
YHDESSÄ
LAPSEN

PARHAAKSI

Läheisneuvonpito on yksi tapa etsiä 
ratkaisuja lapsia ja nuoria koskeviin 
huoliin. Neuvonpidossa lapsen perhe ja 
läheiset kokoontuvat keskustelemaan 
ja suunnittelemaan lapsen kasvun tur-
vaamista yhdessä viranomaisten kans-
sa. Tavoitteena on saada aikaan konk-
reettinen suunnitelma lapsen/ nuoren 
auttamiseksi.

• LAPSEN JA NUOREN ÄÄNI KUULUVIIN 
• LÄHEISET JA VIRANOMAISET YHTEISTYÖHÖN 
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 • LÄHEISNEUVONPITOA KOORDINOI TURUSSA  
    PUOLUEETON NUORTEN TURVATALO 
• TURVATALON KOOLLEKUTSUJA ON 
   VAITIOLOVELVOLLINEN 

• Suunnitelman esittely  

• Läheisten keskinäinen neuvonpito  

• Tiedonanto  

Läheisneuvonpitokokous  Läheisneuvonpidon valmistelu  
Aloitteen läheisneuvonpidon käyn-
nistämiseksi voi tehdä lapsen/ 
nuoren huoltaja tai sosiaalityönte-
kijä, jonka asiakas perhe on. He 
sopivat keskenään neuvonpidosta 
allekirjoittamalla toimeksiannon. 
Samalla sovitaan neuvonpidossa 
käsiteltävät asiat ja keitä viran-
omaisia kutsutaan mukaan.

Prosessia ohjaa ja koordinoi per-
heen tilanteeseen nähden puolu-
eeton koollekutsuja. Hän tapaa 
perheen vähintään kaksi kertaa. 
Ensimmäisessä tapaamisessa sel-
vitetään neuvonpitoon kutsutta-
vat läheiset sekä miten ja milloin 
heihin ollaan yhteydessä. Toises-
sa tapaamisessa käydään  läpi 
ne aiheet, joita viranomaiset yh-
teenvetojensa perusteella tulevat 
nostamaan esiin.

Koollekutsujana Nuorten turvatalo 
emännöi läheisneuvonpitokokous-
ta ja vetää sen. Kokous kestää 
kerralla vähintään kolme tuntia ja 
siinä on kolme vaihetta.

Viranomaiset kertovat, miten he ovat 
tukeneet lasta/ nuorta ja hänen perhet-
tään, mikä heitä huolestuttaa ja mitkä 
asiat pitää ratkaista. Perhellä ja läheisil-
lä on mahdollisuus esittää viranomaisille 
tarkentavia kysymyksiä. Tämän jälkeen 
koollekutsuja ja viranomaiser siirtyvät 
kokoustilasta muualle odottamaan per-
heen ja läheisten keskinäisen neuvonpi-
don tulosta.

Sovitaan, kuka kirjaa asiat ylös ja pitää 
huolta siitä, että kaikki saavat puheen-
vuoron. Yhdessä tarkastellaan sosiaa-
lityöntekijän laatimia kysymyksiä siitä, 
miten lapsi tulee kuulluksi omine tarpei-
neen. Lapselle on valittu jo valmistelu-
vaiheessa avustaja, joku hänelle lähei-
nen ihminen, ei kuitenkaan kumpikaan 
vanhemmista. Hän on keskustellut lap-
sen kanssa etukäteen neuvonpidon tar-
koituksesta ja pitää kokouksessa huolta 
siitä, että lapsen tarpeet nousevat etu-
sijalle.

Perhe ja läheiset esittelevät yksimielisen 
suunnitelmansa viranomaisille ja koolle-
kutsujalle, joka kirjaa sen muistiin. Jos 
suunnitelma turvaa lapsen/ nuoren tar-
peet, sosiaalityöntekijä hyväksyy sen. 
Kokouksen lopuksi sovitaan, miten suun-
nitelmaa seurataan ja milloin sauranta-
kokous pidetään. Seurantakokouksessa 
lapsi/ nuori perheineen ja läheisineen ar-
vioi viranomaisen kanssa, kuinka suun-
nitelma käytännössä toimii. Tarvittaes-
sa suunnitelmaan tehdään korjauksia. 
Seurantakokouksia/ jatkosta sovitaan 
tarpeen mukaan.

• MITEN TURVATA LAPSELLE RIITTÄVÄ  
   TUKI JA HUOLENPITO? 
• MISTÄ LÄHEISET VASTAAVAT? 
• MIHIN TARVITAAN VIRANOMAISTEN  
  APUA?


