Valmisteluvaihe
(4–6 viikkoa)
Toimeksiantosopimuksen tekeminen
Verkoston kartoittaminen perheen kanssa
Läheisten ja työntekijöiden valmistelu
Yhteenvetojen ja kysymysten käsittely
perheen kanssa

Läheisneuvonpito
(3–6 tuntia)
Tiedonanto
● työntekijöiden yhteenvedot
● sosiaalityöntekijän kysymykset
● lapsen oma tiedonanto
Läheisten oma neuvonpito
● keskustelu ja kysymyksiin vastaaminen
Suunnitelman esittely
● arviointi ja hyväksyminen

Lisätietoja saat oman alueesi sosiaalityöntekijältä tai läheisneuvonpidosta.
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puh. 050 571 7399,
anna.saarnisto@hel.fi

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi
Lastensuojelu
Läheisneuvonpito

Seurantajakso
(3–6 kk)
Suunnitelman toteuttaminen arjessa

Seurantakokous
(2–4 tuntia)
Suunnitelman arviointi
Jatkosta sopiminen

Läheisneuvonpito

Koollekutsujat
Salla Hänninen
puh. 050 574 9093,
salla.hanninen@hel.fi

Lisätietoa löytyy myös kotisivuiltamme:
www.hel.fi > Sosiaali-ja terveyspalvelut >
Lastensuojelu > Muut palvelut
> Läheisneuvonpito

Lapsen parhaaksi
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Läheisneuvonpito on prosessi,
joka etenee vaiheittain.

Läheisneuvonpidossa lapsen oma perhe ja perheelle läheiset ihmiset
kokoontuvat keskustelemaan ja suunnittelemaan lapsen tai nuoren
kasvun turvaamista osana perheen ja läheisten tavallista arkea.

Läheisneuvonpidosta tehdään kirjallinen
sopimus perheen ja vastuusosiaalityöntekijän
kesken. Tähän toimeksiantoon kirjataan,
mistä asioista läheisneuvonpidossa on tarkoitus laatia suunnitelma ja keitä työntekijöitä
tarvitaan mukaan neuvonpitoon sosiaalityöntekijän lisäksi. Toimeksiannon perusteella
puolueeton läheisneuvonpidon koollekutsuja
alkaa valmistella neuvonpitoa yhteistyössä
perheen kanssa.

Ennen kokousta
Valmisteluvaiheessa koollekutsuja tapaa lasta
ja perhettä yleensä kaksi kertaa ennen
varsinaista läheisneuvonpitokokousta. Ensimmäisessä tapaamisessa mietitään, keitä
läheisiä perheenjäsenet haluavat kutsua
kokoukseen.
Toisessa tapaamisessa tutustutaan työntekijöiden laatimiin yhteenvetoihin. Tärkeää on,
että lapsi ja huoltajat saavat tutustua yhteenvetoihin ennen kokousta ja ottaa kantaa, mitä
asioita he ovat valmiit jakamaan läheistensä
kanssa.

Valmisteluvaiheessa lapselle nimetään
avustaja kutsuttavien läheisten joukosta ja
koollekutsuja perehdyttää avustajan toimimaan lapsen tukena läheisneuvonpidossa.
Muihin läheisneuvonpitoon kutsuttuihin koollekutsuja on vähintään puhelinyhteydessä.
Koollekutsujan kanssa käydyt keskustelut
ovat luottamuksellisia. Koollekutsuja hoitaa
myös kaikki kokouksen käytännön järjestelyt.

Läheisneuvonpito
Koollekutsuja toimii puheenjohtajana läheisneuvonpidossa ja hän huolehtii, että kaikki
osallistujat tulevat tasapuolisesti kuulluksi
kokouksessa ja että kaikki saavat vastauksia
lapsen tilanteeseen liittyviin kysymyksiin.
Läheisneuvonpito on kokous, jossa on kolme
vaihetta:

• Tiedonantovaiheessa työntekijät kertovat

läheisille, miten he ovat työskennelleet lapsen
ja perheen kanssa ja mihin asioihin he toivovat muutosta lapsen elämässä. Lapsella,
perheellä ja läheisillä on oikeus esittää
kuulemansa perusteella kysymyksiä työntekijöille ja saada niihin myös vastauksia.

Lapsella on myös oikeus kertoa tässä
vaiheessa omista toiveistaan, huolistaan ja
peloistaan aikuisille. Lasta ei tähän pakoteta,
mutta hänelle annetaan siihen mahdollisuus.
Ns. lapsen tiedonannon voi esittää joko lapsi
itse tai hänelle nimetty avustaja.

• Läheisten omassa neuvonpidossa läheiset pyrkivät keskenään keskustellen
löytämään yksimielisiä vastauksia esitettyihin
kysymyksiin. Vastauksista muodostuu lapsen
suunnitelma, jossa kaikkien ratkaisujen tulee
olla mietitty lapsen näkökulmasta eli miten ne
vaikuttavat lapseen. Suunnitelmassa on myös
kerrottava, miten lapsen mahdolliset toiveet
on huomioitu. Aina lapsen toiveita ei voida
toteuttaa ja olennaista silloin on se, että
nämäkin ratkaisut perustellaan.
• Suunnitelman esittelyvaiheessa läheiset

kertovat sosiaalityöntekijälle omat vastauksensa heille esitettyihin kysymyksiin. Tässä
vaiheessa voidaan vielä käydä tarkentavaa
keskustelua koollekutsujan johdolla niin, että
osallistujat löytävät yhteisesti hyväksynnän
suunnitelmalle. Sosiaalityöntekijän velvollisuus on kertoa omat mahdollisuutensa tukea
suunnitelman toteuttamista sekä arvioida
onko suunnitelma riittävän hyvä turvaamaan
lapsen tilanteen.

Kokouksen jälkeen
Läheisneuvonpidon jälkeen pidetään aina
vähintään yksi seurantakokous, jossa
arvioidaan aiemmin tehtyä suunnitelmaa ja
siihen tehdään tarvittaessa muutoksia.
Seurantakokouksia voi olla useita.

