
Verkostojen voimaa  
vai seittien satimia 

Kokemuksia läheisneuvonpidosta

Juha-Pekka Vuorio &  
Erja Saurama &  

Salla Hänninen (toim.)



Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn ja  
Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 18, 2008

Yhteystiedot
Heikki Waris -instituutti, www.hel2.fi/waris

Tilaukset 
waris.instituutti@hel.fi
socca@hel.fi

Pdf-tiedosto 
www.hel2.fi/waris/julkaisut

Kansi: Vinjetti
Ulkoasu: Yliopistopaino
Paino: Yliopistopaino

ISS: 1795-701X
ISBN: 978-952-5616-18-7



3

SISÄLTÖ

Esipuhe ...............................................................................................................4
Tiivistelmä ..........................................................................................................7

Läheisneuvonpito ja lastensuojelu ...................................................................9
Juha-Pekka Vuorio

Läheisneuvonpito – tutkittu juttu .................................................................37
Tarja Heino

Verkostotyöstä läheisneuvonpitoon ...............................................................52
Liisa Korhonen

Läheisneuvonpito osana lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelutyötä ..........61
Maija Uramo

Läheisneuvonpito lasten -suojelun sosiaalityöntekijän työvälineenä ..........76
Helena Nyman & Katri Maahi

Työprosessin kehittäminen kohti asiakasosallisuutta .................................96
Juha-Pekka Vuorio

Koollekutsuja – uusi toimija lastensuojelussa ............................................ 119
Salla Hänninen

Avustajasta oheishuoltajaksi – läheiset kertovat ........................................145
Juha-Pekka Vuorio (toim.)

Annan tarina ................................................................................................. 154
Tarja Heino (toim.)

Äidin kokemuksia läheisneuvonpidosta .....................................................163
Juha-Pekka Vuorio (toim.)

Kirjallisuus .....................................................................................................168
Sammandrag  .................................................................................................178
Abstract ..........................................................................................................180

Liitteet ............................................................................................................182



4  

ESIPUHE

Tämä kirja on saanut alkunsa Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitopro-
jektin ohjausryhmässä käydystä keskustelusta, jossa pohdittiin sitä, kuinka 
hankkeessa kertyneistä kokemuksista saataisiin toimintakertomuksia tai 
perinteistä projektin loppuraporttia kattavampi julkaisu. Tarvetta toiminnan 
näkyväksi tekemiseen on, sillä kuluva syksy on toiminnan kannalta erään-
lainen rajapyykki. Tarkoituksena nimittäin on jatkaa toimintaa seudullisesti 
vakinaistetussa toimintayksikössä vuoden 2010 alusta lähtien. Sitä varten 
pääkaupunkiseudun kunnat ottavat asiaan kantaa alkuvuodesta 2009, joka 
on siis läheisneuvonpidon viimeinen toimintavuosi projektimuotoisena. 

Nyt valmistunut kirja on samalla pääkaupunkiseudun läheisneuvon-
pitojen 10-vuotisjuhlajulkaisu. Läheisneuvonpitojen käytännön toteutus 
pääkaupunkiseudulla alkoi vuonna 1998 Helsingin silloisessa kaakkoisessa 
sosiaalikeskuksessa, josta toiminta laajeni pääkaupunkiseudun kattavaksi 
läheisneuvonpitoprojektiksi vuodesta 2002 alkaen. Kuluneen vuosikymme-
nen kokemusten perusteella on selvästi havaittavissa, että läheisneuvonpidolle 
on kysyntää ja oma paikkansa yhtenä lastensuojelun työmenetelmistä. 
Samaan hengenvetoon on muistutettava, ettei kyseessä ole vain menetel-
mä tai tekninen toimintatapa, vaan lapsisensitiivisyyteen ja vanhempia 
arvostavaan periaatteeseen nojaava käytännöllinen työskentelyote, jossa 
uutta on läheisten kutsuminen mukaan työskentelyyn.

Läheisneuvonpidosta puhuttaessa yleensä aina muistutetaan sen olevan 
tuontitavaraa kaukaa maapallon toiselta puolelta Uudesta-Seelannista. 
Menetelmää ei kuitenkaan alun alkaen vain tuotu Suomeen, vaan sitä on 
kaiken aikaa pyritty kehittämään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaksi 
unohtamatta menetelmän taustalla olevaa ideologiaa. Kirja kuvaa monen 
kokijan ja toimijan voimin sitä kehittämistyötä, jota pääkaupunkiseudulla 
on tehty. Lapsilähtöisyydessään läheisneuvonpito on sopusoinnussa muiden 
Heikki Waris -instituutin lastensuojelun kehittämishankkeiden kanssa. 

Kehittämistyötä pääkaupunkiseudun projektissa on systemaattisesti 
viety eteenpäin käytännöstä nousevien kehittämiskohteiden osoittamana. 
Kehittämistä on tehty kaiken aikaa tutkijoiden ja opinnäytteiden tekijöiden, 
käytännön työntekijöiden ja kehittäjien vuoropuheluna. Myös asiakkailta 
säännöllisesti kerättävä palaute on ollut toiminnan kehittämisessä tärkeää. 
Päämääränä on ollut lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollisuuksien 
lisääminen sekä entistä dialogisempien asiakastyön käytäntöjen luominen. 
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Hankkeen aikana on vahvistunut käsitys siitä, että päämäärien todellis-
tuminen asiakastyössä on todennäköisempää, jos osallisuuden mahdolli-
suuksien ja dialogisuuden lisäämistä ei julisteta saavutetuksi tavoitteeksi 
ja itsestäänselvyydeksi. 

Tavoitteena on samalla ollut myös toiminnan juurruttaminen niin, 
että läheisneuvonpito voisi olla arkisempi osa lastensuojelun sosiaalityön 
asiakastyötä, ei vain marginaalinen ja vaihtoehtoinen toimintatapa. Tehtävä 
on ollut kunnianhimoinen, eikä se ole vielä läheskään valmis. Työtapana 
läheisneuvonpito on vakiintunut vasta muutamiin työyksiköihin, vaikka 
lähes jokaisessa niistä sitä onkin kokeiltu. Toiminnan vakiintumisen ja 
arkipäiväistymisen myötä on tärkeää muistaa se, ettei läheisneuvonpidon 
taustalla olevaa ideologiaa kadoteta ja työskentely typisty byrokratiatyöksi. 
Käytännön läheisneuvonpidoissa on aika ajoin havaittu jännitteitä hallinnon 
asettamien reunaehtojen, sosiaalityöntekijöiden työtilanteiden ja käytettä-
vissä olevien resurssien sekä asiakkaiden tavoitteiden ja heidän läheistensä 
osallistumismahdollisuuksien kesken. Ehkä jännitteen olemassaolo kertoo 
myös siitä, että toiminnan henki säilyy, vaikka myös selkeämmästä ohjeis-
tuksesta menettelytapojen suhteen olisi hyötyä.

Se miten kehittämisen vaiheista ja tuloksista raportoidaan, on ollut 
oleellinen ja hankala kysymys läheisneuvonpidon toimijoille siksi, ettei 
työntekijöillä ole ollut mahdollisuutta keskittyä määräajaksi vain kirjoit-
tamiseen, olisihan se merkinnyt asiakastyön ja palvelujen tuottamisen 
keskeyttämistä. Siinä mielessä läheisneuvonpitoprojekti on eronnut muista 
Heikki Waris -instituutissa toteutetuista hankkeista; läheisneuvonpidon 
hanketyöntekijöiden tehtävänä ei ole ollut tutkimus, vaan uudenlaisen 
toimintakonseptin kehittäminen ja palvelujen tuottaminen. Ratkaisu-
vaihtoehtona syntyi ajatus julkaisusta, johon koottaisiin eri toimijoiden 
artikkeleita ja jonka hankkeen työntekijät toimittaisivat oman työnsä 
ohella. Toimitustyöhön lupautui myös käytäntötutkimuksen professori Erja 
Saurama Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksesta. Lopulta 
mukaan saatiin eri kirjoittajia, joilla kaikilla on oma lähestymistapansa 
ja näkökulmansa läheisneuvonpitoon. Mukana on niin kunnan, tutkijan, 
sosiaalityöntekijän, koollekutsujan, kehittäjän kuin asiakkaiden (lapsen, 
vanhemman ja läheisten) näkökulmat, jotka yhdessä tarjoavat mosaiikki-
maisen kuvan läheisneuvonpidon moniäänisyydestä. Lopputuloksena on 
kymmenen omanlaistaan tarinaa, kaikki yhtä todellisia ja tarpeellisia.

Lämmin kiitos kaikille kehittämis- ja käytännön työhön osallis-
tuneille, julkaisuun kirjoittaneille sekä eri tekstejä niiden eri vaiheissa 
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kommentoineille. Haluamme kiittää myös kaikkia pääkaupunkiseudun 
koollekutsujia ja Tikkurilan sosiaaliaseman lastensuojelun sosiaalityön-
tekijöitä heidän panoksestaan tiettyihin osiin kirjan artikkeleista. Aivan 
erityinen kiitos kuuluu tässä julkaisussa tarinansa jakaville asiakkaille ja 
heidän läheisilleen!

Juha-Pekka Vuorio
Erja Saurama
Salla Hänninen
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TIIVISTELMÄ

Kirja tarjoaa kokoelman kirjoituksia läheisneuvonpidon menetelmästä. 
Menetelmäkuvauksen ohella ja sen lisäksi kirja sisältää paljon kokemus-
tietoa siitä, kuinka läheisneuvonpitoa on vuosien aikana pyritty kehittä-
mään, kuinka se rantautui Suomeen ja vakiintui yhdeksi lastensuojelun 
arkiseksi työvälineeksi. Pääpaino on mukanaolijoiden henkilökohtaisilla 
kokemuksilla, mutta myös historiallista taustoitusta sekä aiheesta tehtyä 
tutkimusta esitellään. 

Kirjan punaisena lankana on tarina ”yleisestä yksityiseen” tai ”kau-
kaa lähelle”. Ensimmäiset artikkelit luovat silmäyksen toisella puolella 
maapalloa Uudessa-Seelannissa maoriyhteisöjen keskuudessa tunnettuun 
kansantapaan. Menetelmän uudenaikaistuminen ja kulkeutuminen suo-
malaiseen yhteiskuntaan on muuttanut sitä melkoisesti. Suomalaisen 
lastensuojelun kontekstissa läheisneuvonpidon lapsikeskeisyys on ehkä 
selkein eroavaisuus lähtökohtiinsa. Läheisneuvonpito on suomalaisessa 
sosiaalityön perinteessä uusvanha ilmiö. Sillä tarkoitamme sitä, että me-
netelmä tuo lapsen ydinperhettä laajemman yhteisön, läheisverkoston 
näkyviin. Paluuta vanhaan yhteisöllisyyteen ei enää ole, mutta sukulaisten 
ja muiden läheisten keskinäisessä neuvonpidossa haetaankin juuri meidän 
aikaamme ja juuri kyseiseen perhetilanteeseen sopivia ratkaisuja. Nykyi-
set pienet perheet ovat hyvin haavoittuvaisia ja vanhempien jaksaminen 
on koetuksella. Läheisneuvonpito on hyvin tunnepitoinen menetelmä 
saattaessaan perheen vaikeat teemat puheenaiheiksi. Kaiken taustalla on 
etsiä lapsen elämäntilanteeseen mahdollisimman hyvä ratkaisu ja uskoa 
voimavaroihin, jotka löytyvät lapselle läheisistä ihmisistä.

Kirjassa kuvataan sitä, kuinka läheisneuvonpidon vakiintuminen 
käytännöksi edellyttää kuntien omia aktiivisia toimenpiteitä siinä, kuinka 
työntekijöitä koulutetaan, ohjeistetaan ja tuetaan menetelmän käyttöön. 
Toinen tärkeä seikka on sosiaalityöntekijöiden ja koollekutsujien luottamus 
toisiinsa sekä näiden ammattiroolien ominaispiirteiden hahmottaminen 
kokonaisuutena. Keskeistä menetelmän kehittymisen kannalta on ollut kool-
lekutsujan roolin vahvistuminen tehtävän ammatillistumisen avulla. 

Läheisneuvonpidossa haasteena on dialogisen suhteen luominen asiak-
kaiden – lapsen, vanhempien ja läheisten – kanssa. Dialogisuus mahdollistaa 
osallisuuden kokemuksen syntymisen, mutta nämä eivät tapahdu automaat-
tisesti vain tiettyä menettelytapaa ja struktuuria noudattamalla. Dialogin 
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käynnistyminen ja erityisesti lasten kokemus osallisuudesta edellyttävät, 
että vastuuta niistä ei sälytetä vain jonkin tietyn osallistujan tehtäväksi. 
Ensisijainen vastuu on koollekutsujalla ja sosiaalityöntekijällä yhteisesti, 
mutta dialogisuuden ja lapsen osallisuuden toteutumiseen vaikuttaa paljon 
myös kaikkien läheisneuvonpitoon osallistuvien toiminta. Ajankohtaiseksi 
lapsen osallisuuden ja läheisten roolin pohtimisen tekee myös uusi lasten-
suojelulaki. Läheisneuvonpito tarjoaa yhden välineen, jonka avulla näitä 
periaatteita voidaan toteuttaa asiakastyön käytännössä. Näihin liittyvät 
pohdinnat ovat useampien artikkeleiden keskeisiä sisältöjä. 

Läheisneuvonpidon vahvuuksien ja hyvien käytäntöjen kehittämis-
työn kuvaamisen ohella artikkelit pyrkivät myös kriittisesti erittelemään 
niitä reunaehtoja, joita käytännön työssä joudutaan kohtaamaan. Ehkä 
kriittisimmän näkökulman tarjoaa lapsen avustajan ja oheishuoltajien 
tarina. Tarina on poikkeuksellinen, sillä kyseisessä prosessissa on ollut 
tavanomaista enemmän haasteita. Yhteen tarinaan tiivistyy useampia eri 
työskentelyprosesseissa havaittuja käytännön ongelmia, kuten se, miten 
haavoittuvia läheisneuvonpitoprosessi ja asiakkaiden asema voivat olla 
työntekijöiden vaihtuessa. Mutta on julkaisussa myös toisenlaisia, posi-
tiivisempia kokemuksia. Ne ovat kuitenkin yleisempiä. 

Vaikka kirjassa puhutaankin läheisneuvonpidosta menetelmänä, 
kaikissa artikkeleissa korostetaan sitä, ettei kyseessä ole mekanistinen, 
valmiin mallin mukaan toimiminen. Läheisneuvonpito on ennen kaikkea 
humanistinen ajattelutapa nähdä ihminen vahvuuksineen ja heikkouksineen. 
Siinä haetaan toiset huomioon ottavalla tavalla yhdessä viisaita ratkaisuja 
inhimillisen elämän pulmiin.
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Läheisneuvonpito ja  
lastensuojelu

Juha-Pekka Vuorio

Tässä artikkelissa tarkastellaan läheisneuvonpitoa lastensuojelun 
avo- ja sijaishuollon työmenetelmänä. Aluksi kuvataan lyhyesti 
läheisneuvonpidon historiaa, sen taustalla olevaa ajattelua ja 
Suomeen saapumista. Artikkelissa esitellään läheisneuvonpidon 
menetelmää ja keskeiset työntekijäroolit (sosiaalityöntekijä ja 
koollekutsuja) pääpiirteissään. Näitä työntekijärooleja tarkastel-
laan lähemmin tämän julkaisun muissa artikkeleissa. Menetel-
män esittelyä koskevassa osuudessa on pyritty huomioimaan 
jonkin verran Suomen työskentelykäytännöissä olevia paikallisia 
variaatioita, mutta keskeiset periaatteet ja menetelmän rakenne 
ovat kaikille yhteisiä. Läheisneuvonpitoa peilataan myös suh-
teessa uuteen lastensuojelulakiin ja lopuksi eritellään hieman 
pääkaupunkiseudulla kertyneitä kokemuksia läheisneuvonpito-
jen järjestämisestä lastensuojelun asiakasprosessin eri vaiheissa. 

Läheisneuvonpidon tausta ja Suomeen saapuminen
Läheisneuvonpito (LNP) on lähtöisin Uudesta-Seelannista, jossa se on vuo-
desta 1989 alkaen ollut osa lakisääteistä lastensuojelun sosiaalityötä. Laissa 
(Children and Young People and their Families Act) määritellään viranomaisia 
velvoittaen perheen ja suvun osuus päätöksenteossa silloin kun kyseessä on 
lapsen tai nuoren huollon tai suojelun arviointi huostaanottotilanteessa. 
Läheisneuvonpitoja järjestään myös nuorten rikoksentekijöiden asioissa en-
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nen kuin asia menee oikeuteen, ja tällöin niissä on huollollisten elementtien 
ohella mukana piirteitä myös sovittelusta. (Heino ym. 2005, 283.)

Menetelmän syntymisen taustalla oli maorien traditionaalinen perhe-
kuntien neuvottelutapa, joka vaikutti myös käyttöönotettuun käsitteeseen 
Family Group Conference (FGC). Käsite viittaa ydinperhettä laajempaan 
perheryhmään ja sukuun. Myöhemmin lähinnä Pohjois-Amerikassa on 
otettu käyttöön myös käsite Family Group Decision Making (FGDM), 
joka viittaa menetelmään päätöksentekotapana. (Heino ym. 2005, 283.)

Läheisneuvonpidon käyttöönottoon Uudessa-Seelannissa vaikuttivat 
muun muassa maorien yhteiskunnallinen aktivoituminen sekä huostaanot-
tojen määrän kasvu. Maorivähemmistöön kuuluvat lapset ja nuoret olivat 
väestöosuuteensa suhteutettuna selkeästi yliedustettuina lastensuojelulaitok-
sissa. Maorit ja heidän järjestönsä syyttivät lastensuojelun päätöksentekoa 
siitä, ettei se huomioi millään lailla heidän perinteisiä ongelmanratkaisu-
tapojaan eikä suvulla ole tosiasiallista mahdollisuutta olla tukemassa lasta 
ja hänen perhettään. Huostaanottomäärän kasvu ja sijaishuoltopaikkojen 
kasvavat kustannukset taas johtivat siihen, että myös yhteiskunnan intressien 
mukaista oli uusien vaihtoehtojen hakeminen, vaikka se ei uudistuksen 
ensisijainen motiivi ollutkaan. (Doolan 2002.)

Uudesta-Seelannista läheisneuvonpito levisi aluksi englanninkielisiin 
länsimaihin ja 1990-luvulla Pohjoismaihin. Ruotsin kuntaliitto käynnisti 
läheisneuvonpitoprojektin 90-luvun puolivälissä ja siellä käyttöön otettiin 
Familjerådslag -käsite, joka englanninkielistä käsitettä suppeammin tar-
koittaa perheneuvonpitoa. Ruotsalaiset viittaavatkin usein laajennettuun 
perheeseen (utvidgad familj) ja yksityiseen verkostoon (privat nätverk) 
(Heino ym. 2005, 283.) Ruotsissa läheisneuvonpito ei ole lakisääteistä, 
mutta vuonna 1999 voimaan tulleessa laissa edellytetään sukulaissijoituk-
sen mahdollisuuksien selvittämistä silloin kun lasta ollaan sijoittamassa 
kodin ulkopuolelle. Läheisneuvonpito on tällöin voinut olla yksi vaihtoehto 
selvityksen tekemisessä, vaikka laki ei sitä edellytäkään. 

Suomeen läheisneuvonpito on tullut Ruotsista kollegaverkoston vä-
lityksellä (Heino ym. 2002, 3–4). Usein näissä yhteyksissä on mainittu 
erityisesti Botkyrkan kunta, jossa 1990-luvun aikana moni kävi tutustu-
massa ja josta vieraili useaan otteeseen kouluttajia Suomessa (mt.). Stakes 
käynnisti 1997 Läheisneuvonpito sosiaalityön työmenetelmäksi -projektin 
yhtenä Huostaanotto -projektin osahankkeena. Stakes kehitti yhdessä 
projektiin osallistuneiden kuntatahojen ja organisaatioiden kanssa oman 
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sovelluksen läheisneuvonpidosta ja julkaisi siitä opaskirjan Läheisneuvon-
pito – Uusi sosiaalityön menetelmä (Heino 2000). 

