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Läheisneuvonpito on prosessi, 
joka etenee vaihei�ain.

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

Seurantajakso
(3–6 kk)
Suunnitelman toteuttaminen arjessa

Seurantakokous
(2–4 tuntia)
Suunnitelman arviointi
Jatkosta sopiminen

Yhdessä sinun kanssasi

Läheis-
neuvonpito



Sinun sosiaalityöntekijäsi ja sinun vanhempasi 
tai muut kanssasi asuvat aikuiset ovat 
yhdessä sopineet kokouksen järjestämisestä. 
Sinä saat itse vaikuttaa siihen, keitä haluat 
mukaan kokoukseen. Tässä asiassa sinua 
auttaa koollekutsuja, joka tulee tapaamaan 
sinua ja sinun vanhempiasi kotiisi ennen 
kokousta. Sinä voit jutella koollekutsujan 
kanssa ihan mistä vaan läheisneuvonpitoon 
liittyvästä asiasta.

Ketkä ihmiset ovat sinulle tärkeitä?

Tärkeää on, että sinä itse saat myös kertoa 
omat mielipiteesi. Mihin asioihin olet tyytyväin-
en elämässäsi? Mitkä asiat ehkä pelottavat 
sinua? Oletko jostain huolissasi? Mihin asioi-
hin toivot aikuisilta vastauksia?

Onko sinulla jo jokin asia mielessä-
si? Mikä se on ?

 

Sinua auttaa kokouksessa sinulle tärkeä 
ihminen, johon sinä luotat. Saat itse valita 
hänet yhdessä vanhempiesi kanssa. Häntä 
sanotaan sinun avustajaksesi läheisneuvon-
pidossa. Avustajasi kanssa saat kertoa 
kokouksessa sinulle tärkeistä asioista.

Kukahan voisi olla avustajasi?

Läheisneuvonpitokokoukseen osallistuvat 
sinun ja läheisten ihmisten lisäksi sinun 
sosiaalityöntekijäsi. Jos sinä tapaat muita 
työntekijöitä (esim. terapeutti, koulukuraattori, 
perheneuvolan työntekijä), myös he voivat 
osallistua kokoukseen. Ehkä opettajasikin on 
kutsuttu sinne. 

Kaikki mukana olevat sinun asioissasi autta-
vat työntekijät kertovat kokouksessa vuorol-
laan, miksi he ovat sinua ja sinun vanhempia-
si tavanneet, mitä olette tehneet ja mitä mieltä 
he ovat sinun hyvinvoinnistasi. Joskus 
kokouksessa voi olla myös sinun vanhempiesi 
oma työntekijä. 

Sitä, kun työntekijät kertovat läheisillesi sinun 
asioistasi, sanotaan tiedonantovaiheeksi.

Sinun sosiaalityöntekijäsi on tämän lisäksi 
tehnyt sinulle ja läheisillesi kysymyksiä, jotka 
liittyvät esimerkiksi siihen:

● Minkälaista sinun arkielämäsi on?
 - Missä sinä asut?
 - Miten käyt koulua?
 - Minkälaisia sopimuksia ja sääntöjä 
   kotona on?
 - Miten sinä vietät vapaa-aikaasi?

● Ketkä aikuiset pitävät sinusta huolta?

● Miten sinä tapaat muita sinulle tärkeitä 
   ihmisiä?

● Miten sinun läheisesi voivat auttaa ja
   tukea sinua?

● Mitä tukea sinun vanhempasi tarvitsevat
   huolehtiakseen sinusta?

● Kenen kanssa voit puhua ja keneltä voit
   pyytää apua, jos sinulle tulee pulmia?

Myös sinä saat kertoa omat mielipiteesi ja 
esittää omat kysymyksesi aikuisille. Tai voit 
pyytää avustajaasi kertomaan ne. Tätä sano-
taan lapsen omaksi tiedonannoksi.

Kokouksen tärkein vaihe on, kun sinä ja 
sinulle läheiset ihmiset puhutte yhdessä 
keskenänne ja vastaatte sosiaalityöntekijän ja 
sinun kysymyksiin. Sitä sanotaan läheisten 
omaksi neuvonpidoksi. Teidän vastauksianne 
sanotaan suunnitelmaksi.

Läheisneuvonpito on kokous, jossa sinulle tärkeät ja läheiset ihmiset ju�e-
levat yhdessä sinun kanssasi. Tarkoituksena on mie�iä sinun elämääsi lii�yviä 
asioita. Ne voivat olla mitä vaan ihan tavallisia asioita tai sellaisia asioita, joista 
on ollut huolta. Tarkoituksena on au�aa sinua ja perhe�äsi siinä, e�ä sinulla on 
hyvä ja turvallinen olla.


