
 
 

 
 

 

Kallion lastensuojelun ja alueen peruskoulujen  
 

Monitoimijaisen yhteistyön malli 
 

 
 

 

 

1.) ENNEN KOHTAAMISTA/NEUVOTTELUA 

Miten lastensuojelun ja koulu valmistautuvat neuvotteluun?  
 

Neuvottelun aloitteentekijä sopii osallistujien kanssa seuraavat asiat: 

 Mikä on neuvottelun tavoite 

 Keitä kutsutaan ja kuka kutsuu 

 Kuka on puheenjohtaja 

 Kuka kirjoittaa muistion 

 Varmistaa, että osallistujat valmistuvat neuvotteluun  

    

Miten perhe valmistautuu neuvotteluun? 
 

 Tuo esiin omat toivomuksensa ja näkemyksensä, apuna voi käyttää esimerkiksi Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton verkkosivuilta löytyvää lomaketta  

 Huolehtii lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista kykynsä mukaan  

 

Miten lapsi huomioidaan?  
 

Lapsen kanssa keskustellaan ennen kohtaamista/neuvottelua ja sovitaan, kuka on lapsen tukihenkilö ja 

valmentaja. Hän voi olla henkilö, jolla on läheisin suhde lapseen ja on näin luontevin vahvistamaan 

lapsen sanomaa.   

 

Lapselle kerrotaan ja sovitaan etukäteen: 

 Keitä neuvotteluun tulee 

 Mistä neuvottelussa puhutaan 

 Mistä asioista lapsi haluaa puhua  

 Mistä lapsen mielestä aikuisten pitäisi puhua neuvottelussa 

 

Lapsen valmentaminen on tärkeää, ettei lapsi kuule käsiteltävistä asioista ensimmäistä kertaa kohtaa-

misessa/neuvottelussa.   

Perheen, lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien, koulun  
lasta osallistavan kohtaamisen kehittäminen 



 
 

 
 

2.) MONITOIMIJAINEN KOHTAAMINEN  

Mitkä ovat lastensuojelun ja koulun tehtävät neuvottelussa? 

  
 Läsnäolijat esittäytyvät: miksi ovat paikalla, mikä on suhde lapseen ja mikä on rooli tapaami-

sessa (puheenjohtaja, kirjaaja). 

 Puheenjohtaja kertoo neuvottelun, kohtaamisen tavoitteen, jotta kaikki tietävät miksi ollaan 

paikalla. Tässä voi hyödyntää kirjallista asialistaa  

 Käydään läpi paljonko kohtaamiseen on aikaa  

 Asiakkaalle kerrotaan, mitä kirjataan ja miksi ja sovitaan, voiko muistion lähettää kaikille osal-

listujille tapaamisen jälkeen 

 Tehdään lopuksi yhteenveto sovituista asioista ja vastuista 

 

Mikä on perheen rooli neuvottelussa?  
 

 Huolehtii lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista kykynsä mukaan 

Miten lapsi huomioidaan?  
 

 Varmistetaan lapsen mielipiteen kuuleminen 

 Huolehditaan tunnelmasta 

 Rakennetaan turvallisuuden tunnetta  

 Mietitään missä lapsi istuu  

3.) KOHTAMISEN/NEUVOTTELUN JÄLKEEN 

Mitä lastensuojelu ja koulu tekevät neuvottelun/kohtaamisen jälkeen?  

 
 Kirjaa muistion kohtaamisesta  

 Jokainen kantaa vastuuta ja huolehtii sovituista asioista  

 Jokainen seuraa sovittujen asioiden toteutumista 

 Jos seuraava neuvottelu on sovittu kuukauden päähän ja lapsen tilanne vaikeutuu, kutsutaan 

neuvottelu aiemmin koolle   

  

Perheen tehtävänä kohtaamisen jälkeen  

 
 Huolehtii lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista kykynsä mukaan 

Miten lapsi huomioidaan?  
 

Valmentajan on tärkeä käydä läpi neuvottelun jälkeen lapsen kanssa käsitellyt asiat ja tapaamisessa 

heränneet tunteet. 

 