Stakesin projektin käytännön toteutukseen osallistui yhteensä kah-
deksan eri hanketta ja niissä oli mukana 26 kuntaa yhteistyötahoineen 
sekä järjestöistä Mannerheimin Lastensuojeluliitto (Heino ym. 2002, 
4). Myös muilla järjestöillä (Omaiset mielenterveystyön tukena, Elämän 
Siipirikot – lastensuojelun asiakasjärjestö, Romano Missio) oli tärkeä rooli 
menetelmän kehittämistyön kommentoinnissa, vaikka ne eivät lopulta 
osallistuneetkaan käytännön toteutukseen lähinnä resurssien puutteen 
vuoksi (mt., 22). Suomessa päädyttiin tietoisesti läheis-käsitteeseen, sillä 
se ei viittaa vain perheeseen tai sukulaissuhteeseen, vaan kytkee mukaan 
kaikki perheen jäsenille läheiset ja merkitykselliset ihmiset (Heino ym. 
2005, 283).

Pohjoismainen ja suomalainen erityispiirre läheisneuvonpidon käy-
tännön toteutuksessa on ollut lapsen aseman, osallisuuden ja oikeuksien 
esillä pitäminen. Kansainvälisissä läheisneuvonpidon sovellutuksissa on 
korostettu perheen oikeuksien vahvistamista, kun taas lapsen oikeuksien 
vahvistaminen on ollut viime aikoihin asti vähemmän esillä. Uudessa-
Seelannissa on lakiuudistuksen jälkeen vasta nyt alettu kysyä lapsen paikasta 
ja osallisuudesta läheisneuvonpidossa sekä käynnistetty lakivalmistelut 
lapsen aseman turvaamiseksi. (Heino 2007, 3.)

Läheisneuvonpitojen käytännön toteutus on eri puolilla maailmaa saa-
nut alkunsa lastensuojelussa ja yleensä tilanteissa, joissa on pohdittu lasten 
sijoittamisen tarvetta. Suuntaus on sittemmin ollut se, että läheisneuvonpitoa 
tulisi tarjota jo lastensuojelun asiakkuuden varhaisemmissa vaiheissa, eikä 
rajoittaa sitä vain huostaanottotilanteisiin. Vaikka läheisneuvonpito onkin 
syntynyt lastensuojelussa, sitä sovelletaan myös muilla sektoreilla (mm. 
aikuissosiaalityö, vanhustenhuolto, koulu). Näille osa-alueille on synty-
nyt kokonaan omia hankkeitaan, tai alun perin lastensuojelussa toiminut 
hanke on laajentanut toimintaansa myös näille sektoreille. Pääkaupunki-
seudulla läheisneuvonpidosta ja hoito- ja kuntoutusneuvotteluista saatujen 
kokemusten pohjalle on kehitetty myös ns. asiakasneuvonpidon sovellutus 
gerontologiseen sosiaalityöhön (Liikanen ym. 2007, 108–109). 

Menetelmä vai ajattelutapa?
Läheisneuvonpito on strukturoitu työtapa, joka etenee selkeästi vaiheittain. Sa-
maan hengenvetoon on syytä korostaa, että läheisneuvonpito toimii huonosti 
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vain teknisesti toteutettuna menettelytapana. Jos läheisneuvonpito kutistuu 
vain kaavamaiseksi tavaksi edetä työskentelyprosessissa ilman keskeisten 
työntekijöiden (koollekutsujien ja sosiaalityöntekijöiden) keskinäistä luotta-
musta, heidän kykyään käydä dialogia läheisverkoston kanssa ja vastaanottaa 
myös kritiikkiä, puuttuu sen toteutuksesta se ideologinen lähtökohta, joka 
siinä on alun perin ajateltu olevan. Läheisneuvonpito on vahvasti ajattelu- ja 
lähestymistapa, jossa asiakkaiden ja heidän läheistensä voimavarat, osallisuus 
ja sitoutuminen saavat tilaa ja jossa ammattilaisten asema ja asiantuntijuus 
muotoutuvat uudella tavalla (Heino ym. 2005, 283). 

Läheisneuvonpidossa ulkopuolisten asiantuntijoiden tuottaman ”diag-
noosin” sijasta arvio ja ratkaisuehdotus tuotetaan läheisverkoston ”sisältä”, 
mutta siten, että ammattilaisten ja asiantuntijoiden tietoja ja selvityksiä 
kuullaan. Tiedon ja ratkaisun tuottamisprosessi on dialoginen, ja siinä 
asiakkaiden omia määrityksiä pyritään tietoisesti vahvistamaan. Läheis-
neuvonpitoprosessissa läheisverkoston keskinäinen tuntemus ja havainnot 
muodostavat yhdessä ammattilaisten ja asiantuntijoiden tiedon kanssa sen 
perustan, jolle suunnitelmia rakennetaan ja näitä suunnitelmia arvioidaan 
niin yhteisesti kuin kunkin asianosaisen näkökulmasta. Läheisneuvon-
pidossa laadittu suunnitelma on vasta käytännössä koeteltavaksi tehty 
alkujäsennys, jonka on tarvittaessa tarkoituskin muuttua kun tilanne 
muuttuu. Tietokäsitys ei siis ole vain teoreettinen, vaan nimenomaan 
käytännöllinen ja asiakastyössä todellistuva. (Heino ym. 2005, 295, 297.) 
Läheisneuvonpidossa asioita on tarkoitus katsoa useiden osallistujien nä-
kökulmista ja antaa kaikille mahdollisuus omaa näkökulmaa laajempaan, 
toisenlaiseen tulkintaan. 

Läheisneuvonpitoon liitetään yleisesti asiakkaiden osallisuus ja val-
taistaminen. Nämä ovat kuitenkin ensisijaisesti yksilöiden kokemuksia, 
joten työntekijöiden pyrkimys ”osallistaa” tai ”valtaistaa” voi olla asiakkaan 
näkökulmasta jopa painostavaa. Niinpä läheisneuvonpidossa voidaan 
tarjota asiakkaille vain osallisuuden mahdollisuuksia ja motivoida heitä 
siihen, mutta heillä tulee olla oikeus määrittää myös sitä, miten ja missä 
vaiheissa he haluavat osallistua. Myös tämä on osallisuutta ja aktiivisuuden 
määrä ja tapa voivat vaihdella työskentelyprosessin eri vaiheissa. Minkään 
menettelytavan noudattamisen ei pidä automaattisesti olettaa tuottavan 
asiakkaalle osallisuuden kokemusta.

Läheisneuvonpito on hyvin voimavarasuuntautunut ja ratkaisukes-
keinen työtapa. Huolimatta siitä, että läheisneuvonpidossa on tarkoitus 
keskustella ongelmista ja etsiä niihin ratkaisuja, ei ongelmien taustojen ja 
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syiden eikä varsinkaan syyllisten etsiminen ole läheisneuvonpidon tehtävä 
(Heino ym. 2005, 282). Läheisneuvonpito on epäonnistunut saavuttamaan 
päämääränsä jos se muuttuu ”kenttäoikeudeksi” jollekin osallistujista. 
Ongelmista puhutaan siitä lähtökohdasta, että se auttaa kaikkia asianosai-
sia ymmärtämään tilannetta paremmin ja miettimään, kuinka ongelmat 
olisivat ratkaistavissa ja kuinka ne voidaan tulevaisuudessa välttää. Haas-
teiden ohella aivan yhtä tärkeää on nostaa esille ihmisten voimavarat ja 
positiiviset ominaisuudet. 

Läheisneuvonpidon tarkoituksena on saada aikaan konkreettinen suun-
nitelma, jossa läheisten ja työntekijöiden yhteisellä toiminnalla turvataan 
lapselle sillä hetkellä ajankohtainen ja riittävä huolenpito, kontrolli, tuki 
ja turva (Heino ym., 2005, 282). Samalla läheisneuvonpidoissa puhutaan 
usein myös asioista, jotka eivät ole konkretisoitavissa selkeiksi käytännön 
toimiksi, mutta joista on tarve keskustella paremman yhteisen ymmärryk-
sen saavuttamiseksi. Pelkästään jälkimmäisen varaan läheisneuvonpitoa ei 
kuitenkaan järjestetä, vaan siellä on tarve laatia myös konkreettinen suun-
nitelma ennalta sovittujen tai neuvonpidossa esiin nousseiden käytännön 
ongelmien ratkaisemiseksi. 

Läheisneuvonpidon järjestämisessä käytetään ulkopuolista välittäjää, 
jota nimitetään koollekutsujaksi1. Tärkeää on, että koollekutsuja ei ole 
kytkeytynyt asiakasasiaan ja hän on selvästi ulkopuolinen ja puolueeton 
kolmas taho, jonka tehtävä on ennen muuta selkiyttäjän rooli kaikissa 
läheisneuvonpitoprosessin vaiheissa (Heino ym. 2005, 289–290). Vaikka 
koollekutsuja ei ota kantaa käsiteltävien asioiden sisältöihin, hänen teh-
tävänään on aktiivisesti auttaa kaikkia kutsuttuja neuvonpitoon valmis-
tautumisessa. Koollekutsujat ovat vaitiolovelvollisia, joten eri henkilöiden 
heidän kanssaan käymät keskustelut ovat luottamuksellisia. Koollekutsujan 
tehtävänä on huolehtia myös kaikista läheisneuvonpidon järjestämiseen 
liittyvistä käytännön järjestelyistä (mm. läheisten matkat ja majoitus, ai-
kataulujen yhteensovittaminen, tilan varaaminen, neuvonpidon tarjoilut). 
Valmistelutöiden lisäksi koollekutsuja toimii varsinaisen läheisneuvonpidon 
vetäjänä sekä tilaisuuden emäntänä tai isäntänä. 

1 Yksityiskohtaisemmin koollekutsujan roolia ja tehtäviä kuvataan 
toisaalla tässä julkaisussa Salla Hännisen artikkelissa. Tässä artikkelissa 
nostetaan esille vain menetelmän esittelyn kannalta olennaiset tehtä-
vät.
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Läheisneuvonpidon vaiheet
Läheisneuvonpito on enemmän kuin yksittäinen kokous, sillä menetelmälle 
on ominaista sen prosessiluonne. Varsinaisen läheisneuvonpidon ohella 
aivan yhtä oleellista on, mitä tapahtuu sitä valmisteltaessa (valmisteluvai-
heessa) ja mitä kokouksen jälkeen (seurantavaiheessa) (Heino ym. 2005, 
283). Läheisneuvonpidon vaiheet tiivistetysti ovat:
1. Valmistelu
2. Läheisneuvonpito
	 •	Tiedonanto
	 •	Läheisten keskinäinen neuvonpito
	 •	Suunnitelman esittäminen ja hyväksyminen
3. Seuranta

Läheisneuvonpidon valmisteluvaihe käynnistyy, kun sosiaalityönte-
kijä2 tekee yhdessä asiakkaiden (huoltajien ja lasten) kanssa sitä koskevan 
toimeksiannon (Liite 1). Toimeksiannon yhteydessä asiakkaat antavat 
suostumuksensa siihen, että työntekijät voivat luovuttaa läheisneuvon-
pidon tarkoituksen toteuttamiseksi tarvittavia salassa pidettäviä tietoja 
läheisneuvonpidon käyttöön (Liite 2). Toimeksiannossa sovitaan siitä, 
mitä asioita läheisneuvonpidossa on tarkoitus käsitellä, sekä siitä, keitä 
työntekijöitä läheisneuvonpitoon kutsutaan. Tarkoituksena ei ole kutsua 
kaikkia mahdollisia lapsen ja perheen kanssa työskenteleviä tahoja, vaan 
ainoastaan sellaisia työntekijöitä, joiden antamalla tiedolla on olennaista 
merkitystä suunniteltavien asioiden tai lapsen ja perheen tilanteen ym-
märtämisen kannalta. 

Useimmiten kutsuttavat työntekijät työskentelevät nimenomaan lapsen 
kanssa (esim. päiväkodissa, koulussa, perheneuvolassa, nuorisopsykiatrian 
poliklinikalla). Vanhempien osalta on joskus tarpeen kutsua ns. asiantun-
tijoita, jotka ovat useimmiten olleet erilaisia psykiatrian ja päihdehuollon 
ammattilaisia. Vanhempien asiantuntijaroolissa kutsuttavien työntekijöiden 
tehtävänä on kertoa käytännönläheisesti erityistarpeiden vaikutuksesta 
asiakkaan toimintakykyyn ja tuen tarpeisiin arjessa sekä siitä, millaista 

2 Vastuusosiaalityöntekijällä on useimmiten työpari. Ks. Katri Maahin ja 
Helena Nymanin artikkelissa oleva pohdinta työparin merkityksestä 
toisaalla tässä julkaisussa.
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hoitoa ja kuntoutusta tarvitaan. Erityisesti pyritään siihen, että näiden 
työntekijöiden antaman tiedon avulla läheisverkosto saa välineitä pohtiak-
seen sitä, miten aikuinen tilanteessaan kykenee toimimaan vanhempana ja 
millaisissa asioissa hän voi tässä tarvita apua. On tärkeää ymmärtää, ettei 
näiden asiantuntijoiden tarkoituksena ole kuitenkaan tehdä minkäänlaista 
arviota vanhemmuudesta, vaan nimenomaan antaa läheisille tietoa, jotta 
he voivat suunnitella tarvittavaa tukea.

Toimeksiannossa sovitaan myös siitä, kuinka työntekijät osallis-
tuvat läheisneuvonpitoon (lukuun ottamatta sosiaalityöntekijää, joka 
osallistuu kaikkiin vaiheisiin). Työntekijät voivat osallistua eri tavoin 
läheisneuvonpitoon:
•	 laatimalla kirjallisen yhteenvedon läheisneuvonpidossa luettavaksi, 

mutta eivät osallistu varsinaiseen läheisneuvonpitoon,
•	 kertomalla yhteenvetoonsa pohjautuvat asiat omassa tiedonannos-

saan omalla vuorollaan läheisneuvonpidon aluksi, jonka jälkeen 
poistuvat eivätkä ole paikalla muiden työntekijöiden tiedonantojen 
aikana tai osallistu kokouksen muihin vaiheisiin,

•	 kertomalla yhteenvetoonsa pohjautuvat asiat omassa tiedonannos-
saan ja osallistumalla koko tiedonantovaiheeseen, jonka jälkeen 
poistuvat eivätkä osallistu kokouksen muihin vaiheisiin,

•	 kertomalla yhteenvetoonsa pohjautuvat asiat omassa tiedonannos-
saan ja osallistumalla sekä tiedonantovaiheeseen että suunnitelman 
esittämiseen ja hyväksymiseen, kuten sosiaalityöntekijät.

Päätöksen siitä, kuinka eri työntekijät osallistuvat läheisneuvonpitoon 
tekee sosiaalityöntekijä yhdessä asiakkaiden kanssa. Sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaiden pyynnöstä huolimatta kaikki työntekijät eivät aina osallistu 
läheisneuvonpitoon, jolloin kompromissina heidän tiedonantonsa kuul-
laan vain koollekutsujan ääneen lukemana yhteenvetona. Ongelmana voi 
tällöin olla se, että yhteenveto herättää läheisissä enemmän kysymyksiä 
kuin se antaa vastauksia, mutta kukaan paikalla olevista työntekijöistä ei 
pysty niihin vastaamaan. Tällaisessa tapauksessa nämä läheisten kysy-
mykset voidaan kirjata ylös suunnitelmaan ja sopia siitä, kuinka niihin 
saadaan vastauksia neuvonpidon jälkeen. Useimmiten nämä työntekijät 
perustelevat osallistumattomuuttaan sillä, ettei heillä ole resursseja siihen 
(varsinkin virka-ajan ulkopuolella). Lastensuojelun työntekijöiden ohella 
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parhaiten läheisneuvonpitoihin osallistuvat muun muassa päiväkotien ja 
koulujen henkilöstö. 

Valmisteluvaihe
Koollekutsujan työ voi alkaa hieman eri tavoin sen mukaan, mikä on pai-
kallinen toimintatapa. Koollekutsuja voi olla mukana aloitustapaamisessa, 
kun sosiaalityöntekijät ja asiakkaat laativat toimeksiantoa, tai sitten kool-
lekutsuja vain vastaanottaa jo tehdyn toimeksiannon. Ellei aikataulu- tai 
muita käytännön ongelmia ilmene, valmisteluvaihe kestää useimmiten 4–6 
viikkoa. Valmisteluvaiheen työskentely voidaan tiivistää seuraavasti:
•	 Koollekutsuja valmistelee lapsen, muun perheen ja läheiset neuvon-

pitoon, on yhteydessä kutsuttuihin viranomaisiin ja työntekijöihin 
sekä huolehtii tarvittavista käytännön järjestelyistä.

•	 Sosiaalityöntekijä laatii yhteenvedon ja kysymykset sekä tiedottaa 
läheisneuvonpidosta muille kutsuttaville työntekijöille ja perustelee, 
miksi heidän osallistumisensa on tarpeen.

•	 Muut kutsutut viranomaiset ja työntekijät laativat kirjalliset 
yhteenvetonsa.

Koollekutsujan valmisteluvaiheen työskentely voi käytännön tasolla 
hieman vaihdella paikallisesti, mutta yhteinen piirre kaikille on se, että 
hän tapaa asiakasperheen ainakin kerran ennen varsinaista läheisneuvon-
pitoa (kun läheisverkostoa kartoitetaan). Lisäksi koollekutsujan tehtävänä 
on aina olla yhteydessä kaikkiin kutsuttaviin läheisiin, viranomaisiin ja 
työntekijöihin sekä huolehtia tarvittavista käytännön järjestelyistä. Joissain 
hankkeissa sosiaalityöntekijän tehtävänä on kerätä muiden viranomaisten 
ja työntekijöiden yhteenvedot ja toimittaa ne asiakasperheelle, jolloin 
koollekutsujan tehtävänä on puhelimitse varmistaa se, mitä perheenjäsenet 
niistä ajattelevat ja tarvittaessa sopia toisesta tapaamisesta. 

Pääkaupunkiseudulla on alusta alkaen lähdetty siitä, että koollekut-
suja kerää yhteenvedot ja kysymykset ja käy ne asiakasperheen kanssa läpi 
kotikäynnillä. Tämä on nähty yhdeksi keskeiseksi osaksi koollekutsujan 
valmistelutyötä, jotta lapsella ja muulla perheellä olisi tilaisuus keskustella 
ja jäsentää läheisneuvonpidon asiasisältöjä sekä halutessaan mahdollisuus 
vaikuttaa esille tuleviin asioihin ja pohdittaviin kysymyksiin. Koolle-
kutsujan tehtävänä ei ole omien mielipiteidensä mukaisesti ottaa kantaa 
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yhteenvetojen ja kysymysten sisältöihin, sillä niistä päättävät niitä laatineet 
työntekijät ja asiakkaat. 

Läheisneuvonpitokokous ja seuranta
Varsinainen läheisneuvonpito on kokous, jossa on kolme vaihetta: tiedon-
anto, läheisten keskinäinen neuvottelu sekä suunnitelman esittäminen ja 
hyväksyminen. Yhdenkään vaiheen kestoa ei ole yleensä ennalta määri-
telty3, vaan ajatuksena on käyttää kuhunkin vaiheeseen sen vaatima aika. 
Läheisneuvonpidot ovat kestäneet 4–8 tuntia, useimmiten 3–6 tuntia. 
Pidemmissä läheisneuvonpidoissa on ollut useimmiten kyse siitä, että 
suunnitelmia tehdään useammille lapsille tai kutsuttavia työntekijöitä ja 
läheisiä on ollut paljon, jolloin läsnä olevien ihmisten määrä on vaikutta-
nut erityisesti tiedonannon tai läheisten keskinäisen neuvottelun kestoon. 
Tällöin joko tiedonanto tai läheisten keskinäinen neuvottelu on voinut 
kestää jopa 3–4 tuntia. Yleensä yksi vaihe kestää kuitenkin 1–2 tuntia. 
Läheisneuvonpidon jälkeen järjestettävät seurantakokoukset ovat usein 
kestoltaan lyhempiä, yleensä 3–4 tuntia. Läheisneuvonpitoon järjestetään 
ruokatarjoilu ja tarvittavat tukipalvelut (esim. lastenhoito ja tulkkaus), ja 
sen kuluessa pidetään tarvittaessa taukoja. Läheisneuvonpitokokouksen 
vaiheet ja niiden tarkoitus on eritelty oheisessa taulukossa.

