON PERUSTEET (avohuolto,huostaanotto)/TAVOITTEET 

5. LAPSEN LÄHIVERKOSTO 

6. TIEDOT KEHITYSHISTORIASTA: Onko viivettä/periytyviä oppimisvaikeuksia 

7. FYYSINEN TERVEYDENTILA 

8. HARRASTUKSET JA VAHVUUDET 

9. HOITOSUHTEET, VERKOSTOT 

10. KOULUNKÄYNNIN TILANNE:  

Paikkakunta/koulu/opettaja/Miten opetus järjestetty 

 Laukaisevat stressitekijät, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin 

 Raskaat asiat, jotka voivat vaikeuttaa jaksamista 

 Itsetuhoisuus, vaaraa aiheuttavat henkilöt, onko jokin asia mikä voi olla vaaraksi lapselle 

itselle ja muille? 

 Vahvuudet, käyttäytyminen, tunne-elämä 

KOULUHAASTATTELU: Koulun nimi, paikkakunta 
 

1. Opetusjärjestelyt: luokka/yleis-erityis/opettajat/ohjaajat 

2. Tuen porras + tukimuodot 

3. Oppimisen tilanne, oppimistulokset 

4. Oppimisen tutkimukset eo/psykologi/muu taho 

5. Koululaisen taidot: 

 

aikataulut 

tavarat 

ryhmässä toimiminen 

sääntöjen noudattaminen 

toiminnanohjaus, tarkkaavaisuus 

piirteet: avunpyytäminen, vuoron odottaminen, pettymysten sieto, ristiriitojen selvittäminen,  

 

6. Verkosto: Ketä verkostoon kuuluu, kauanko se on toiminut 

 

 

 

 



 

OPPILAAN HAASTATTELU 
 

1. HAASTATTELU: Lempeä tutustuminen, ”puuhun muuttajat”-

haastattelu + Minä osaan – haastattelu 

2. HAASTATTELU: Arkeen tutustuminen 
 

 Perhetilanne 

 ketä perheeseen kuuluu, miten usein tapaa perhettä 

 Elämäntilanne 

asuminen, päivärytmi, syöminen, nukkuminen, liikkuminen, vapaa-aika, kaverit 

 Voimavarat 

miten jaksat, miten arvioit jaksamisen, mikä antaa voimaa, mikä antaa iloa, mikä toimii hyvin 

 Tuen tarve 

mikä vie voimia, saatko tukea siihen, millaista tukea haluaisit, miten toivoisit asioiden olevan 

 Koulunkäynnintilanne 

missä, miten paljon, mitä ajattelet nyt koulunkäynnistä, miksi koulua käydään, 

 Koulunkäynnin tukeminen 

mistä tykkäät koulussa, missä koet onnistumisia, tuen tarve, millaista tukea olet saanut, mitä 

toivoisit, kuka sinua voisi tukea,  

 Suhde päihteisiin 

millainen, kenen kanssa, mikä seuraus 

HAASTATTELU 3: Muutos opiskeluihin/uusi mahdollisuus 
 

 Jos sinulla olisi taikasauva, mitä muuttaisit omassa koulunkäynnissäsi? Kuka huomaisi muutoksen 

ensimmäisenä? Miltä se tuntuisi? 

 Kuinka tärkeä muutos olisi sinulle itsellesi asteikolla 1-10? Missä kohtaa muutos on menossa tällä 

hetkellä? Miten pääset kohti seuraavaa numeroa/tavoitetta? Mitä kohtaa mittari osoittaa 

viikon/kuukauden puolen vuoden kuluttua? 

 Miten toive/tavoite  voisi toteutua? Millaisia asioita sinun pitää tehdä tai millaisia askeleita sinun 

pitää ottaa päästäksesi tavoitteeseen? Mitä sinun pitää muuttaa opiskelussasi, että pääset 

tavoitteeseen? Kuka voisi auttaa sinua? 

 Mikä olisi parasta tavoitteen saavuttamisessa? 

 Millaista tukea toivot koulusta tavoitteen saavuttamiseksi? Mistä koet olevan apua sinulle?  

 Miltä elämä näyttää vuoden kuluttua (toiveet, haaveet,haasteet). Mikä ala sinua kiinnostaa? 

 Mitä haluaisit kysyä meiltä? 

 


