
 

 
 

 

 

Läheisneuvonpito ja Akuutti 
läheisneuvonpito 

 

 

 

 
 

 

  
Mitä on LÄHEISNEUVONPITO? 

 
Läheisneuvonpito on tapa etsiä ratkaisuja lapsia ja 
nuoria koskeviin haasteisiin. Aloitteen neuvonpi-
toon tekee sosiaalityöntekijä.  Neuvonpidossa lap-
sen perhe ja läheiset kokoontuvat keskustelemaan 
ja suunnittelemaan lapsen kasvun turvaamista yh-
dessä viranomaisten kanssa.  
 
Läheisneuvonpito voidaan järjestää, kun lap-
sella/nuorella on riittävästi lähiverkostoa, jolla on 
tahtotila edesauttaa lapsen positiivista kehitystä 
konkreettisesti häntä tukemalla ja sitoutumalla yh-
teisiin tavoitteisiin. 
 
Läheisneuvonpito koostuu kolmesta vaiheesta: 
 
Valmistelussa koollekutsujana toimiva turvatalon 
työntekijä selvittelee neuvonpitoon kutsuttavat lä-
heiset ja tapaa heidät. Etukäteen keskustellaan 
myös asioista, joita tullaan nostamaan esiin neu-
vonpidossa; nämä tiedot saadaan sosiaalityönteki-
jältä. Varsinaiseen neuvonpitoon sosiaalityöntekijä 
tekee koosteen siitä, miten perhettä on jo tuettu. 
Sosiaalityöntekijä myös valmistelee perheelle kysy-
myksiä, joihin vastaamalla perheen tavoitteena on 
saada aikaan konkreettinen suunnitelma lap-
sen/nuoren auttamiseksi. Perhe vastaa kysymyk-
siin keskinäisessä palaverissa, minkä ajaksi per-
heen ulkopuoliset henkilöt poistuvat. Neuvonpidon 
lopuksi sovitaan, miten suunnitelmaa seurataan ja 
milloin on seurantakokous; tällöin suunnitelmaan 
voidaan myös muokata ja tarkentaa.  
 

Valokuva Joonas Brandt  
 
 

Meiltä voit kysyä mistä tahansa nuoren elämään tai vanhemmuuteen liitty-
västä asiasta. Autamme erilaisissa pulmissa arjen jokapäiväisistä tilanteista 

elämän kriiseihin. Nuorten turvatalolla nuoria ja nuoren lähiyhteisöä auttavat 
Punaisen Ristin ammattilaiset ja vapaaehtoiset. 

 
Saat meiltä maksutonta apua ja neuvontaa nopeasti ympäri vuorokauden. 

 

 

 

 
       Mitä on AKUUTTI LÄHEISNEUVONPITO? 
 

Akuutissa läheisneuvonpidossa on osittain sama kaava kuin tavallisessa, 
mutta prosessi on nopeutettu. Akuuttineuvonpidossa sosiaalitoimen edus-
taja tulee sosiaalipäivystyksestä, ja perhettä tavattaessa jo ensimmäisessä 
tapaamisessa tehdään suunnitelma lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lap-
sella ei ole välttämättä aiempaa asiakkuutta lastensuojeluun tai sosiaalityö-
hön. Ensitapaamisen suunnitelmaa arvioidaan seurantakokouksessa, johon 
sosiaalityöntekijä laatii perheelle kysymykset ensimmäisen tapaamisen pe-
rusteella. Akuutti läheisneuvonpito on aina ennaltaehkäisevää toimintaa. 
 
Milloin voidaan järjestää akuutti läheisneuvonpito? 
 
Lapsella/nuorella ei tarvitse olla lastensuojelun eikä sosiaalityön asiak-
kuutta, vaan esim. ensimmäisen lastensuojeluilmoituksen perusteella voi-

daan käynnistää lähiverkoston apu. Tällöin ei tarvitse odottaa byrokraatti-
sempia prosesseja, vaan käytetään nopealla aikataululla hyväksi lapsen elä-
mässä olevia läheisiä ja heidän tukimahdollisuuksiaan. 
Lapsen verkosto on riittävä ns. kevyempään tukimuotoon, jolloin varsi-
naista asiakkuutta sosiaalitoimeen ei ehkä tarvitakaan. Läheisverkosto kat-
sotaan riittäväksi ainakin sillä hetkellä turvaamaan lapsen hyvinvointi, il-
man raskaampia tukitoimia. 

 

  

Kaikille asioille voi tehdä jotain   

   

 

Nuorten turvatalo 

Yliopistonkatu 24 A 15, 20100 Turku 

p. 02 253 9667 

turvatalo.turku@punainenristi.fi 

WhatsApp +358 40 6608048 
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