3 Joissain paikallisissa sovellutuksissa tästä saatetaan poiketa, esimer-
kiksi sovitaan läheisten keskinäisen neuvonpidon kesto. Tällöinkin 
läheisillä on tarvittaessa mahdollisuus jatkaa keskinäistä neuvonpito-
aan. 
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TAULUKKO 1. Läheisneuvonpidon vaiheet, sisällöt ja tavoitteet.

Vaihe Sisältö Tavoite
Tiedon-
antovaihe 
(1–2 tuntia)

•	 Viranomaisten	tiedonanto
•	 Sosiaalityöntekijän	

kysymykset
•	 Lapsen	tiedonanto	(pääkau-

punkiseudulla	vuoden	2007	
alusta	alkaen)

•	 Viranomaiset	antavat	tilan-
teen	ja	suunnitelman	kan-
nalta	olennaisen	tiedon	sekä	
vastaavat esiin nousseisiin 
kysymyksiin

•	 Lapsen	tiedonannossa	lapsella	
on	mahdollisuus	nostaa	omat	
käsitykset	ja	kysymykset	esille

Läheisten	
keskinäinen	
neuvottelu 
(1–2 tuntia)

•	 Perhe	ja	läheiset	keskustelevat	
ja	laativat	suunnitelmaa

•	 Koollekutsuja	ja	työnteki-
jät	poistuvat	toiseen	tilaan	
odottamaan

•	 Läheisverkosto	voi	pyytää	
koollekutsujaa	ja	työntekijöitä	
apuun,	jos	heille	herää	suun-
nitelmaa	laatiessa	kysymyksiä	
tai	keskinäinen	keskustelu	ei	
suju

•	 Läheisverkosto	saa	käydä	
luottamuksellista	keskustelua	
ilman	ulkopuolisten	läsnäoloa

•	 Läheisverkosto	laatii	yksimie-
listä	suunnitelmaa	vastaamal-
la	sosiaalityöntekijän	kysy-
myksiin	sekä	käsittelemällä	
lapsen	tiedonannossa	esiin	
nousseet asiat

Suunnitelman	
esitteleminen	
ja	hyväksyminen	
(1–2 tuntia)

•	 Läheisverkosto	esittelee	
suunnitelmaehdotuksensa

•	 Koollekutsuja	kirjaa	ehdo-
tuksen	kaikkien	nähtäville	ja	
varmistaa,	että	kaikki	ym-
märtävät	asiat	samalla	lailla

•	 Sosiaalityöntekijät	ja	muut	
mahdolliset	työntekijät	ot-
tavat	kantaa	suunnitelmaan	
ja	tarvittaessa	pyytävät	
tarkennuksia

•	 Suunnitelma	pyritään	keskus-
tellen	täsmentämään	selkeäksi	
ja	konkreettiseksi,	jotta	se	tur-
vaa	lapsen	tarpeet	ja	sosiaali-
työntekijä	voi	sen	hyväksyä

•	 Lapsen	tiedonannossa	esiin	
tulleet	kysymykset	käsitel-
lään	ja	ratkaisut	perustellaan	
lapselle

•	 Luodaan	yhteisesti	määritel-
tyjä	toimintatapoja

•	 Sovitaan	läheisten	tuesta
•	 Sovitaan	työntekijöiden	

roolista
•	 Sovitaan	sosiaalityöntekijöi-

den	roolista	läheisten	suunni-
telman	tukemisessa

•	 Sovitaan	seurannasta	ja	yhtei-
sestä	arvioinnista

Seuranta	
(3–6	kk)

•	 Läheisneuvonpidon	jälkeen	
järjestetään	yksi	tai	useampi	
seurantakokous

•	 Läheisneuvonpitoprosessin	
päättyessä	sovitaan	läheisver-
koston	ja	sosiaalityöntekijöi-
den	säännöllisestä	yhteisestä	
arvioinnista	mikäli	asiakkuus	
jatkuu

•	 Tehdään	näkyväksi	hyvät	ja	
toimivat	asiat	ja	annetaan	
niistä tunnustusta 

•	 Tarkennetaan	suunnitelmaa	
niiltä	osin	kuin	tarve	vaatii	tai	
tilanne	on	muuttunut

•	 Arvioidaan	jokaisen	osallis-
tujan	roolia	suunnitelman	
toteuttamisessa	jatkossa
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Lastensuojelulain uudistus ja läheisverkoston rooli 
Vuoden 2008 alussa tuli voimaan uusi lastensuojelulaki (417/2007). Laissa 
ei ole mainintaa läheisneuvonpidosta, mutta läheisten rooli tuodaan siinä 
eri kohdin esille. Tällaisia ovat muun muassa lastensuojelutarpeen selvitys 
(LSL 27 §), asiakassuunnitelma (LSL 30 §), asiakkaan asiassa pidettävä 
neuvottelu (LSL 31 §) ja lapsen läheisverkoston kartoittaminen (LSL 32 
§). Useimmiten läheiset mainitaan mahdollisuutena, jonka tarkoituksen-
mukaisuutta arvioi viime kädessä sosiaalityöntekijä. Sanamuodoiltaan 
velvoittavimmin läheisten rooli otetaan esille huostaan otetun lapsen 
asiakassuunnitelman ja lapsen läheisverkoston kartoittamisen kohdalla. 
Huostaanotetun lapsen asiakassuunnitelmasta tulee ilmetä myös, miten 
lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpito toteutetaan sekä miten yhteistoi-
minta lapsen vanhempien ja muiden lapselle läheisten henkilöiden kanssa 
järjestetään ja toteutetaan (Räty 2007, 186).

Keskeisin läheisten roolia koskeva muutos on säädös lapsen läheisver-
koston kartoittamisesta (LSL 32 §). Lapsen läheisverkoston kartoittamisesta 
todetaan, että ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on mahdol-
lisuuksien mukaan selvitettävä lapsen vanhemman, jonka luona lapsi ei 
pääasiallisesti asu, sukulaisten tai muiden lapselle läheisten henkilöiden 
mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lap-
sen tukemiseen. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jollei sitä asian 
kiireellisyyden tai muun perustellun syyn vuoksi ole tarpeen tehdä. 

Laki ei edellytä erityisten menettelymuotojen tai -tapojen käyttämistä 
läheisverkoston kartoittamisessa, vaan ne ovat lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän valittavissa ja määrättävissä (Räty 2007, 191). Vaikka 
laki ei nimenomaisesti edellytä läheisneuvonpidon järjestämistä lapsen 
läheisverkoston kartoittamisessa, se on useimmiten työmenetelmä, joka 
tässä yhteydessä esimerkkinä mainitaan (ks. Räty 2007, 191; HE 252/2006 
vp, 87, 150). Rädyn (2007, 190) mukaan läheisverkoston kartoittaminen 
on osa lapsen tilanteen selvittämistä aina silloin, kun kyse on mahdollisen 
kodin ulkopuolisen sijoittamisen harkinnasta (huostaanotto tai sijoitus 
avohuollon tukitoimena 37 §). Läheisverkoston kartoittamisen lähtökohta 
on kuitenkin lapsen ja huoltajien suostumus. Läheisverkostoa voidaan 
kartoittaa vastoin huoltajan suostumustakin, mikäli kyse on huostaan-
ottoon liittyvästä valmistelusta tai ainakin lapsen lastensuojelutarpeen 
selvittämisestä (Räty 2007, 191).

Läheisverkoston kartoittaminen ei ole hallituksen esityksen perusteluis-
sa sidoksissa vain huostaanottoon, vaan myös silloin kun lapsen asumista 
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läheisen luona ehdotetaan avohuollon aikana (HE 252/2006 vp, 87). Tässä 
yhteydessä esityksessä todetaan selkeästi, että lapsen asumista läheisen 
luona voidaan tukea avohuollon tukitoimin, eikä lapsen asuminen läheisen 
luona tai mahdollinen huollon siirtäminen lapselle läheiselle henkilölle ei 
vaikuta lapsen oikeuteen saada lastensuojelun tukea (mt.).

Lastensuojelulaissa (LSL 32 §) korostetaan, että henkilölle, jolle on 
uskottu lapsen huolto lapsen vanhempien ohella tai sijasta ja jonka luona 
lapsi asuu, tulee tarvittaessa turvata perhehoitajalain (312/92) 4 §:n 1 ja 2 
momentissa mainitut edellytykset4 lapsen hoitamiseksi ja kasvattamiseksi. 
Tarkoituksena on nimenomaan turvata lapsen hoidosta ja kasvatuksesta 
vastuun ottavalle henkilölle – määrätylle huoltajalle – taloudelliset mah-
dollisuudet vastata lapsen elatuksesta ja kasvatuksesta, eikä hänelle synny 
lapsen elatuksesta annetun lain tarkoittamaa elatusvelvollisuutta suhteessa 
lapseen (HE 252/2006 vp, 151). Lain perusteluissa lähdetään siis siitä, 
että näitä periaatteita voidaan noudattaa myös avohuollossa, eikä niiden 
soveltaminen ole sidoksissa vain sijaishuoltoon ja perhehoidosta vastaavien 
yksiköiden päätöksiin.

Läheis- tai sukulaissijoituksen mahdollisuuden selvittäminen on halli-
tuksen esityksen perusteluissa kuitenkin vain osa läheisverkoston kartoitusta. 
Sekä laissa että sen perusteluissa nostetaan esille läheisten mahdollisuus 
osallistua myös muutoin lapsen tukemiseen. Esityksen perusteluissa koros-
tetaan, että lapsella tulisi olla oikeus läheisiin ja pysyviin ihmissuhteisiin 
myös huostaanoton jälkeen, vaikka häntä ei eri syistä päädyttäisikään 
sijoittamaan läheisverkostoon kuuluvan henkilön luokse. Läheisverkosto voi 
edistää lapsen jatkuvuuden tunnetta ja yhteyden säilymistä lapsen omaan 
sukuun myös niissä tilanteissa, joissa vanhemmat tai muut huoltajat eivät 
esimerkiksi huostaanottoon liittyvän kriisin tai muiden ongelmiensa vuoksi 
itse pystyisi sitä takaamaan. Sukulais- ja läheisverkoston kartoittaminen ja 
työskentely sukulaisten sekä muiden lapselle läheisten henkilöiden kanssa 
tekee mahdolliseksi sen, että he voivat eri tavoin osallistua lapsen tuke-
miseen. Näiden henkilöiden mukana pitäminen ja rinnalla kulkeminen 

4 Perhehoitajalain 4 § 1. momentti tarkoittaa perhehoitajalle toimeksi-
antosopimuksen perusteella maksettavaa palkkiota (vähintään 300 €/
kk). 2. momentti tarkoittaa perhehoidosta maksettavaa kulukorvausta 
(vähintään 350 €/kk) ja hoidon käynnistämisestä aiheutuvien kustan-
nusten korvaamista (enintään 2 440 €). Summat on määritelty laissa 
perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta 948/2006.
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on lapselle isoista muutoksista selviytymisen kannalta tärkeää. Heidän 
avullaan voi myös löytyä uusia ratkaisuja, joiden toteutuminen on lapsen 
edun mukaista ja joiden onnistumisen tukeminen on viranomaisen tehtävä. 
(HE 252/2006 vp, 150.)

Läheisneuvonpito, lain velvoitteet ja sen soveltaminen
Läheisneuvonpito ei ole ainoa tapa selvittää läheisverkoston roolia lasten-
suojelulaissa mainituissa kohdissa. Menetelmästä riippumatta olennaista on 
läheisten kartoittaminen ja heidän kutsumisensa mukaan työskentelyyn. 
Tärkeää on, ettei läheisverkoston kartoittamisessa rajauduta vain verkosto-
kartan tekemiseen, vaan lain hengen mukaisesti myös sen selvittämiseen, 
kuinka läheiset voivat ja haluavat olla lasten ja vanhempien tukena. 

Läheisneuvonpidossa läheisistä ei olla kiinnostuneita vain siitä läh-
tökohdasta, ketkä voivat konkreettisesti olla avuksi arkitasolla tai ottaa 
lapsi luokseen joko väliaikaisesti kriisitilanteessa tai pidempiaikaisesti. 
Näitäkin läheisiä toki tarvitaan, mutta verkoston kartoittamisen lähtökohta 
on yhtä lailla se, ketkä kaikki voivat auttaa suunnitelman laatimisessa. 
Läheisneuvonpidon prosessiluonne seurantakokouksineen mahdollistaa 
sen, että osallistujat voivat arvioida omia mahdollisuuksiaan osallistua 
lapsen tukemiseen kokeilemalla sitä käytännössä. Eri läheisten antama 
tuki voi vaihdella ajan kuluessa, kun lapsen ja hänen perheensä tuen tarve 
tai läheisten omat tilanteet muuttuvat.

Hallituksen esityksen perusteluissa tuodaan esille, että viranomaisen 
tehtävänä on läheisten esittämien ratkaisujen tukeminen (HE 252/2006 
vp, 150), kunhan ne ovat lapsen edun mukaisia. Pääosin näin tapahtuu 
pääkaupunkiseudulla, mutta muutamia kertoja on ilmennyt myös ongelmia 
käytännössä. Joskus sosiaalityöntekijä on saattanut hahmottaa läheisneu-
vonpidon menetelmäksi, jolla kartoitetaan vain läheisten mahdollisuuksia 
olla tukemassa lasta ja tämän perhettä ilman, että sosiaalityöntekijä pohtisi 
joustavasti myös omaa rooliaan tai muita julkisia palveluja lapsen tuke-
misessa. Läheisneuvonpidolla ei ole tarkoitus sulkea pois muiden lapsen 
tarvitsemien palvelujen, työtapojen ja hoitomenetelmien käyttöä.

Alueiden välillä (myös saman kunnan sisällä) on ollut eroja myös siinä, 
kuinka sosiaalityöntekijät ovat tukeneet lapsia suunnitelmaa toteuttaessaan. 
Esimerkiksi aiemmin myönnetty taloudellinen tuki lasten harrastuksiin 
on saattanut loppua, kun lapset ovat siirtyneet laaditun suunnitelman 
mukaisesti asumaan läheisille, ja läheiset on ohjattu hakemaan tähän 
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tarkoitukseen toimeentulotukea omalta alueeltaan. Lastensuojelulain pe-
rusteluissa lähdetään selkeästi siitä, lapsen asuminen läheisillä ei vaikuta 
lapsen oikeuteen saada lastensuojelun tukea (HE 252/2006 vp, 87).

Muutamissa tapauksissa läheiset eivät ole saaneet taloudellista tukea 
lasten hoidosta aiheutuviin kustannuksiin, vaikka lasten harrastuksia ja 
loma- ja virkistystoimintaa onkin tuettu. Eräässä tapauksessa sosiaalityön-
tekijän tulkinta oli, että tämä on mahdollista vasta kun kyse on virallisesti 
perhehoidosta, ja vaatii kunnan perhehoidosta vastaavan yksikön päätöksen. 
Lastensuojelulakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan kuitenkin, 
että lapsen asumista läheisillä voidaan tukea avohuollon tukitoimin eikä 
hoidosta vastuun ottavalle henkilölle synny elatusvelvollisuutta suhteessa 
lapseen (HE 252/2006 vp, 87, 151). Hallituksen esityksessä ja lastensuojelu-
laissa (LSL 32 §) todetaan myös selkeästi, että henkilölle jonka luona lapsi 
asuu, tulee turvata edellytykset lapsen hoitamiseksi ja kasvattamiseksi ja 
tämä tapahtuu mm. hoidosta aiheutuvia kustannuksia korvaamalla. Kun 
samalla otetaan huomioon se, millaisia kustannuksia5 olisi muodostunut 
vaihtoehtoisesti toteutettavassa sijoituksessa, tämän voi nähdä julkisen 
vallan vastuun vierittämisenä yksityiselle verkostolle, joka kantaa siitä 
myös taloudellisen vastuun. 

Vaikka edellä kuvatuissa esimerkeissä onkin kyse vain muutamista 
yksittäistapauksista, pidän näiden asioiden esille nostamista tärkeänä 
siksi, että lastensuojelulaki on ollut voimassa vasta muutaman kuukauden 
ja lain soveltaminen on vasta alussa. Läheisneuvonpidossa ei pitäisi olla 
kysymys mustavalkoisesta valinnasta läheisten tuen tai julkisten palvelujen 
ja hoidon välillä, vaan luovasta kokonaisratkaisusta näiden kesken (Heino 
2005, 203). 

Pidemmissä lastensuojelun asiakkuuksissa perheen tai läheisverkoston 
jäsenet ovat saattaneet epäillen kysellä, miten sosiaalityön rooli muuttuu, 
mikäli työntekijä vaihtuu (kun heillä on ollut kokemusta usein vaihtuvista 
työntekijöistä). Työntekijävaihdokset6 läheisneuvonpitoprosessin aikana 

5 Yleisemmin eri yhteyksissä käytetyt arviot ovat vaihdelleet 50–200 €/
vrk eli 1 500–6 000 €/kk riippuen siitä, onko kyse perhehoidosta vai 
laitossijoituksesta. Ks. esim. Kumpulainen (2008).

6 Työntekijävaihdosten merkityksestä kertovat myös läheiset omassa 
tarinassaan tässä julkaisussa (ks. Lapsen avustajasta oheishuoltajaksi – 
läheiset kertovat).
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voivat perheen ja läheisten näkökulmasta olla kohtuuttomia muutoksia 
aiemmin sovittuihin toimintatapoihin, joihin he ovat sitoutuneet. Nämä 
tilanteet herättävät kysymyksen siitä, sitoutuuko suunnitelmaan vain yksit-
täinen sosiaalityöntekijä vai velvoittaako laadittu suunnitelma lastensuojelua 
instituutiona. Juridiikan sijaan kyse on ennen kaikkea ammattieettisestä 
kysymyksestä. Ongelmat ovat useimmiten liittyneet vastuutyöntekijän 
vaihtumiseen asiakkuuden säilyessä kuitenkin samassa lastensuojelun 
työyksikössä. Näissä tilanteissa työskentelyprosessissa jatkavan työparin 
tai johtavan sosiaalityöntekijän merkitys jatkuvuuden turvaamisessa on 
keskeinen. Asiakkaan muuttaessa uudelle alueelle ovat vanhan ja uuden 
alueen työntekijät parhaimmillaan pystyneet sovittamaan luovasti ja vai-
heittain asiakkuuden siirtymistä niin, että asiakkaiden saama tuki ei ole 
katkennut tai lastensuojelun toimintalogiikka vaihtunut toiseksi tämän 
vaihdoksen yhteydessä. 

Välillä läheisneuvonpidon järjestäminen on vaikuttanut sosiaalityön-
tekijöistä ongelmalliselta ja liian työläältä7, vaikka he ovatkin periaatteessa 
suhtautuneet siihen myönteisesti. Lastensuojelulain uudistuksen mukanaan 
tuomat velvoitteet yhdistettynä lastensuojelun työpaineisiin ovat olleet va-
kavana huolena useissa lehtikirjoituksissa vuoden 2008 vaihteen molemmin 
puolin. Muodollisesti pätevien työntekijöiden puute, täyttämättömät virat, 
työntekijöiden kova vaihtuvuus ja töiden painottuminen huostaanottojen 
valmistelemiseen ovat johtaneet siihen, että sosiaalityöntekijöitä uupuu 
työpaineessa ja he vaihtavat kunnan työn esimerkiksi järjestöjen parem-
min palkattuihin ja resursoituihin töihin (Ängeslevä 2008). Tällaisissa 
tilanteissa sosiaalityöntekijällä ei aina tosiasiallisesti ole mahdollisuutta 
valita työnsä menetelmiä, varsinkaan jos työtapa ei ole ennestään tuttu ja 
se vaatisi perehtymistä.

Sosiaalityöntekijöiden työpaineet nostavat aika ajoin esille vaatimuksen 
läheisneuvonpidon ”kevytversiosta”. Mistä kaikesta kannattaa tinkiä, jotta 
käytännön toteutus olisi vaivattomampaa? Samalla kun mietitään sitä, 
kuinka läheisneuvonpito olisi työntekijöiden näkökulmasta vaivattomampi 
toteuttaa, tulee olla tarkkana siitä, ettei se tapahdu asiakkaiden ja heidän 
läheistensä osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kustannuksella. 

7 Useimmin mainitut asiat ovat olleet kirjallisen yhteenvedon laati-
minen ja virka-ajan ulkopuolella järjestettävät läheisneuvonpidot. 
Näihin viittaavat myös Katri Maahi ja Helena Nyman artikkelissaan 
tässä julkaisussa. 
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Läheisneuvonpidon valmisteluvaiheeseen kuuluu olennaisesti se, että 
erityisesti perhe ja lapsen avustaja valmistellaan mahdollisimman hyvin 
neuvonpitoon. Tämä konkretisoituu siinä, että heillä on mahdollisuus pe-
rehtyä työntekijöiden yhteenvetoon etukäteen, koska läheisneuvonpidossa 
jaettava informaatio ei saa tulla heille yllätyksenä. Asiakkailla on silloin 
mahdollisuus vaikuttaa läheisneuvonpidossa käsiteltäviin asioihin. Toinen 
merkittävä seikka on läheisneuvonpidon järjestämisen ajankohta, mutta 
siitä hieman jäljempänä lisää (ks. seuraavassa kappaleessa oleva osio ilta- ja 
viikonloppuaikaan järjestettävistä läheisneuvonpidoista).

Valtuutus läheisneuvonpidolle
Mike Doolan (2002) on puheenvuorossaan tarkastellut läheisneuvonpidon 
valtuutusta kolmen lähestymistavan – lainsäädännön, menettelytavan 
ja hyvän käytännön – kautta. Lainsäädäntöön (legislative) perustuvassa 
valtuutuksessa voimaantumisen ja kumppanuuden periaatteet esitellään 
laissa. Prosessisäädöksillä pyritään turvaamaan se, että nämä periaatteet 
toteutuvat käytännössä. Laissa esitellään eri osapuolten oikeudet ja velvolli-
suudet sekä tuodaan esiin valtaan ja oikeutukseen liittyvät seikat. Kaikkien 
toimien oikeudellisuutta voidaan arvioida juridisesti. Laki asettaa säännöt 
toiminnalle, eivät ammattilaiset. Lainsäädäntöön perustuvan valtuutuksen 
haittapuolena saattaa olla se, että filosofinen perusta voi jäädä lakipykälien 
tulkinnan varjoon. (Mt.)

Uudessa-Seelannissa järjestettiin vuonna 2006 kansainvälinen lä-
heisneuvonpitokonferenssi, jossa osassa puheenvuoroja tarkasteltiin muun 
muassa sitä, mitä työskentelykäytännöille on tapahtunut lain säätämisen 
jälkeen8. Ewa Näslund (2008) on viitannut Marie Connollyn tuolloin 
pitämään konferenssiesitykseen, jonka mukaan lainsäädäntö itsessään ei 
ole ongelma. Uuden-Seelannin laki edellyttää läheisneuvonpidon järjes-
tämistä tietyissä tilanteissa, mutta käytännön toteutukseen ei välttämättä 
ole riittävästi ajallisia ja taloudellisia resursseja. Uuden-Seelannin konfe-
renssin eri puheenvuoroissa tuotiin esille, millaisiin tilanteisiin erilaiset 
läheisneuvonpidon sovellukset eri puolilla maailmaa ja resurssien puute 
ovat saattaneet johtaa; perheen ja läheisverkoston jäseniä ei ehditä val-
mistella ennen neuvonpitoa, lapset eivät osallistu neuvonpitoon, eikä sen 

8 Tarja Heinon artikkelissa tässä julkaisussa on katsaus käytännön 
toteutuksen haasteisiin ja tutkimuksiin eri puolilta maailmaa.
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rakenteessa välttämättä ole ollut läheisten keskinäistä neuvonpitoa. Ilman 
riittäviä resursseja lainsäädännön kautta tuleva vaatimus läheisneuvonpito-
jen järjestämiseen voi johtaa tilanteeseen, jossa työskentely typistyy ”vain 
yhdeksi byrokraattiseksi prosessiksi, toisenlaiseksi tavaksi alistaa ihmisiä”. 
(Näslund 2008.)

Menettelytapaan (procedural) perustuvassa valtuutuksessa voimaantumi-
sen ja kumppanuuden periaatteet on sisällytetty työntekijöiden ohjeistuk-
seen, jossa on asetettu menettelytapoihin perustuvia vaatimuksia toimia 
tietyllä tavalla. Ohjeistuksen avulla voi tarkistaa, ovatko menettelytavat 
olleet sen mukaisia. Lähestymistavan haittapuolena on sen epävakaus 
suositeltavien toimintatapojen muuttuessa. (Doolan 2002.) Pääkaupun-
kiseudun osalta menettelytapaan perustavasta valtuutuksesta on hieman 
jäljempänä muutama käytännön esimerkki.

Hyvään käytäntöön (best practice) perustuvassa valtuutuksessa voimaan-
tumisen ja kumppanuuden periaatteet esitellään henkilökunnalle (esim. 
koulutuksissa) ja heitä rohkaistaan kohdentamaan uudelleen työtään hyvän 
käytännön mukaiseksi. Sosiaalityöntekijät asettavat käytännön toiminnan 
säännöt ja kontrolloivat asiakkaiden pääsyä erilaisen työkäytännön piiriin. 
Asiakkaiden ei ole mahdollista vedota mihinkään instanssiin käytäntöä 
muuttaakseen ja saadakseen erilaisen toimintatavan mukaista palvelua. 
Hyvään käytäntöön perustuvassa valtuutuksessa muutosprosessi on hidas 
ja kestää vuosia. Lähestymistapa nojaa myös liikaa innostuneiden sosiaali-
työntekijöiden varaan. Kaikista kolmesta lähestymistavasta hyvä käytäntö 
on taipuvaisin menettämään tuen ja resurssit epäonnistumisten vuoksi, ja 
se on myös haaste vallitseville valtarakenteille. (Doolan 2002.) 

Haasteen vallitseville valtarakenteille hyvät käytännöt voivat esittää 
siksi, että ne tekevät toimintakäytäntöjen muutosvaatimuksia näkyvik-
si. Hyvien käytäntöjen kautta asiakastyöstä nousee esille käytännöllisiä 
kysymyksiä, joihin hallinnolla ei ole valmiita vastauksia. Tällaisissa ti-
lanteissa punnitaan näiden Doolanin mainitsemien innostuneiden sosi-
aalityöntekijöiden halu ja tosiasialliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, 
että konkreettisissa asiakastyön tilanteissa voidaan lopulta tehdä tilanteen 
edellyttämiä luovia ratkaisuja. Silloin sosiaalityöntekijän on kyettävä omalle 
hallinnolleen vakuuttavasti perustelemaan se, millä perusteilla hän tähän 
poikkeukselliseen ratkaisuun on päätynyt. Se ei ole aina helppoa. Eräs 
sosiaalityöntekijä totesi läheisverkostolle hänen sitoutuessaan poikkeuk-
selliseen, mutta perusteltuun ratkaisuun: ”Se ei ole teidän ongelmanne, se 
on meidän ongelmamme, mutta ratkaisemme sen.”
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Suomalaisissa käytännöissä on viitteitä kaikesta kolmesta lähestymista-
vasta, mutta läheisneuvonpidon valtuutus ei perustu yksiselitteisen selkeästi 
niistä mihinkään. Vaikka Suomessa ei ole lakiin perustuvaa valtuutusta 
läheisneuvonpidolle, tuodaan siihen liittyviä keskeisiä periaatteita (lapsen 
ja vanhempien osallisuus, läheisten mahdollinen rooli) lastensuojelulaissa 
eri kohdin esille. Läheisten rooli ja mahdollisuudet lapsen tukemisessa sekä 
läheisneuvonpidon mahdollisuus näitä päämääriä toteuttamaan tuodaan 
hyvin vahvasti esille lastensuojelulain (lapsen läheisverkoston kartoitta-
minen 32 §) perusteluissa (ks. HE 252/2006 vp, 150), vaikka lain pykälät 
itsessään eivät sitä nimenomaisesti edellytäkään. 

Jossain määrin valtuutus nojaa pääkaupunkiseudulla myös menettelyta-
poihin. Helsingin sosiaaliviraston lapsiperheiden palveluiden pysyväisohjeissa 
läheisneuvonpidon mahdollisuus tuodaan esille kahdesti, vaikka siihen ei 
velvoitetakaan. Tilannearvioihin perustuvien asiakassuunnitelmien tekemistä 
koskevassa ohjeistuksessa (4.6.2007 pysyväisohje 3.0.5) tuodaan esille, 
että tilannearvion yhteenvetotapaamisessa voidaan ehdottaa suunnitelman 
laatimista läheisneuvonpidossa ja, että asiakassuunnitelmien lain vaatima 
arviointi voi tapahtua läheisneuvonpitoprosessin aikana seurantakokouk-
sissa. Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevassa ohjeistuksessa (31.12.2007 
pysyväisohje 3.0.1) tuodaan esille läheisneuvonpidon mahdollisuus lä-
heisverkoston kartoittamisen yhteydessä, mutta samalla sitä suositellaan 
käytettäväksi jo lastensuojeluprosessin varhaisemmassa vaiheessa. 

Vantaalla puolestaan joidenkin lastensuojelun työmuotojen (Länsi-
Vantaan perhekuntoutus Pihlaja ja Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen 
intensiivinen perhetyö) työskentelyprosessien kuvauksiin on sisällytet-
ty läheisneuvonpidon mahdollisuuksien selvittäminen. Nämä esimerkit 
viittaavat mahdollisiin menettelytapoihin, jotka riippuvat työntekijöiden 
harkinnasta, mutta ne kertovat myös kuntien omista toimista työme-
netelmän vakiinnuttamiseksi. Näillä jäsennyksillä ja ohjeistuksilla on 
merkitystä myös siinä mielessä, että ne pitävät esillä läheisneuvonpidon 
mahdollisuuksien selvittämisen. Vantaa on myös astetta pidemmällä siinä, 
kuinka työntekijöitä velvoitetaan omaksumaan läheisneuvonpitoa työme-
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netelmäksi. Vantaalla asetettiin vuonna 2006 ns. tuloskortille9 tavoitteeksi 
se, että jokainen lastensuojelun sosiaalityöntekijä käyttää tilannearviointia 
ja läheisneuvonpitoa työmenetelminään. 

Suomessa valtuutus läheisneuvonpidolle tulee ensisijaisesti hyvästä 
käytännöstä. Läheisneuvonpidon valtuutuksen perustuminen pääasiassa 
hyvälle käytännölle tuottaa kuitenkin ongelmia kiistanalaisissa ja tulkin-
nallissa tilanteissa (ks. kappaleessa Läheisneuvonpito, lain velvoitteet ja sen 
soveltaminen mainitut esimerkit). Asiakkaiden ja läheisten oikeusturvan 
kannalta ongelmallista on se, etteivät he käytännössä voi vedota mihinkään 
saadakseen tukea suunnitelman toteuttamiseen tai edes saa halutessaan 
mahdollisuutta läheisneuvonpitoon (tai prosessin käynnistyttyä seuranta-
kokoukseen työntekijän vaihtuessa). Sosiaalityöntekijöiden kannalta on 
ongelmallista, jos vallitsee epäselvyys siitä, millaisia valtuuksia heillä on 
vastata perheen ja läheisverkoston tuen tarpeisiin. 

Sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta ongelmallista on myös se, jos 
kunnassa ei ole selkeitä ohjeita siitä, kuinka ilta- tai viikonloppuaikaan jär-
jestettävät läheisneuvonpidot työntekijöille korvataan. Pääkaupunkiseudulla 
on ollut tällaisia tilanteita ja ne ovat saaneet sosiaalityöntekijän oikeutetusti 
vaatimaan läheisneuvonpidon järjestämistä nimenomaan virka-aikana. Kun 
tämä ei ole ollut aina mahdollista nykyisellä organisoinnilla ja resursseilla, 
se on saanut sosiaalityöntekijöitä valitsemaan muita työskentelytapoja. 
Pääkaupunkiseudulla vain päätoimisella koollekutsujalla on mahdollisuus 
järjestää läheisneuvonpitoja virka-aikaan, sillä palkkiotoimisille koolle-
kutsujille kyseessä on sivutyö, eivätkä he voi käyttää läheisneuvonpitoon 
päätoimensa työaikaa (monille se ei ole mahdollista siltikään ilman toi-
menkuvan uudelleen rakentamista). Erityisesti viikonloppuna järjestettävät 
läheisneuvonpidot ovat pääkaupunkiseudulla olleet sosiaalityöntekijöiden 
kritiikin suurin kohde, ja ongelma profiloituu palkkiotoimisten koollekut-
sujien työskentelymahdollisuuksiin. Monessa asiakasprosessissa asia olisi 
ratkaistavissa päätoimisia koollekutsujia lisäämällä.

Joidenkin työssä käyvien läheisten kohdalla virka-aikana järjestettäviin 
läheisneuvonpitoihin olisi helpompi osallistua taloudellisista syistä, jos heille 

9 Läheisneuvonpidon matkaa tuloskorttitasoiseksi tavoitteeksi ja muita 
kunnan toimia menetelmän vakiinnuttamiseksi esittelee Maija Uramo 
osassa tämän julkaisun artikkeliaan. Uramo kuvaa myös sitä, miten 
eri menetelmiä on pyritty vakiinnuttaman yhdessä, ei lastensuojelun 
asiakasprosessista tai toisistaan irrallisina ilmiöinä.
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voitaisiin aktiivisesti tarjota mahdollisuutta saada korvaus menetetyistä 
ansioista. Läheisneuvonpidon ajankohta ei kuitenkaan saisi määrittyä vain 
viranomaisten näkökulmasta, sillä olennaista on tarjota läheisverkostolle 
aidosti mahdollisuus osallistua työskentelyyn. Siksi täytyy olla mahdol-
lisuus järjestää läheisneuvonpitoja virka-ajan ulkopuolella silloin, kun se 
on läheisten paikalle saamiseksi välttämätöntä.

Tällaisissa tilanteissa selkeistä, yhteneväisistä ohjeista olisi hyötyä 
kaikille osapuolille. Samalla on tärkeää säilyttää läheisneuvonpidossa siihen 
luonteenomaisesti kuuluvat dialogisuus, joustavuus ja luovuus erilaisten 
ratkaisumallien hakemisessa. Käytännön organisoinnissa tarvitaan sekä 
selkeitä ohjeita menettelytapoihin että joustavia mahdollisuuksia niiden 
soveltamiseen niin työntekijöiden kuin läheisten näkökulmasta.

Läheisneuvonpito lastensuojelun asiakasprosessissa
Sirpa Taskinen (2007, 38) tuo läheisneuvonpidon esiin yhtenä mahdollisuu-
tena järjestää asiakkaan asiassa pidettävä neuvottelu erilaisissa lastensuojelun 
asiakasprosessin vaiheissa. Valtaosa pääkaupunkiseudun läheisneuvonpidois-
ta järjestetään avohuollossa. Suurimmassa osassa kyse on ollut pidempien 
asiakasprosessien tilanteista, joissa tarjotut avohuollon tukitoimet eivät ole 
olleet yksinään riittäviä tai niiden toteutumisessa on ollut ongelmia, mutta 
lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle ei myöskään ole ollut tarpeellista. 
Näissä tilanteissa läheisverkostosta pyritään saamaan sellaista apua, tukea 
ja kontrollia, joka auttaa suunniteltujen palvelujen toteuttamisessa, tai on 
luonteeltaan sellaista, jota viranomaiset eivät voi tarjota.

Jo Kaakkois-Helsingin alueprojektin10 aikana sosiaalityöntekijät tar-
josivat asiakkaille läheisneuvonpidon mahdollisuutta varhaisemmissa 
vaiheissa ja aivan uusien asiakkaiden kohdalla. Läheisneuvonpito voi-
daan järjestää lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisen päätteeksi, mistä 
ensimmäiset kokemukset saatiin vuoden 2002 alussa, kun Kohtaavaa 
lastensuojelua -hankkeessa kehitettiin tilannearviomallia (ks. Tulensalo 
& Muukkonen 2004; Ervast & Tulensalo 2006). Sosiaalityöntekijä voi 
yhteenvetotapaamisen yhteydessä ehdottaa asiakkaille suunnitelman laa-
timista läheisneuvonpidossa. Tällaisten läheisneuvonpitoprosessien määrä 

10 Kaakkois-Helsingin alueprojekti toteutettiin vuosina 1998–2001 (ks. 
artikkeli Työprosessin kehittäminen kohti asiakasosallisuutta toisaalla 
tässä julkaisussa).
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on kasvanut viime vuosina samalla, kun tilannearvioiden tekeminen on 
lastensuojelussa yleistynyt, vaikka ne muodostavatkin edelleen vain pienen 
osan vuosittaisesta kysynnästä. 

Lähtökohtaisesti hyvä käytäntö on se, että sosiaalityöntekijä on käynyt 
asiakkaiden kanssa tilannearvion yhteenvedon läpi ennen läheisneuvonpidon 
toimeksiantotapaamista. Silloin sosiaalityöntekijällä pitäisi olla tiedossaan 
perusteet lastensuojeluasiakkuudelle, konkreettiset huolen aiheet ja lapsen 
tarpeet lapsen näkökulmasta. Silloin sosiaalityöntekijä on myös tavannut 
henkilökohtaisesti lapsen, jonka asioissa ehdottaa perheelle läheisneuvonpi-
don järjestämistä. Aina ei ole välttämätöntä järjestää yhteenvetotapaamista 
ennen läheisneuvonpidon aloitustapaamista, mutta sosiaalityöntekijällä 
tulisi tuolloin olla jonkinlainen käsitys siitä, etteivät yhteenvedossa esille 
nostetut asiat tule asiakkaille yllätyksenä eivätkä ne herätä asiakkaissa 
voimakasta vastustusta. Kun sosiaalityöntekijä ja asiakkaat ovat jo yh-
teenvetotapaamisessa käyneet asiat läpi, niin toimeksiantotapaamiset ovat 
yleensä sujuneet mutkattomasti. 

Läheisneuvonpitoprosessi on voinut käynnistyä kiireellisen sijoituksen 
yhteydessä, vaikka itse läheisneuvonpitoa ei voida järjestää lain vaatimassa 
30 päivässä (LSL 39 §), sillä valmisteluvaiheen työskentely vie yleensä 
kuukaudesta puoleentoista. Tämän vuoksi läheisneuvonpito ei sovellu 
kriisityöhön, mutta erilaiset kriisitilanteet voivat olla hyvin luontevia 
hetkiä aloittaa läheisneuvonpitoprosessi jatkotyöskentelyn suunnittele-
miseksi. Läheisneuvonpidossa laadituille suunnitelmille on tyypillistä se, 
että läheiset ovat kriisitilanteessa usein valmiita ottamaan lapset luokseen 
lyhytaikaisesti välttääkseen kiireellisen sijoituksen laitokseen, vaikka he 
eivät pidempiaikaisesti kykenisikään ottamaan lapsia luokseen asumaan.

Erilaiset määräaikaiset suunnitelmalliset työskentelyjaksot voidaan 
myös lopettaa läheisneuvonpitoon. Tällaisia ovat esimerkiksi intensiivi-
nen perhetyö, perhekuntoutus tai sijoitus avohuollon tukitoimena. Tällöin 
ihanteellista kuitenkin on, että läheisneuvonpito ehditään järjestää ennen 
työskentelyjakson päättymistä. Läheisneuvonpitoprosesseja on keskeytynyt 
valmisteluvaiheessa, kun lapset ovat kotiutuneet ja huoltajien motivaatio 
neuvonpidon järjestämiseen on samalla loppunut. Määräaikaiset työskente-
lyjaksot voitaisiin lopettaa asteittain läheisneuvonpidon jälkeen samalla kun 
läheisten rooli ja heidän tukensa perheen arjessa vasta hakee muotoaan. 

Avohuollon suunnittelun ohella läheisneuvonpidoissa on myös mää-
ritelty lasten sijaishuollon tarvetta. Yleensä päätös lasten sijaishuoltoon 
siirtymisestä on tapahtunut seurantakokouksessa yhteisymmärryksessä 
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perheen ja läheisverkoston kanssa, sillä tällaista tilannetta on jo aiemmin 
määritelty yhteisesti läheisneuvonpidossa, eikä avohuollon rajoja ole näin 
ollen todennut vain sosiaalityöntekijä. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana vastentahtoisia huostaanottoja on ollut vain kaksi, joissa molem-
missa vanhemmat vastustivat huostaanottoa, mutta läheisverkosto näki, 
ettei muita vaihtoehtoja enää ollut. Läheiset ovat myös olleet valmiita 
ottamaan lapsia luokseen asumaan, ja osasta heistä on tullut lasten oheis-
huoltajia prosessin kuluessa. Useimmiten silloinkin kun läheisillä ei ole 
ollut mahdollisuuksia ottaa lapsia luokseen asumaan, he ovat olleet hyvin 
halukkaita pitämään lapseen säännöllisesti yhteyttä ja mahdollistamaan 
lapsen lomailua luonaan.

Pääkaupunkiseudun projektin aikana läheisneuvonpitoja on käyn-
nistynyt myös sijaishuollosta käsin: kotiuttamista suunniteltaessa, sijoituk-
sen päättyessä, huostaanottoa purettaessa sekä jälkihuoltoa suunniteltaessa. 
Kun lapsen tai nuoren kotiuttamista on suunniteltu läheisneuvonpidossa, 
suunnitelman toteutumisen arvioinnin myötä seurantakokouksissa vielä 
voimassa ollut huostaanotto on voitu purkaa. Kahdessa sijoitettuna olevan 
lapsen läheisneuvonpitoprosessissa teemana ei ollut kotiuttaminen, vaan 
läheisten ja huoltajien yhteydenpito sijoitettuna oleviin lapsiin ja yhteistyö 
heidän asioissaan. Tosin toisen lapsen läheisneuvonpitoprosessi päättyi 
lopulta hänen kotiuttamiseensa, kun sosiaalityöntekijät arvioivat tilanteen 
parantuneen riittävästi. 

Pääkaupunkiseudulla järjestettyjen läheisneuvonpitojen keskeisimmät 
teemat ovat koskeneet mm:
•	 lapsen	perustarpeita	(mm.	arkirutiineja	ja	päivärytmiä,	perushoitoa,	

turvallista kasvuympäristöä),
•	 lapsen	ja	muualla	asuvan	vanhemman	tapaamisia,
•	 lähivanhemman	jaksamista	ja	tukemista,
•	 läheisten	tukea,
•	 lapsen	asuinpaikkaa,
•	 lapsen	sääntöjä,
•	 lapsen	erityistarpeiden	huomioimista	(useimmiten	perustuen	diag-

nostisoituun kehityshäiriöön, sairauteen tai vammaan) perheen ja 
läheisverkoston arjessa,

•	 edelliseen	liittyen	hoidon-	tai	kuntoutuksen	tarpeen	arvioinnin	
sekä näiden toteuttamisen turvaamista,
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•	 kriisitilanteisiin	varustautumista	(useimmiten	liittyen	vanhempien	
tai nuorten päihteiden käyttöön tai mielenterveysongelmiin),

•	 koulunkäyntiä	tai	päivähoitoa,
•	 vanhempien	(ja	muiden	läheisten)	yhteisiä	pelisääntöjä.

Läheisneuvonpitoprosessi voidaan nähdä asiakastyön tukirakenteena, 
jossa sekä suunnitellaan että arvioidaan tarvittavan tuen järjestämistä lä-
heis- ja viranomaisverkostojen kesken. Järjestämistilanteesta riippumatta 
neuvonpitoprosessi on siis vain välillisesti osa suunnitelmallista työtä; 
neuvonpidon tarkoitus on suunnitella ja arvioida sitä. Suunnitelman laa-
timisen jälkeen sosiaalityöntekijä jatkaa tarvittaessa työskentelyä lapsen 
tai vanhempien kanssa. Jos sosiaalityöntekijä jatkaa työskentelyä lapsen 
tai vanhempien kanssa, hän voi samalla luontevasti selvittää asiakkaiden 
käsitystä suunnitelmasta. Sosiaalityöntekijällä on tällöin mahdollisuus 
sisällyttää asiakkaiden käsitykset seurantakokoukselle laadittavaan yh-
teenvetoon. (Ervast ym. 2006.)

Välillä on kuitenkin niin, että sosiaalityöntekijä osallistuu läheis-
neuvonpitoprosessiin (kirjallisen yhteenvedon ja kysymysten laatimiseen, 
läheisneuvontapitokokoukseen ja seurantakokoukseen) eikä muuta samanai-
kaista työskentelyä välttämättä ole. Jos sosiaalityöntekijä ei ole työskennellyt 
perheen kanssa ennen seurantakokousta ja suunnitelma on perustunut 
pitkälti läheisten tukeen, hän voi kuitenkin nostaa suunnitelmasta esille 
kysymyksiä niistä asioista, joista haluaa kuulla läheisten arvioita ja käydä 
näistä keskustelua seurantakokouksessa. Joskus sosiaalityöntekijät ovat 
kuitenkin tavanneet perhettä ennen kuin ovat laatineet seuranta-ajalta 
yhteenvedon, vaikka eivät olekaan muuten perheen kanssa työskennelleet. 
(Mt.) Seuraavassa kuvassa tarkastellaan suunnitelmallisen työn ja läheis-
neuvonpitoprosessin liittymistä toisiinsa. 
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KUViO 1. Suunnitelmallinen työ ja läheisneuvonpito.

Läheisneuvonpitoprosessien määrä ja niiden kesto
Vuosittain pääkaupunkiseudulla on käynnistynyt keskimäärin 21 läheis-
neuvonpitoprosessia (määrä on vaihdellut 15:n ja 28:n välillä). Toteutu-
neiden asiakasprosessien ohella on ollut vuosittain vireillä kymmenkunta 
läheisneuvonpitoa, mutta ne eivät ole lopulta johtaneet toimeksiantoon. 
Yleisimpinä syinä ovat olleet vanhempien haluttomuus kutsua läheisiä tai 
se, että sosiaalityöntekijä on alustavan keskustelun lopputuloksena päätynyt 
käsittelemään asiat jollakin muulla tavalla. 

Läheisneuvonpitoprosessit kestävät keskimäärin 1–1,5 vuotta ja niis-
sä on läheisneuvonpidon lisäksi järjestetty 3–4 seurantakokousta. Pro-
sessien kestot ovat vaihdelleet kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen 
neljään kuukauteen. Joskin aivan aluksi lyhimmät ”prosessit” tarkoittivat 
käytännössä suunnitelma-aikaa, eikä seurantakokouksia vielä järjestetty 
säännönmukaisesti. Pisimmässä prosessissa on tähän mennessä järjestetty 

TOiMeKSiANTOTAPAAMiNeN
— Vanhemmat, lapsi,  

sosiaalityöntekijä ja 
projektipäällikkö

— esitellään LNP
— Laaditaan toimeksianto  

(tarve suunnitelmalle;  
läheisten tuen ja muiden  
palveluiden suhde)

— Jos lapsi ei ole läsnä,  
niin sovitaan kuka kertoo  
LNPstä lapselle

Suunnitelmallinen työ ja läheisneuvonpito

VALMiSTeLUVAiHe (4–6 viikkoa)

KOOLLeKUTSUJA
— Tapaa lapsen ja huoltajat  

kaksi kertaa (verkoston 
kartoitus, yhteenvedot ja 
kysymykset)

— Tapaa lapsen avustajan  
yhdessä lapsen kanssa  
(avustajan rooli, lapsen  
ajatukset ja mahdolliset 
kysymykset)

— Yhteydenotot kutsuttaviin 
läheisiin ja viranomaisiin 
(perehdytys)

SOSiAALiTYÖNTeKiJÄ
— Laatii yhteenvedon ja  

kysymykset neuvonpidolle
— Tiedottaa muille kutsutuil-

le viranomaisille ja kertoo 
miksi heidän osallistumi-
sensa on tarpeen

LÄHeiSNeUVONPiTO

TYÖSKeNTeLYVAiHe (3–6 kk)

ARViOiNTiVAiHe

— Lapsi- ja 
nuorisososiaalityötä

— Vanhemmuus-sosiaalityötä
— Muita palveluita
— Perhe työskentelee 

itsekseen
—  Läheisten tuki

— Sosiaalityöntekijä laatii 
yhteenvedon  
(arvio suunnitelman toteu-
tumisesta ja kysymykset 
jatkosuunnitelmalle jos 
tarvetta)

YHTeeNVeTOTAPAAMiNeN
— Koollekutsuja käy yhteen-

vedon läpi lapsen ja van-
hempien kanssa

— Koollekutsuja käy yhteen-
vedon läpi lapsen avusta-
jan ja lapsen kanssa

LNP SeURANTAKOKOUS
— Yhteinen arvio muutokses-

ta ja lapsen tilanteesta

n. 4–6 viikkoa

n. 3–6 kk

Työskentely 
jatkuu 

uusi 
suunnitelma

Asiakkuus 
päättyy
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läheisneuvonpidon ohella kuusi seurantakokousta (vielä seitsemäs on sovittu 
pidettäväksi). Mikäli tämä prosessi päättyy tuohon seurantakokoukseen, 
työskentelyprosessi on kestänyt poikkeuksellisesti kolme vuotta. Pääkau-
punkiseudun läheisneuvopitoprosessit ovat lukuina oheisessa taulukossa.

TAULUKKO 2. Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpidot 1/2002–9/2008.

Kunta Konsultaatiot11 Toimeksi-
annot

Läheis-
neuvonpidot

Seuranta-
kokoukset

Helsinki 208 77 55 94

Espoo 60 8 4 7

Vantaa 154 62 48 62

yhteensä 422 147 107 163

Keskeytyneet prosessit
Vuosittain läheisneuvonpitoprosesseja on keskeytynyt 2–5 (yhteensä noin 
20). Suurin osa prosesseista on keskeytynyt jo valmisteluvaiheessa ennen 
läheisneuvonpitoa. Enemmistö näistä tapahtui huoltajien aloitteesta joko 
siksi, etteivät he lopulta olleetkaan valmiita kutsumaan läheisiään mukaan, 
tai siksi, etteivät eronneet vanhemmat päässeet yksimielisyyteen kutsutta-
vista läheisistä. Välillä eronneiden vanhempien väliset ristiriidat ovat olleet 
keskeinen syy prosessin keskeytymiseen, eikä kutsuttavista läheisistä ole ollut 
erimielisyyttä (ainakaan julkilausuttuna). Muutamia läheisneuvonpitoja on 
peruuntunut siksi, että perhe läheisineen on valmisteluvaiheessa esittänyt 
aktiivisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja ja he ovat yhdessä sosiaalityöntekijän 
kanssa lopulta kokeneet, ettei varsinaiselle neuvonpidolle enää olekaan 
tarvetta. Näissä tilanteissa sosiaalityöntekijä ja asiakkaat ovat viestineet, 

11 Konsultaatio tarkoittaa projektipäällikön sosiaalityöntekijöille anta-
maa ohjausta silloin kun he harkitsevat läheisneuvonpidon järjes-
tämistä ja osallistumista toimeksiantotapaamisiin (vuodesta 2003 
alkaen), tai kun sosiaalityöntekijät asiakasprosessin käynnistyttyä 
haluavat ohjausta yhteenvetoja ja kysymyksiä laatiessaan (vuodesta 
2005 alkaen). Näistä on tarkemmin artikkelissa Työprosessin kehittä-
minen kohti asiakasosallisuutta toisaalla tässä julkaisussa.
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että läheisneuvonpidon toimeksiannon tekemisellä oli kuitenkin selkeyttävä 
vaikutus ratkaisun löytymisessä. 

Muutaman kerran läheisneuvonpitoprosesseja on keskeytynyt siksi, että 
lasten tilanteessa tapahtui valmisteluvaiheessa niin suuria muutoksia huo-
nompaan, että lapset on jouduttu kiireellisesti sijoittamaan ja huostaanottoa 
ryhdytty valmistelemaan. Tällaisissa tilanteissa sekä sosiaalityöntekijät että 
vanhemmat ovat yleensä kokeneet, etteivät ole valmiita läheisneuvonpidon 
järjestämiseen sillä hetkellä. Tämä ei sulje pois läheisneuvonpidon järjes-
tämisen mahdollisuutta myöhemmin, kun pyritään turvaamaan lapsen 
suhteet vanhempiinsa ja muihin läheisiin.

Muutamia prosesseja (noin neljännes 20:stä) on keskeytynyt myöhem-
min läheisneuvonpidon jälkeen ennen sovittua seurantakokousta. Syynä 
tähän on ollut eronneiden vanhempien kohdalla se, että lähivanhempi on 
halunnut keskeyttää prosessin oltuaan pettynyt nimenomaan muualla 
asuvan vanhemman suunnitelmaan sitoutumiseen, vaikka muilta osin 
läheiset olisivatkin olleet suunnitelman mukaisesti tukena. Pari prosessia on 
keskeytynyt siksi, etteivät vanhemmat (tai yksinhuoltaja) ole olleet lopulta 
sitoutuneet laadittuun suunnitelmaan ja he ajautuivat ristiriitoihin läheisten 
kanssa heidän toimittuaan laaditun suunnitelman mukaisesti. 

Lopuksi
Kaiken kaikkiaan pääkaupunkiseudulla on avoimesti pohdittu läheisneu-
vonpidon järjestämisen mahdollisuuksia hyvin erilaisissa asiakastilanteis-
sa. Pääkaupunkiseudulla kertyneet käytännön kokemukset ovat saaneet 
vahvistusta myös tehdyistä tutkimuksista ja opinnäytteistä11, joissa on 
tullut esille se, että läheisneuvonpitoprosessin aikana useimpien lasten 
elämäntilanne kohentui ja valtaosaan kysymyksistä löydettiin käytännön 
ratkaisuja, joihin perhe ja heidän läheisensä olivat sitoutuneita. 

Joissain tapauksissa kannattaa pohtia myös kriittisesti läheisneuvon-
pidon järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Jos hyvin suuri osa suunni-
teltavista asioista koskee eri ammattien työnjakoa ja erilaisia näkemyksiä 

11 Gripenberg (2005), Güler (2006) ja Reinikainen (2007). Näiden tut-
kimusten aineistot käsittivät 21 läheisneuvonpitoprosessia ja niissä 
käsiteltiin 24 lapsen asioita. Positiivisten tulosten ohella tutkimukset 
nostivat esille myös kehittämistarpeita, joista keskeisimpiä on tarkas-
teltu Vuorion ja Hännisen artikkeleissa toisaalla tässä julkaisussa. 
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perheen tilanteesta, ei eri työntekijöiden kutsuminen läheisneuvonpitoon 
tuo asiakkaille lisää ymmärrystä tilanteesta, eivätkä he omalla suunnitelmal-
laan pysty ammattilaisten työnjakoon liittyviä kysymyksiä ratkaisemaan. 
Tällöin kannattaa harkita jotain muuta verkostotyömuotoa12. 

Aktiivisessa vaiheessa olevat huoltajuusriidat ovat myös herättäneet 
kysymyksen siitä, kykenevätkö vanhemmat tilanteessaan eriyttämään 
mielessään oikeusprosessin ja lapsen tilanteen suunnittelemisen tästä 
riippumatta. Samoin huostaanottotilanteissa (kun tosiasiallinen päätös 
on jo tehty) kannattaa miettiä sitä, ovatko perheen jäsenet vielä sellaisessa 
kriisissä, etteivät pysty sillä hetkellä suunnittelemaan tulevaisuutta. Toi-
sinaan aika voi olla kypsempi läheisneuvonpidolle, kun oikeuden päätös 
huoltajuusasiassa on saatu tai huostaanottoa ja sen perusteita on ehditty 
hieman sulatella. 

Läheisneuvonpidoilla voidaan myös saada aikaan säästöjä, vaikka se 
ei voi olla koskaan eettisesti kestävä työskentelyn lähtökohta. Esimerkiksi 
erään viiden lapsen perheen kohdalla läheisneuvonpidossa laaditun suun-
nitelman avulla vältettiin lasten sijoittaminen laitokseen huoltajan kolmen 
kuukauden psykiatrisen hoidon ajaksi sekä laadittiin sopimus siitä, että 
osasta läheisiä tuli virallisia tukiperheitä. Suunnitelmajaksolla säästöjä 
kertyi noin 90 000 € (á 200 €/vrk/lapsi). Näin merkittäviä säästöjä ei 
luonnollisesti usein saavuteta, mutta säästöjä kertyy aina kun
•	 sijoitus siirtyy ja se toteutetaan hallitusti ja yhteisestä sopimuksesta, 

jolloin vältetään kalliit ja aikaa vievät oikeusprosessit sekä varmiste-
taan lapsille läheisten tuki myös sijoituksen aikana,

•	 lapset voidaan kotiuttaa läheisten tuella,
•	 suunnitellut palvelut toteutuvat suunnitellusti, palveluiden tarve 

saadaan tutkittua (esim. terapian tai somaattisten sairauksien koh-
dalla) tai löydetään sellaiset tukitoimet, joista asiakkaat hyötyvät ja 
joihin he sitoutuvat,

•	 sekä jossain tapauksissa korvata läheisten tuella muut kunnan omat 
tai ostopalveluna hankitut tukitoimet.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa läheisneuvonpito järjestetään, sitä 
todennäköisempää voi olla suunnitelmien rakentuminen pääosin läheis-

12 Ks. Liisa Korhosen artikkeli läheisneuvonpidon ja joidenkin verkosto-
työn menetelmien yhtäläisyyksistä ja eroista toisaalla tässä julkaisussa.



36  

ten tuen varaan ja viranomaistoimenpiteiden välttäminen, joskus jopa 
asiakkuuden päättäminen. Useimmiten läheisneuvonpidoissa suunnitel-
laan kuitenkin avohuoltoon vaihtoehtoisia ratkaisuja, joissa läheisten ja 
viranomaisten tuki voi yhdistyä luovasti, eikä viranomaistoimenpiteiden 
välttäminen tai asiakkuuden päättäminen ole prosessia käynnistettäessä 
tavoitteena. 

Järjestämistilanteesta riippumatta on tärkeää miettiä, millaisia konk-
reettisia asioita ajankohtaisessa tilanteessa on tarkoitus suunnitella sekä 
keskustella siitä, kuinka asiakkaat (sekä lapset että vanhemmat) ja työn-
tekijät nämä asiat kokevat ja määrittävät. Vaikka asiakkaat eivät kaikkia 
sosiaalityöntekijän ehdottamia asioita tärkeinä pitäisikään, heidän tulee 
pystyä hyväksymään myös niiden käsittely jos ne toimeksiantoon sisäl-
lytetään. Asiakkaiden motivaation kannalta on kuitenkin tärkeää, että 
käsiteltävien asioiden joukossa on myös heille tärkeitä teemoja. Heidän 
tulevaisuuttaanhan läheisneuvonpidossa on tarkoitus suunnitella.
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Läheisneuvonpito –  
tutkittu juttu 

TarJa heino 

Alun perin Uudessa-Seelannissa tehtiin vuonna 1989 sosiaalinen 
innovaatio, jolla haluttiin vahvistaa alkuperäisväestön oikeuksien 
toteutumista valtaväestön hallinnoimissa käytännöissä. Innovaatio 
vietiin lakiin: lain mukaan läheisneuvonpito pitää järjestää aina 
ennen kuin huostaanotto tai nuoren rikoksentekijän asia käsitellään 
oikeudessa. Läheisneuvonpitoa on tämän jälkeen kokeiltu, kehitetty, 
tutkittu ja sovellettu monissa maissa. Tässä artikkelissa kootaan 
tehtyä tutkimusta ja esitellään tutkimustuloksia sekä pohditaan 
läheisneuvonpidon leviämiseen liittyviä pulmakysymyksiä lyhyesti. 
Kirjoittaja on ollut tuomassa innovaatiota Suomeen; kehittämässä 
ja tutkimassa suomalaista mallia; vertailemassa pohjoismaisia 
malleja ja kehittämisprojektien tuloksia; sekä organisoimassa ja 
johtamassa yhteispohjoismaista tutkimusta läheisneuvonpidosta 
lapsinäkökulmasta.

Tutkimuskatsaus
Kansainvälinen kiinnostus läheisneuvonpitoa kohtaan on ollut runsasta, ja 
toteutettuja projekteja on raportoitu ja tutkittu. Saatuja tuloksia on vertailtu 
ja kokemuksista on keskusteltu vilkkaasti muun maussa monissa kansain-
välisissä konferensseissa (Hudson ym. 1996; Marsh & Crow 1998; Burford 
& Hudson 2000; Merkel-Holguin ym. 2003). Alkuvuosien raportointi oli 
yhtäältä Uuden-Seelannin lain ja läheisneuvonpidon lähtökohtien, periaat-
teiden ja ideologian esittelyä sekä toisaalta lain toteutumisen ja maailmalla 
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käynnistyneiden projektien kuvausta ja seurantaa. Uusi-Seelanti järjesti 
kansainvälisen konferenssin kehitettyjen käytäntöjen, saatujen kokemusten 
ja tutkimuksen vuoropuhelulle vuonna 2006. Se tarjosi samalla aiheen 
heille itselleen juhlia oman innovaationsa kansainvälistä leviämistä. 

Erilaisia pienimuotoisia tutkimuksia aiheesta on tehty todella runsaasti. 
Luotettavaa, laajoihin vertailuasetelmiin perustuvaa tutkimustietoa työ-
tavan vaikutuksista verrattuna perinteisempiin päätöksentekoprosesseihin 
on kuitenkin käytettävissä hyvin vähän. Toistaiseksi on julkaistu vain yksi 
tutkimus- ja kontrolliryhmän käyttöön ja kahden vuoden seuranta-aikaan 
perustuva tutkimus Ruotsissa (Sundell 2002). Siinä oli senkaltaisia tutkimus-
asetelmaan liittyviä puutteita, että tekijät itsekin suosittelevat varovaisuutta 
tulosten tulkitsemisessa (ks. Sundell & Vinnerljung 2004). 

Elisabeth Backe-Hansen (2006) on tehnyt läheisneuvonpitotutkimuk-
sista kansainvälisen kirjallisuustutkimuksen Nordic Campbell Collabo-
rationin toimeksiannosta. Tehty evaluaatiotutkimus on hänen mukaansa 
ollut kahdenlaista. On tutkittu, miten läheisneuvonpitoa on käytetty, miten 
alkuperäistä uusiseelantilaista mallia on muunneltu ja mihin suuntaan. 
Toiseksi on tutkittu läheisneuvonpidon vaikutuksia ja tuloksia. Backe-
Hansen päätyy siihen, ettei voi vain loputtomasti toistaa tehtyä tutkimusta, 
vaikka tulokset ovatkin yhdensuuntaisen hyviä ja että on aika vakavasti 
kysyä, miksi runsas tutkimustieto ei ole auttanut menetelmää juurtumaan 
käytäntöön.

Tutkimuskatsauksensa lopuksi Backe-Hansen kutsuu nyt tehtyä 
mittavaa tutkimusta ensimmäisen sukupolven läheisneuvonpitotutkimuk-
seksi, jota leimaa laadullinen arviointi pienillä aineistoilla. Hän ehdottaa 
”kunnollista”, kontrolliasetelmaan perustuvaa laajaa tilastollista tutkimusta 
tehtäväksi. Ainoaksi tällaiseksi jo kriteerit täyttäväksi tutkimukseksi hän 
nimeää Vinnerljungin ja Sundellin (2004) tutkimuksen.

Sadat pienet tutkimukset eri puolilla maailmaa toistavat joitain samoja 
tuloksia. Melkein samoilla vastauksilla ja samoilla sanoilla asiakkaat ovat 
vastanneet kuulluksi tulemista ja tyytyväisyyttä koskeviin kysymyksiin. 
Tämä on evidenssi, jota ei voi täysin ohittaa, ja vähintään pitäisi vakavasti 
tutkia, mistä tämä ilmiö kertoo. Kun vastaavalla tavalla on asiakkailta 
kysytty kokemuksia ”traditionaalisesta asiakaskokouksesta”, itse kokous ja 
sen vaikutukset arvioidaan säännönmukaisesti heikommiksi tuloksiltaan 
kuin vuoropuheluihin perustuvan neuvonpidon vaikutukset (ks. Kokko 
2007).



39

Eri osallisten läheisneuvonpitokokemuksiin keskittyvää tutkimusta 
on siis runsaasti (ks. Huntsman 2006)1. Lähes kaikkien tutkimusten 
mukaan osallistujien kokemukset prosessista ovat olleet pääsääntöisesti 
huomattavan hyviä. Yleisesti perheet ovat kokeneet läheisneuvonpidossa 
voimaantumisen tunteita; tulleensa kuulluiksi ja saaneensa osakseen ar-
vostusta. He ovat myös kokeneet läheisten keskinäisen vuorovaikutuksen 
parantuneen ja ristiriitojen vähentyneen. Kaiken kaikkiaan he ovat pitäneet 
läheisneuvonpitoa hyvänä tapana käsitellä ongelmia ja yleensä parempana 
kuin perinteisiä päätöksentekomenettelyjä (case meetings). (Einarsson 2002; 
Hansen & Rasmussen 2003; Heino 2003; Holland ym. 2003; Marsh & 
Crow 1998; Pennell & Burford 2000.)

Kaikkein vähimmälle huomiolle läheisneuvonpitotutkimuksissa ovat 
jääneet lasten näkemykset ja osallistuminen (Dalrymple 2002). Usein las-
ten kokemusten tulkkeina ovat olleet perheen aikuiset tai ammattilaiset. 
Yleinen puhe perheiden kokemuksista ei tavoita perheen jäsenten erilaisia, 
yksilöllisiä kokemuksia. Lasten kokemusten esille saamiseen liittyy monia 
erityisiä kysymyksiä. Lasten haastatteleminen on monin tavoin haas-
teellisempaa kuin aikuisten. Toisaalta lastensuojelun asiakkaana olevan 
lapsen luo pääseminen edellyttää monen portinvartijan lupaa. Lisäksi 
epävarmuutta on siitä, kuinka lapset osaavat ja haluavat kertoa asioistaan. 
Järventie (1999, 80) on tutkimuksessaan havainnut, että aikuisten arviot 
lasten hyvinvoinnista poikkeavat lasten omista arvioista. Läheisneuvon-
pitokokemuksia kartoittavaan kyselyyn vastanneiden lasten kokemukset 
kuulluksi tulemisesta eivät olleet yhtä hyviä kuin aikuisten käsitykset 
heidän kuulluksi tulemisestaan (Heino 2003). 

Aikuisetkaan eivät ole yksimielisiä lasten osallistumisen merkityksestä. 
Toiset ammattilaiset arvioivat, että osallistuminen suunnitelman laatimi-
seen ja päätösten tekemiseen sälyttää lapsille liikaa vastuuta tai on heistä 
raskasta ja pitkästyttävää. Toiset taas pitävät lasten osallistumista heidän 
oikeutenaan ja lähtökohtaisesti välttämättömänä. Myös perheen aikuiset 
saattavat olla erimielisiä lasten osallistumisesta. Vaikka läheisneuvonpito 
näyttää edistävän eri osapuolten yhteistyötä ja tarjoavan edellytykset kaikki-
en perheenjäsenten voimaantumiselle, lapset eivät välttämättä koe olevansa 
yhteistyössä osallisia eivätkä koe voimaantumista. Valtansa yhdistävät 

1 Seuraavassa on käytetty hyväksi Sarianna Reinikaisen (2007) poh-
joismaisessa läheisneuvonpitotutkimuksessa kansalliseen raporttiin 
laatimaa tutkimuskatsausta.
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perhe (vanhemmat) ja lastensuojelu voivat muodostaa lapsen näkökulmasta 
”pelottavan ja ylivoimaisen tiimin”. (Dalrymple 2002.)

Viime vuosina läheisneuvonpidon tutkimus myös lasten näkökulmasta 
on vilkastunut (Andersson & Bjerkman 1999; Clarkson & Frank 2000; van 
Beek 2008 ja 2005; Dalrymple 2002; Thomas 2003; Holland ym. 2003; 
Horverak 2006). Kiinnostus on virinnyt pikku hiljaa samoihin aikoihin 
monessa maassa, ja tällä hetkellä lasten haastattelut ovat jo muutamissa 
tutkimuksissa niiden keskeinen aineisto. Useimmissa tutkimuksissa koke-
muksia on kysytty kouluikäisiltä lapsilta tai nuorilta. Lasten kokemuksia 
on tarkasteltu sekä laadullisesti että määrällisesti. 

Lasten kokemukset näyttävät vaihtelevan. Osa tutkimuksista raportoi 
enimmäkseen hyviä kokemuksia (esim. van Beek 2003) tai enimmäkseen 
huonoja (esim. Clarkson & Frank 2000). Yleisimmin ne painottuvat kui-
tenkin enemmän myönteiseen kuin kielteiseen suuntaan (Heino 2008). 
Erilaisia tuloksia selittänevät monet tekijät; yhtäältä läheisneuvonpitojen 
toteuttamistavat eri maissa ja paikkakunnilla vaihtelevat, toisaalta myös 
tutkimusjoukko, kysymyksenasettelut ja menetelmät ovat olleet erilaisia.

Norjassa Horverak (2003; ks. myös Horverak 2006) ryhmitteli haas-
tattelemansa nuoret (12–21-vuotiaat) heidän kokemustensa perusteella 
neljään ryhmään. 1) Haavoittuneet (de sårede) kokivat läheisneuvonpidon 
sekä haavoittavaksi – lähinnä läheisverkoston ja viranomaisten loukkaavien 
puheiden takia – että tuloksettomaksi. 2) Pettyneet (de skuffede) kokivat 
läheisneuvonpidon työtapana hyväksi mutta olivat pettyneitä siihen, ettei 
suunnitelma ollut, etenkään viranomaisten osalta, toteutunut. 3) Tyyty-
väiset (de fornöyde) kokivat läheisneuvonpidon muuttaneen tilannetta 
heidän itsensä toivomalla tavalla. Erityisen hyväksi he kokivat, että he 
olivat itse saaneet päättää suunnitelman sisällöstä. 4) Erittäin tyytyväiset 
(de kjempefornöyde) olivat tyytyväisiä läheisneuvonpitoon sekä työtapana 
että sen seurauksiin. He kokivat, että läheisneuvonpidon avulla heidän 
itsetuntonsa ja myös suhteensa läheisiin olivat parantuneet. 

Useimmiten lapset ovat kokeneet läheistensä mukaan tulon hyvänä. 
Hollandin ym. (2003) mukaan lapsille läheisneuvonpidon emotionaalinen 
merkitys oli suurempi kuin sen konkreettiset seuraukset. Heille läheis-
neuvonpidossa tärkeintä oli läheisten tapaaminen ja omien näkemystensä 
ilmaiseminen, ja vasta kolmanneksi tärkeimpänä asiana he näkivät konkreet-
tisten ratkaisujen tekemisen. Sen sijaan läheisverkoston aikuiset osallistujat, 
sosiaalityöntekijä ja koollekutsuja pitivät läheisneuvonpidossa tärkeimpänä 
ratkaisujen tekemistä. Useat lapset olivat yllättyneitä siitä, että muut osal-
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listujat antoivat heille myönteistä palautetta liittyen heidän luonteeseensa, 
kykyihinsä ja toimintaansa neuvonpidossa. Tällä oli ollut huomattavan 
myönteinen vaikutus heidän minäkäsitykseensä. Myös van Beekin (2003) 
tutkimuksen lapset kokivat läheisiltään saamansa huomion hyvänä. He 
kokivat, että aikuiset välittävät heistä ja haluavat heidän parastaan. Lapset 
ovat usein kokeneet tulleensa kuulluiksi ja että heidän näkemystään ei ole 
sivuutettu (esim. Holland ym. 2003; Schjelderup & Omre 2002; Sundell 
& Hæggman 1999; Thomas 2003; Walton ym. 2003). 

Clarksonin ja Frankin (2000) tutkimuksessa lapset eivät enimmäk-
seen kokeneet tulleensa kuulluiksi, vaan heidän kokemuksensa muistutti 
lasten kokemuksia perinteisistä lastensuojelun päätöksentekomenettelyistä 
(child protection conferences, reviews). (Dalrymple 2002; Lawrence 2002.) 
Myöskään Suomen ensimmäisissä läheisneuvonpidoissa kaikki lapset eivät 
kokeneet tulleensa kuulluiksi. Joka kolmas lapsi koki, että hänen mieli-
piteensä eivät olleet muiden mielestä tärkeitä, ja joka neljäs, että monista 
asioista ei neuvonpitotilanteessa voinut puhua. (Heino 2003.)

Clarkson ja Frank (2000) tiivistävät tekemänsä kyselyn tulokset 
lasten vetoomukseen: ”Aikuisten täytyy kuunnella, mitä minä sanon”. 
Suunnilleen samoin sanoin hollantilaiset lapset haluavat opastaa aikuisia. 
Lasten suurin pelko etukäteen oli, että läheisneuvonpidossa tulisi riitaa. 
Lapset toivoivat aikuisilta parempaa kommunikointia, puhuisivat heille ja 
heidän kanssaan. He toivoivat, että aikuiset ottaisivat heidät vakavammin, 
puhuisivat selvästi ja kuuntelisivat enemmän. Hannie ja Hans van der 
Horst (2006) neuvovat aikuisia ja ammattilaisia: ”Kysy lapselta hänen 
mielipidettään. Lapsi on konsulttisi. Kehitä lapselle omistajuutta omaan 
asiaansa.” (van Beek 2008.) 

Hollantilaiset tutkijat ovat kehittäneet käytännöllisen viiden askeleen 
mallin, jota voi käyttää yleisemmin lasten kanssa työskennellessä.
1) Tutki, älä ala selittää. Kysy mitä lapsi tietää, miksi läheisneuvonpito 

hänen mielestään järjestetään. Käytä avoimia kysymyksiä.
2) Selvitä lapsen tunteet kokousta, ei ongelmaa kohtaan. Kysy mitä 

läheisneuvonpito merkitsee lapselle. Mitä hänelle merkitsee se, että 
läheiset ja viranomaiset kokoontuvat yhteen. 

3) Kysy lapsen mielipidettä: mitä lapsi ajattelee koko asiasta, mitä 
kysymyksiä hän haluaisi käsiteltävän, mistä hän haluaisi saada sopi-
muksen ja suunnitelman.
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4) Pyydä lapselta neuvoja: Mitä pitäisi tapahtua? Kenet hän haluaisi 
avustajakseen? Mitä hän tarvitsee, mitä odottaa ja mihin hän halu-
aisi apua?

5) Tee sopimuksia lapsen kanssa. Sovi lapsen kanssa siitä, millaisia 
sopimuksia tarvitaan etukäteen, miten kutsut lähetetään jne.

Lapsi saattaa kokea loukkaavana sen, että sukulaisille ja muille läheisille 
kerrotaan hänen asioistaan ja että verkosto tulee puuttumaan tilanteeseen 
(Rasmussen & Hansen 2002). Läheisneuvonpitoprosessi voi aiheuttaa lap-
sessa – kuten myös hänen huoltajissaan – epävarmuuden ja turvattomuuden 
tunteita. Oman elämän ja vaikeuksien paljastaminen koko läheisverkostolle 
ja epävarmuus tulevaisuuden ratkaisuista voivat kuormittaa lasta emo-
tionaalisesti, mihin hän myös prosessin aikana reagoi. Lasten on myös 
todettu pelkäävän tai kokevan vaikeana esittää näkemyksiään perheensä 
ja muiden läheistensä edessä (Lawrence 2002). Lasten mielestä kokouk-
sessa puhutaan liikaa, ja heistä on raskasta kuunnella kritiikkiä omasta 
käyttäytymisestä (van Beek 2003; myös Reinikainen 2007). Lapset eivät 
ole myöskään aina ymmärtäneet läheisneuvonpidossa käytyä keskustelua 
eivätkä tapahtumien kulkua prosessin aikana (Lawrence 2002; Walton 
ym. 2003). Läheisneuvonpito ei heidän kohdallaan poikennut perinteisistä 
lastensuojelun työtavoista. Useissa tutkimuksissa on tullut esiin, että lapset 
ja nuoret toivoisivat sosiaalityöntekijöiden antavan heille enemmän tietoa ja 
pitävän heidät paremmin ajan tasalla asioiden etenemisestä (ks. Einarsson 
2002, 77; Åkerlund 2006).

Astrid Strandbu (2006, 233) näkee informaation jakamisen vaiheen 
lapselle vaikeimpana. Sarianna Reinikainen (2007) kiinnittää suomalai-
sessa tutkimuksessa huomiota tapaan, jolla viranomaiset ja ammattilaiset 
puhuvat lapsesta tilannetta kuvatessaan. Tutkimuksessa käy ilmeiseksi, että 
lapsen on vaikea olla ja helppo pitää meteliä, kun hän joutuu kuuntelemaan 
ammattilaisten antamia tylyjä arvioita itsestään.

Reinikaisen (2007) tuloksen pääkaupunkiseudulta voi tiivistää näin: 
lapsen ja nuoren kokemukseen läheisneuvonpitoprosessista – sen merki-
tyksestä sekä lyhyellä aikavälillä työtapana että pitemmällä aikavälillä 
muutosten käynnistäjänä – vaikuttaa keskeisesti se, miten dialogiseksi tai 
ei-dialogiseksi hän on prosessin kokenut ja millainen ilmapiiri neuvonpi-
doissa on vallinnut. Jos lapsi tai nuori kokee olevansa läheisilleen ensisi-
jaisesti ilon lähde ja hänen kanssaan työskenteleville viranomaisille tärkeä 
ihminen välittämisen ilmapiirin kautta sekä prosessissa aidosti osallinen 
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dialogisuuden kautta, hän myös kokee prosessin voimaannuttavaksi ja 
merkitykselliseksi. Jos taas lapsi tai nuori kokee olevansa läheisilleen ensi-
sijaisesti huolenaihe ja viranomaisille työtehtävä sekä jääneensä prosessissa 
sivulliseksi, hän myös kokee prosessin turhauttavaksi ja merkityksettömäksi. 
Toisin sanoen, lapsilähtöisyys toteutuu prosessissa, kun siinä osalliset aikuiset 
muodostavat lapseen tai nuoreen dialogisen suhteen ja kun kohtaamisissa 
vallitsee välittämisen ilmapiiri. Lapsilähtöisyys toteutuu myös neuvonpi-
dossa, kun tilanteessa ollaan kaikkien – myös lapsen – ehdoilla, kun siinä 
vallitsee lämmin tunneilmasto, ja kun keskustelua käydään lapsen kanssa 
rakentavasti ja neuvotellen. (Mt. 119.) 

Hyvin vähän on tutkittu sitä, missä määrin lapsen läsnäolo neuvonpi-
dossa johtaa hänen todelliseen osallistumiseensa päätöksenteossa. Ruotsissa 
Britt Andersson ja Anders Bjerkman (1999) selvittivät läheisneuvonpitoja 
analysoidessaan, mitkä tekijät ovat yhteydessä hyvään tai huonoon pro-
sessiin. Omslutande -tyyppisiä (onnistuneita) neuvonpitoja oli tutkituissa 
tapauksissa eniten. Käsitteellä viitataan lapsen saamaan kannustukseen. 
Sillä kuvataan myös lapsen tunnetta, kun hän voi turvautua aikuisiin 
ihmisiin. Tällaisissa neuvonpidoissa läheisneuvonpidon tavoitteet saavu-
tettiin hyvin. Niissä kyettiin keskittymään asiaan lapsen näkökulmasta. 
Strategisesti tärkeät henkilöt ottivat osaa läheisneuvonpitoon ja usein läsnä 
oli monta sukupolvea ja monipuolinen verkosto, saatiin esiin ei-odotettuja 
takuita lapsen tilanteelle, uusia vastuuta ja apua tarjoavia resurssihenkilöitä 
ilmaantui, lapset kokivat kuuluvansa joukkoon, heikot siteet vahvistuivat, 
perhe sai arkista tukea viranomaisilta ja myös läheiset ottivat paikkansa. 
Inneslutande -tyyppisiä oli vähemmän, ja ne olivat edellisen vastakohtia. 
Huonossa prosessissa korostui, että viranomaiset näyttivät olevan joko 
tiiviisti mukana perheen arjessa tai oli havaittavissa antaa mennä -asen-
netta. Hyvä prosessi ei käynnistynyt, jos aikuisten ongelmat valtasivat 
neuvonpidon eikä lapsinäkökulma päässyt esille. 

Lapsen avustajan toiminta on useissa tutkimuksissa osoittautunut 
merkitykselliseksi prosessin kannalta. Lapsen avustajan rooli korostuu 
siinä, miten hän tunnistaa keskenään ristiriitaiset motiivit ja pyrkimykset 
lähiyhteisössä, ja siinä miten hän kykenee ennakoimaan asioiden puheeksi 
ottamisen seurauksia lapsen kannalta sekä toimimaan verkostossa lapsen 
tueksi. Mortensen (2007, 90–93) raportoi lasten löytäneen kolme asiaa, 
joita he avustajaltaan kaipaavat. Oma suhde avustajaan on tärkeä; avusta-
jalla pitää olla hyvät ihmissuhdetaidot. Toiseksi lasten on voitava luottaa 
avustajan taitoon ohjata prosessia lapsen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. 
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Kolmanneksi avustajalla pitää olla diplomaattista taitoa tasapainoilla lapsen 
ja vanhempien toiveiden ja näkökulmien välillä sekä toimia välittäjänä.

Lapsilla saattaa olla pelkoja ja aikaisempia kokemuksia siitä, miten 
tilanne on kärjistynyt väkivaltaiseksi aina, kun arkaluonteisia asioita on 
otettu puheeksi (Oranen 2001). Toisaalta, vaikka periaatteelliset edellytykset 
valintojen tekemiseen, prosessiin vaikuttamiseen ja kuulluksi tulemiseen 
luotaisiinkin, lapset eivät epävarmojen kiintymyssuhteidensa vuoksi vält-
tämättä pysty luottamaan aikuisiin, eivätkä he kykene vastaanottamaan 
tarjottua tukea ja apua (Bardy 2001.) 

Läheisneuvonpidon leviäminen ja juurtuminen
Huolimatta läheisneuvonpidon leviämisestä ja kiinnostuksesta sitä kohtaan 
vain harvassa maassa on lainsäädäntö muuttunut. Pohjoismaissa lakeihin 
on tehty hienosäätöä. Tavoitteena on ollut, että läheisten asema ja lapsen 
tukemisen mahdollisuus tunnistetaan aiempaa paremmin ja että läheisten ja 
lasten vahvempaa osallistumista tuetaan. Lasten läheisverkoston mahdolli-
suuksia tukemiseen pyritään selvittämään ennen lapsen sijoittamista oman 
kodin ulkopuolelle. Näissä ratkaisuissa läheisneuvonpidon järjestäminen 
kytkeytyy sosiaalityöntekijän arvioon lapsen tarpeesta – ei siis asiakkaan 
tai lapsen oikeuteen.

Läheisneuvonpito on maailmalla omaksuttu hyvänä käytäntönä, 
ja silloin se on mielletty pääasiassa menetelmäksi. Tällä tavoin helposti 
hukataan läheisneuvonpidon perimmäinen ajatus: lapsella ja perheellä on 
oikeus tulla kuulluksi ja tehdä ehdotuksia yhdessä läheistensä kanssa itselleen 
merkittävässä ja oikeusturvaan oleellisesti vaikuttavassa asiassa. Perheen 
ja lapsen aseman vahvistaminen oli innovaation luojien päätarkoitus, ja 
sen lakisääteistäminen läheisneuvonpidon kautta kuvasti uudistajajoukon 
poliittista rohkeutta. 

Suomessakin läheisneuvonpito määriteltiin menetelmäksi; laadittu opas 
nimettiin ”Läheisneuvonpito – uusi sosiaalityön menetelmä”. Ehkäpä osaksi 
tästä syystä läheisneuvonpitoa ei edes vakavasti harkittu sisällytettäväksi 
uuteen lastensuojelulakiin. Lakia valmistelleessa työryhmässä (2004–2007) 
asiaan suhtauduttiin kysymällä, miksi yksi menetelmä lakisääteistettäisiin 
ja asetettaisiin toisten menetelmien edelle. Samoja kysymyksiä on esitetty 
muissakin pohjoismaissa.

Suomessa läheisneuvonpidon historia alkaa edelliseltä vuosituhannelta. 
Stakesin projektissa läheisneuvonpitomenettelyä kehiteltiin, tutkittiin ja 
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kokeiltiin vuosina 1998–2000. Projekti perustui monentasoisiin vuoropu-
heluihin. Uuden-Seelannin mallia ei tuotu sellaisenaan, vaan yhteistyössä 
asiakkaiden, sosiaalityöntekijöiden, järjestöjen ja tutkijoiden kanssa luo-
tiin suomalainen sovellus. Hanke on raportoitu sekä asiakkaiden (Heino 
2003) että kuntien (Heino 2001a) näkökulmasta. Erikseen tarkasteltiin 
sukulaissijoitusten asemaa lastensuojelussa (Heino 2001b). Suomalaisesta 
sovellutuksesta laadittiin käyttöönottoa helpottamaan koulutusmateriaalia, 
lomakkeita sekä opas (Heino (toim.) 2000; Heino (red.) 2000). 

Läheisneuvonpitoa on Stakesin projektin jälkeen kokeiltu useissa 
projekteissa ja kunnissa eri puolilla maata. Toimintakäytännöksi ja tarjolla 
olevaksi palveluksi se on juurtunut osassa kuntia. Helsingin malli on kehit-
tynyt seudulliseksi projektiksi2, jolla on oma koordinaattorinsa ja nykyään jo 
päätoiminen koollekutsuja. Nurmijärvellä läheisneuvonpito on elänyt yhtenä 
verkostotyön menetelmänä ja nyttemmin yhä vahvemmin osana kunnan 
perustoimintaa ja varhaisen puuttumisen (VARPU) toimintakulttuuria. 
Järjestöt (MLL Huvitus3) sekä yksityinen yritys (Porstua4) tarjoavat edelleen 
läheisneuvonpitopalveluja. Uusia toimintamuotoja on käynnistynyt liittyen 
ylisektorisen verkostokonsulttitoiminnan organisoitumiseen seudullisena5 
ja kunnallisena. Sosiaalialan osaamiskeskukset ja lastensuojelun seudulliset 
kehittämisyksiköt ovat myös osallistuneet läheisneuvonpidon juurrutta-
miseen sekä toiminnan organisoimiseen6. Pohjois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen verkkosivuilla7 on e-asiantuntijapalvelu, jossa esitellään 
käytettävissä olevat henkilöt läheisneuvonpidon koollekutsujiksi. Mallit 
vaihtelevat, ja kaikkien kuntien käytössä läheisneuvonpitoa ei vielä ole.

2 Ks. www.hel2.fi/waris/lnp/lnp_index.htm 

3 Ks. www.lastenkuntoutus.net/palvelut_perheille/tyomenetelmat/tyo-
menetelmat_huvituksessa/verkostoyhteistyo_ja_laheisneuvo 

4 Ks. www.porstua.fi 

5 Ks. www.lapsitieto.fi/palve/uploads/502_ORG_seud_laheisneuvonpi-
to.pdf 

6 Ks. esim. www.koskeverkko.fi/Public/download.
aspx?iD=14432&GUiD={5D826Ae4-9045-4D92-8BC2-
CAAD6DC79D96} 

7 Ks. www.sosiaalikollega.fi/asiantuntijat/laheisneuvonpito 
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Läheisneuvonpito tunnetaan sanana hyvin, ja se on levinnyt kaikkiin 
Pohjoismaihin. Jokaisessa maassa toteutettiin 1900-luvun lopulla oma 
kansallinen projektinsa. Projektien johtajat ja toteuttajatahot muodostivat 
vuonna 2002 ryhmän, joka kokosi ja vertaili saatuja pohjoismaisia koke-
muksia, malleja ja sovelluksia raportissaan. Pohjoismaiden tutkimukset ja 
projektikokemukset on koottu yhteen (Heino & Reinikainen & Bergman 
2003). 

Ruotsin Botkyrka aloitti pohjoismaisen läheisneuvonpitokonferens-
sien tradition. Kukin Pohjoismaa (paitsi Islanti) on sellaisen vuorollaan 
järjestänyt. Koossa on neljä konferenssiraporttia (Erkers & Nyberg (red.) 
2001; Faureholm & Pedersen (red.) 2002; The Third Nordic… 2004; 
Schjelderup, Liv E. & Omre, Cecilie (eds.) 2007), ja kaikissa niissä on 
artikkeli Suomen tilanteesta (Heino & Korhonen & Mehtola & Pieti-
läinen & Possauner 2001; Heino 2002; Heino 2004a; Hänninen 2004; 
Myllärniemi 2004; Määttä 2004; Reinikainen 2004; Vuorio 2004; Heino 
2007). Ympyrä sulkeutuu: viides konferenssi toteutettiin vuonna 2008 
jälleen Ruotsin Botkyrkassa. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella ja Stakesin johdolla on 
toteutettu yhteispohjoismainen tutkimus Läheisneuvonpito lapsinäkökul-
masta vuosina 2003–2007. Tutkimuksessa on seurattu läheisneuvonpidon 
toteutumista sekä sen käynnistämiä muutoksia lasten kannalta. Muutoksia 
on tutkittu, kuvattu ja arvioitu lasten kanssa. Ruotsin (Åkerlund 2006), 
Tanskan (Mortensen 2007), Islannin (Árnadóttir 2006 ja Freysteinsdót-
tir & Árnadóttir 2007), Norjan (Omre &Schjelderup 2008) ja Suomen 
(Reinikainen 2007) kansalliset tulokset on raportoitu. 

Tutkimustulokset ovat rohkaisevia monessa mielessä. Lasten kokemuk-
set läheisneuvonpidoista ovat olleet pääosin myönteisiä, läheisneuvonpidon 
käynnistämiä muutoksia ja vaikutuksia on nähtävissä. Tutkimuksessa ke-
hitellyt metodit osoittautuivat toimiviksi, ja niitä on mahdollista soveltaa 
sosiaalityössä laajemminkin (Heino 2008).

Paljon tutkimusta, vähän juurtumista käytäntöön
Elisabeth Backe-Hansenin (2006) esittämä kysymys siitä, mistä johtuu 
että lähes yksinomaan myönteinen ja kiitelty toimintatapa ei juurru käy-
tännöksi, on paikallaan. Miksi läheisneuvonpito on edelleen sosiaalityön 
syrjässä eikä se ole integroitunut osaksi toimintaa ja sosiaalityön valta-
virtaan? Yhtäältä se on (muiden verkosto- ja dialogimenetelmien ohella) 
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luomassa ammatilliseen työhön paradigmaattista muutosta. Toisaalta näin 
iso muutos on vasta esiin murtautumisen vaiheessa. Niinpä kysymystä 
pitäisikin tutkia tarkemmin.

Backe-Hansen (2006) nostaa tutkimuskatsausta analysoidessaan esiin 
kaksi pulmaa. Ensinnäkin hän näkee hankalana sovittaa yhteen kaksi 
vastakkaista vaatimusta: pysymisen uskollisena metodin alkuperäiselle 
muodolle ja pysymisen uskollisena työtavan sisältämälle kontekstuaali-
suuden ja kulttuurisen sensitiivisyyden vaatimukselle. Sensitiivisyys voi 
syntyä paineita mallin muunteluun. Jos alkuperäistä mallia muutetaan, 
miten voidaan taata kansainvälisen vertailun mahdollisuus ja tulkita 
tutkimustuloksia? Mallia on eri puolilla käyttöön otettaessa muokattu ja 
sovitettu kansallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin. Siitä on saatettu, erityisesti 
Yhdysvalloissa, jopa jättää pois läheisverkoston oma kokousaika, tai sitten 
on suostuttu perheen pyynnöstä siihen, että koollekutsuja tulee mukaan 
perheen omaan neuvonpitoon. Gale Burford (2006) raportoi yli 50 erilaisesta 
käsitteestä ja sovelluksesta, joita läheisneuvonpito on tuottanut. On myös 
sovelluksia, joissa byrokraattiset elementit ovat valloittaneet toiminnan, 
ja systeemi alkaa kolonialisoida metodia esimerkiksi siten että työntekijät 
määrittävät yhä enemmän ehtoja työaikoihinsa tai asiantuntijuuteensa 
vedoten. 

Toiseksi Backe-Hansen kyseenalaistaa sen, että sosiaalityöntekijä 
luopuisi vallastaan menetelmää käyttäessään. Tutkijan mielestä heikko-
jen ryhmien valtaistaminen poliittisena tavoitteena tulisi asettaa koko 
läheisneuvonpitotoiminnan tavoitteeksi. Tutkimusten mukaan sosiaali-
työntekijöiden on ollut vaikea antaa vastuuta perheelle. Heidän on todettu 
mielellään säätelevän, millaista tietoa annetaan niin päättävän kokouksen 
järjestelyistä kuin lasten osallistumisesta. Backe-Hansen kysyy: Onko 
kuitenkaan automaattista ja välttämätöntä, että perheen vallan lisään-
tyessä sosiaalityöntekijän valta vähenee? Hän muistuttaa, ettei valta ole 
nollasummapeli. Valta voidaan nähdä muuttujana, jonka on mahdollista 
kasvaa. Se voidaan nähdä sosiaalisena konstruktiona ja dynaamisena 
ilmiönä, johon vaikuttavia voimia ei sen enempää sosiaalityöntekijä kuin 
asiakasperhekään hallitse. Kysymys ei ehkä olekaan näiden toimijoiden 
keskinäisestä vallasta, vaan monista toisiinsa kietoutuneista ideologisista, 
poliittisista ja taloudellisista suhteista.

Sosiaalityöntekijä voidaan nähdä myös vallankäytön kohteena. Hänellä 
ei ole valtaa yksin päättää asiakkaan lastensuojeluasiasta tai läheisneu-
vonpidon käytöstä. Linjaukset tehdään muualla, ja budjeteista päätetään 
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muualla. Sosiaalityöntekijä on itsekin ylempiensä, ja yhä enemmän myös 
ulkopuolisten, kuten juristien sekä median kontrolloima. Hänen liikku-
mavaransa on pieni, ja ehkä hän miettiikin tarkoin, uskaltaako delegoida 
valtaa läheisverkostolle. Läheisneuvonpito voi kuitenkin valtaistaa myös 
sosiaalityöntekijää, kuten Lupton & Nixon (1999) toteavat. Vastaava ha-
vainto tehtiin myös Suomessa (Heino 2001, 55).

Uusiseelantilainen näkökulma implementointiin
Shannon Pakura (2005), joka toimi Uuden-Seelannin lastensuojelun 
päällikkönä, on arvioinut läheisneuvonpitoa koskevan lain täytäntöönpa-
noa ja implementointia saatujen kokemusten pohjalta. Hän nostaa esiin 
kuusi asiaa, joiden suhteen hän arvioi uusiseelantilaisten epäonnistuneen 
menetelmän käytössä. Nämä asiat läheisneuvonpitoa juurruttavien maiden 
ja kuntien olisi hyvä tunnistaa. 

•	 Budjetissa	pitää	olla	riittävät	resurssit.	Lastensuojeluperheet,	joiden	
asiassa läheisneuvonpito järjestetään, ovat köyhiä. Usein sukulaisil-
lakaan ei ole varaa jäädä pois työstä eikä vastata matkustamisesta ja 
yöpymisistä aiheutuvista kustannuksista. 

•	 Budjetissa	pitää	olla	rahaa	myös	siihen,	että	perheiden	asiassa	teh-
dyt suunnitelmat voidaan toteuttaa. Suunnitelmien jääminen to-
teuttamatta näkyy ajan oloon huostaanottokustannusten kasvuna. 
Merkittävää ideologista ja käytännöllistä uudistusta läpi ajettaessa 
tukisysteemi pitää rakentaa uudelleen, jotta tarvittavat palvelut ovat 
käytettävissä ja uudistus toteutettavissa. 

•	 Ydinosaamisen	rakentamiseen	pitää	fokusoida.	Vaikka	ajan	oloon	
tulee monenlaisia uusia haasteita, nousee uusia kysymyksiä sekä 
paineet kohdentaa resursseja muihin asioihin kasvavat, ei resursseja 
kuitenkaan pidä siirtää pois siitä, mikä jo toimii ja mitä voidaan 
käyttää uusiinkin haasteisiin. Ydinkapasiteetti on säilytettävä.

•	 Sukulaissijoitukset	tarvitsevat	oman	politiikkansa	toteutuakseen	
hyvin. Se puolestaan edellyttää omaa palvelujen ja resurssien 
ideologista ja käytännöllistä kehystä. Se, että sukulaissijoitukset 
rinnastetaan perhesijoituksiin, joiden ajatuksena on lapsen sijoitta-
minen täysin vieraaseen perheeseen, on vaikuttanut haitallisesti lain 
tarkoituksen ja sen tausta-ajattelun toteutumiseen.
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•	 Koollekutsujapalvelujen	perustamisessa	on	syytä	olla	tarkka	siinä,	
ettei luoda liian erilaista uutta ammattikuntaa ja aseteta sitä organi-
satorisesti sosiaalityöntekijöiden ”yläpuolelle”. Uudessa-Seelannissa 
alun perin koollekutsujien palkkaus ja senioristatus määriteltiin 
paremmaksi kuin sosiaalityöntekijöiden, ja nyt sitä kadutaan. Posi-
tioiden on hyvä olla tasavertaiset. Ammatit ja tehtävät täydentävät 
toisiaan. 

•	 Koollekutsujia	on	oltava	riittävä	määrä,	jotta	he	voivat	hoitaa	kas-
vavia yhteisöllisiä tehtäviä. Yleensä aluksi koollekutsujien tehtävät 
keskittyvät perheen ja yhteisön sisällä asiakasasian hoitamiseen. 
Vähitellen heille kuitenkin kertyy myös ainutlaatuista yleisempää 
tietoa siitä, millaisia palveluja ja tukea lapset ja perheet tarvitsevat 
paikallisyhteisöissä. Jotta koollekutsujat voisivat toimia varhaisen 
tuen ja ehkäisevän tuen positiossa, heillä tulisi olla riittävästi aikaa 
yhteisölliseen työhön.

Mitä sitten Pakuran mukaan pitäisi tehdä? Ensiksikin pitäisi vartioida 
sitä, etteivät erilaiset ideologiset muotivirtaukset vie empowerment-ajattelua 
mukanaan. Marie Connolly on tutkimuksessaan (2004) havainnut, miten 
helposti näin voi käydä. Hänen mukaansa sellainen työskentely, joka on 
organisatorisesti ja ammatillisesti helpompaa ja mukavampaa, korruptoi 
miltei huomaamatta perheen vahvistamisfilosofian mukaisen toiminnan. 
Toiseksi pitää vartioida sitä, mihin rahat virtaavat. Kolmanneksi pitää kyetä 
vastaamaan paremmin vakavalla tolalla olevien ja pysyvästi rikostelevien 
nuorten asioihin. Neljänneksi on tuotava esiin ne kielteiset seuraukset, 
joita managerialismi on tuonut työhön ja jotka ovat vieraannuttaneet 
työntekijät ja johtajat toisistaan. Sosiaalityöntekijöiden ja koollekutsujien 
yhteistyön vahvistaminen on tärkeää perheiden tarvitsemien palvelujen 
järjestämiseksi.

Shannon Pakuran seuraaja virassa, Marie Connolly, toimii Sosiaalisen 
kehityksen ministeriössä sosiaalityön päällikkönä (Chief Social Worker). 
Hän vastasi vuonna 2006 suoritetusta lastensuojelulain uudelleen arvi-
oinnista. Connolly totesi, että asennemuutos on vienyt paljon aikaa myös 
heillä. Alussa käytäntö oli vahvasti ammattilaisten ohjaksissa, ja toisen 
ääripään, perhejohtoisen käytännön omaksuminen otti lujille. 

Connolly (2004) on paikantanut neljä lastensuojelukäytäntöä janalle 
(kuvio 2). Janan toisessa päässä on puhtaasti ammattilaisten johtama (pro-
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fessional driven) työkäytäntö, johon voi tulla eri määrin mukaan perheen 
vaikutusta (family infused). 

Ammattijohtoinen Perhevaikutteinen Ammatillisvaikutteinen Perhejohtoinen

Professional driven Family infused  Professional infused Family-led

KUViO 2. Neljä lastensuojelukäytäntöä (Connolly 2004). 

Janan toisessa päässä on täysin perhejohtoinen (family-led practice) 
työkäytäntö, johon voi jossain määrin sisältyä ammattilaisten vaikutusta 
(professional infused). Kehityskulku on mahdollista paikantaa yleisem-
minkin sosiaalityössä, ja arvioida missä kohtaa käytäntöjen muuntumisen 
janalla kukin työyhteisö tai sosiaalityöntekijä toimii: täysin ammattilaisten 
johtamana vai perhejohtoisena käytäntönä.

Lopuksi 
Suomessa läheisneuvonpitotutkimus on toteutettu alusta alkaen yhteisenä 
kokeiluna ja tutkivana kehittämisenä sosiaalityöntekijöiden ja koolle-
kutsujien kanssa. Kehittäminen on perustunut monille vuoropuheluille. 
Tästä kertoo yhteisten artikkelien työstäminen (Heino & Korhonen & 
Mehtola & Pietiläinen & Possauner 2001; Heino & Korhonen & Possau-
ner 2004; Heino & Kaatra & Korhonen & Possauner & Vuorio 2005). 
Tutkimuksellisia vuoropuheluja voidaan paikantaa tutkijoiden ja kentän 
työntekijöiden ja ammattilaisten välille, mutta yhteistyötä on tehty myös 
asiakkaita kuullen ja asiakaspalautteita analysoiden. Näitä vuoropuhelun 
paikkoja on kuvattu kahdessa artikkelissa, joista ensimmäisessä on kuvattu 
osallisten, erityisesti lapsen tietoa sosiaalityössä (Heino 2005) ja toisessa 
käsitellään tiedon tuottamisen tiloja Stakesin läheisneuvonpitoprojektissa 
(Heino 2006). 

Lisäksi vuoropuhelun ja yhteisen tutkimisen paikkoja on luotu lapsen 
ja tutkijan välillä pohjoismaisessa tutkimusprojektissa. Siinä käytettiin 
tutkimus- ja analyysimenetelmänä lapsen tarinaa, jota tutkija työsti yhdessä 
lapsen kanssa, tutkien prosessia hänen kanssaan. Menetelmän kehittä-
misessä ja kokeilemisessa ajateltiin koko ajan sen sopivuutta käytännön 
sosiaalityöhön. Tässä kirjassa esitetään toisaalla lapsen kokemus eli kerto-
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mus siitä, miten hän koki läheisneuvonpidon ja mitä se hänelle merkitsi 
(ks. Annan tarina). Tarina on tuotettu tutkijan ja lapsen vuoropuheluna 
tiettyjä apuvälineitä käyttäen. 

Usein läheisneuvonpidon vaikuttavuutta on arvioitu tehdyn suun-
nitelman toteutumisen perusteella tai kontrolloiden asiakirjoista ja rekis-
tereistä, onko asia uudelleen vireillä, tai onko lapsi huostassa jokin aika 
läheisneuvonpidon jälkeen. Näin tekivät Backe-Hansenin kiittämät tutkijat 
Vinnerljung & Sundell. Kuitenkin osa tutkimustuloksista korostaa läheis-
neuvonpidon prosessiluonnetta. Oleellista ei välttämättä ole, toteutuuko 
suunnitelma sellaisenaan, vaan se, että lapsen ympärillä on turvallisia 
aikuisia, jotka seuraavat tilannetta ja puuttuvat tarvittaessa ja sovitusti 
siihen. Oleellista on myös, että tarpeellinen ratkaisu lapsen huostaanotosta 
on voitu tehdä yhteistyössä ja että se on voitu toteuttaa perusteltuna ja 
koeteltuna ratkaisuna. 

Peter Marsh ja Dawn Walsh (2006) korostavat, että läheisneuvonpidossa 
tehty suunnitelma on enemmän kuin vain suunnitelma. He kiinnittävät 
huomiota merkittävään eroon siinä kuinka ammattilaisten ja perheen 
käsitykset suunnitelmasta eroavat toisistaan. He luonnehtivat tehtyjä 
suunnitelmia ammattilaisten ja perheen arjen risteytyminä, hybridei-
nä. Perheenjäsenet lukevat suunnitelmaa tulkiten sitä rivien välistä. He 
ehkä yrittävät ennustaa sen toteutumista ja miettivät, mitä se tarkoittaa 
yksittäisen perheenjäsenen kannalta. Suunnitelmaa ajatellaan matkan 
alkuna, jatkumona tai prosessina. Sen sijaan ammattilaiset tarkastelevat 
sitä episodisena näkynä, he tarkistavat, miten suunnitelma on toteutunut, 
lukevat sitä kohta kohdalta, niin kuin kirjoitettu on. Onkin tärkeää erottaa 
ammattilaisen suunnitelmien ja suunnitelmallisen työskentelyn luonne 
perheen toiminnasta ja perheen ajattelemasta tavasta toteuttaa suunnitel-
maa – ne ovat oleellisesti erilaiset. 
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Verkostotyöstä  
läheisneuvonpitoon

Liisa korhonen

Tässä artikkelissa pohditaan erilaisten verkostotyömuotojen ja 
läheisneuvonpidon yhtäläisyyksiä ja eroja sekä soveltuvuutta ja 
käyttöä lastensuojelukontekstissa. Oma kokemukseni verkostokoko-
uksista ja läheisneuvonpidoista pohjautuu Helsingissä kaakkoisessa 
sosiaalikeskuksessa 1990-luvun alussa toteutettuun verkostoprojek-
tiin sekä vuonna 1998 käynnistettyyn läheisneuvonpitoprojektiin, 
jossa toimin sosiaalityöntekijän työni ohessa koollekutsujana ja 
vuoden 2001 aikana kokopäivätoimisena projektityöntekijänä. 
Kaakkoisen sosiaalikeskuksen projektin aikana minulle kertyi ko-
kemusta paitsi koollekutsujana myös sosiaalityöntekijän roolista 
käsin. Olen jatkanut toimimista osa-aikaisena koollekutsujana 
Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektissa.

Perhekeskeisyydestä verkostotyöhön
1990-luvun alussa verkostotyö- ja verkostoterapia-käsitteet valtasivat alaa 
etenkin Ruotsissa. Myös Suomessa kiinnostus virisi, ja esimerkiksi Suomen 
Mielenterveysseura ryhtyi järjestämään verkostoterapiakoulutusta. Ruotsissa 
Botkyrkan kunnassa oltiin erityisen aktiivisia verkostoterapian kehittämises-
sä moniongelmaisten perheiden auttamiseksi. Verkostokokouksen käsitettä 
käytetään kuvaamaan hyvin monenlaisia tapaamisia. Verkostokokoukseksi 
kutsutaan esimerkiksi sitä, kun viranomaiset kokoontuvat keskustelemaan 
yhteisestä asiakastapauksesta tai yhteisestä ongelmasta. Joskus verkosto-
kokouksiin kootaan viranomaisia ja lapsen tai perheen verkostoa keskus-
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telemaan pulmistaan ja hakemaan ratkaisuja ongelmallisiin tilanteisiin. 
Joitakin tällaisia verkostokokouksia vetävät ulkopuoliset verkostoterapeutit, 
jolloin kysymys on verkostoterapiasta. Joskus verkostokokouksia järjestetään 
myös siinä tarkoituksessa, että viranomaiset saisivat läheisiltä tietoa lasten 
tulevaisuuteen liittyvien päätöstensä tueksi. 

Kaakkoisen sosiaalikeskuksen lastensuojelutiimissä heräsi kiinnostus 
erilaisten verkostotyömuotojen kokeiluun lastensuojeluperheiden kanssa 
1990-luvun alussa. Viimeinen sysäys verkostotyön aktiiviseen kokeiluun 
saatiin, kun lastensuojelutiimin työnohjaajaksi saatiin Suomen Mielenterveys-
seuran psykologi Raili Rinne, jolla itsellään oli verkostoterapian koulutusta 
ja kokemusta. Hänen rohkaisemanaan lähdettiin kouluttautumaan ja koko-
amaan yhteen alueella toimivia työntekijöitä, joilla oli kiinnostusta kokeilla 
verkostokokousten kokoamista ja vetämistä lastensuojeluperheiden asioissa. 

1990-luvulla elettiin aikaa, jolloin kaakkoisen sosiaalikeskuksen alu-
eella tapahtui melkoisesti uudisrakentamista ja lapsiperheiden määrä oli 
kasvussa. Alueella asui myös suhteellisen paljon oireilevia murrosikäisiä, 
joiden auttamiseksi pois rikoskierteestä viriteltiin erilaisia yhteistyökuvioita 
nuorisotoimen, koulujen ja poliisien kanssa. Oma työni painottui työsken-
telyyn veneitä ja autoja varastelevan poikajengin kanssa. Yhä tavallisempaa 
oli, että sovitulle ajalle sosiaalityöntekijän luo ilmestyi yhtä aikaa useampi 
kuin yksi poika. Perhekeskeinen työote ei enää tuntunut riittävän, vaan 
oli kasvatettava useampia lonkeroita eri suuntiin. Vuosina 1994–1997 
toteutettuun verkostotyön projektiin tulivat alusta lähtien mukaan kaikki 
alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä perheneuvolan lastenpsykiatri 
ja psykologi. Myöhemmässä vaiheessa projektiin tuli mukaan myös Kettu-
tien A-klinikan työntekijöitä sekä yksi alueen koulukuraattoreista.

Kaakkoisen sosiaalikeskuksen verkostoprojektin tavoitteena oli mi-
nimissään se, että lastensuojelutyössä kartoitettaisiin lasten ja nuorten 
sosiaaliset verkostot ja käytäisiin sekä vanhempien että lasten kanssa kes-
kusteluja siitä, mitä tukea läheis- ja viranomaisverkostoista oli saatavissa. 
Parhaimmillaan läheis- ja viranomaisverkostot koottiin terapeuttisiakin 
elementtejä sisältäneisiin verkostokokouksiin keskustelemaan huolenaiheis-
taan ja miettimään ratkaisuja ongelmiin. Kokouksissa oli 2–3 vetäjää, jotka 
eivät olleet asiakasperheille tuttuja eivätkä muullakaan tavoin kytköksissä 
perheen tai lasten kanssa työskentelyyn.

Verkostokokouksen kutsui koolle tavallisesti lapsen tai nuoren asioista 
vastannut sosiaalityöntekijä, joka myös sopi lapsen ja vanhempien kanssa 
siitä keitä läheisiä ja viranomaisia kokoukseen tulisi kutsua. Perheenjäseniä 
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kehotettiin ottamaan läheisverkostostaan itselleen tukihenkilö mukaan 
kokoukseen, mutta valitettavan usein varsinainen tukihenkilö jäi puut-
tumaan. Valitettavan usein myös läheisten määrä jäi huomattavasti pie-
nemmäksi kuin kutsuttujen viranomaisten määrä, jolloin asiantuntijoiden 
valta-asema päätöksenteossa vahvistui. Ulkopuolisten vetäjien tehtävänä oli 
ainoastaan varsinaisen verkostokokouksen vetäminen, dialogin mahdollis-
taminen kutsuttujen kesken sekä spiraaliprosessin (enemmän jäljempänä) 
edesauttaminen kokouksessa. Dialogin synnyttämisen välineenä käytettiin 
erityisesti vetäjien keskinäistä reflektointia.

Verkostokokouksille ominaista oli huolipuhe. Niissä käsiteltäviä teemoja 
ei ollut mitenkään sovittu etukäteen, vaan teemat nostettiin esiin kokouksen 
alussa jokaisen läsnäolijan omista näkökulmista ja sen hetkisestä tilanteesta 
käsin. Näin ollen kokoukset toimivat hyvin pitkälti sosiaalityöntekijän ja 
muiden viranomaisten tiedonlähteinä, vaikka pyrkimyksenä oli aidosti 
läheisverkoston mobilisointi lapsen tueksi. Tilanteet, teemat ja huolen-
aiheet tulivat yllätyksinä paitsi läheisille usein myös lapselle tai nuorelle 
itselleen ja hänen huoltajilleen. Surun ja suuttumuksen purkaukset olivat 
tavallisia. Joskus joku läsnäolijoista poistui paikalta kesken kokouksen. 
Parhaimmillaan niin läheisten kuin viranomaistenkin lapseen ja perheeseen 
liittyvät huolenaiheet olivat yhteisiä, työnjaoista eri viranomaisten kesken 
saatiin sovittua ja läheisten tuki sekä lapselle että perheelle aktivoitui. 
Aina varsinaisen suunnitelman aikaansaaminen ei edes ollut tavoitteena, 
vaan enemmänkin tietojen vaihtaminen ja yhteisen ongelman määrittely. 
Silloinkin kun suunnitelma laadittiin, jatkosuunnitelma jäi usein epä-
määräiseksi ja seuranta sosiaalityöntekijän tehtäväksi. Lisäksi suunnitel-
mien pääpaino oli viranomaistuessa ja läheisten osuus konkreettisen tuen 
antajina jäi olemattomaksi. Vaikka kokouksia järjestettiin pääasiallisesti 
lastensuojeluasiakkaiden asioissa, puhe ei läheskään aina liikkunut pel-
kästään lasten tilanteessa, vaan hyvin usein perheen aikuisten päihde- ja 
mielenterveysongelmissa.

Joskus verkostokokoukseen osallistuneet viranomaiset kokivat kokouk-
set raskaiksi. Työntekijät joutuivat verkostokokouksessa moniin rooleihin. 
Paitsi että työntekijät esiintyivät oman alansa asiantuntijoina, he saattoivat 
joutua käymään keskustelua toistensa ja asiakkaiden sekä näiden läheisten 
kanssa myös vaikkapa äidin tai vaimon roolista katsottuna. Aina työntekijät 
eivät tienneet, mitä heiltä odotettiin.
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Verkostokokouksista läheisneuvonpitoon
Kaakkoisen sosiaalikeskuksen verkostoprojektin päätyttyä työskentely ver-
kostojen kanssa jatkui ja muutti muotoaan läheisneuvonpidon rantauduttua 
Suomeen. Läheisneuvonpitoa ryhdyttiin kokeilemaan Suomessa vuoden 
1998 alussa Stakesin Huostaanottoprojektin osana. Kaakkoisen sosiaali-
keskuksen työryhmä ilmoitti kiinnostuksensa projektiin osallistumiseen. 
Mielenkiinto uutta verkostotyömallia kohtaan oli herännyt edellisvuonna 
järjestetyssä pohjoismaisessa verkostofoorumissa, jossa ruotsalaiset olivat 
olleet kertomassa omasta hankkeestaan. Stakesin projektiin osallistui 
myös kahdeksan muuta hanketta eri puolilta Suomea. Tavoitteena oli 
Uudessa-Seelannissa kehitetyn työmenetelmän (Family Group Conferen-
ce) kokeileminen ja kehittäminen suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvaksi 
lastensuojelun työmenetelmäksi. Stakesin projektissa kokeiltiin myös 
erilaisia koollekutsujamalleja. Koollekutsujina toimi projektista riippuen 
niin sosiaalialan ammattilaisia, yksityisiä sosiaalialan yrittäjiä kuin myös 
maallikoita.

Kaakkoisen sosiaalikeskuksen projektissa koollekutsujina toimi lasten-
suojelun sosiaalityöntekijöitä, minä itse yhtenä heistä. Yhtenä keskeisenä 
syynä siihen, että tämänkaltaiseen ratkaisuun päädyttiin, oli se, että var-
sinaista rahoitusta projektille ei ollut. Koollekutsujan töitä tehtiin oman 
työn ohella. Ulkopuolisuutta pyrittiin turvaamaan sillä, että koollekutsuja 
ja tapauksesta vastannut sosiaalityöntekijä tulivat eri toimipisteistä eikä 
koollekutsujalla ollut mitään tietoa lapsen tai perheen tilanteesta ennen 
tehtävään ryhtymistään. Muista Stakesin projektissa mukana olleista 
hankkeista poiketen Kaakkoisen sosiaalikeskuksen projektissa koollekut-
sujat alkoivat aivan alkua lukuun ottamatta työskennellä pareittain. Tätä 
pidettiin hyvänä ennen kaikkea sen vuoksi, että koollekutsujan tehtävät 
ja rooli olivat vasta kehittymässä ja keskinäiselle jakamiselle ja yhdessä 
kehittymiselle koettiin olevan tarvetta.

Kaakkoisen sosiaalikeskuksen projektia jatkettiin osana muuta lasten-
suojelutyötä vuoteen 2001 saakka, jolloin viimein saatiin rahoitus kahden 
projektityöntekijän palkkaamiseen. Tehtävään palkattiin minun itseni 
lisäksi sosiaalityöntekijä Monika Possauner. Kaakkoisen projektin tulosten 
ja kokemusten pohjalta vuoden 2001 aikana ryhdyttiin suunnittelemaan 
yhteistä pääkaupunkiseudun projektia.
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Spiraaliprosessi työmuotoja yhdistävänä tekijänä
Läheisneuvonpidossa on sekä yhtäläisyyksiä että eroja muun tyyppisiin 
verkostokokouksiin verrattuna. Jo kaakkoisen alueprojektin aikana teimme 
havaintoja siitä, että verkostoterapeuttista kokousta ja läheisneuvonpito-
prosessia näyttäisi yhdistävän niin sanotun spiraaliprosessin läpikäynti 
ainakin jossain muodossa, vaikka sen toteutumista ei millään tavoin edes 
edistettäisi. 

Spiraaliprosessin kehittivät yhdysvaltalaiset Ron Speck ja Carol Att-
neave 1960-luvulla. Spiraaliprosessi verkostokokouksessa perustuu heidän 
havaintoihinsa siitä, minkälaisia vaiheita osallistujat käyvät läpi verkosto-
kokouksissa. Verkostoterapeuttisessa kokouksessa vetäjien tehtävänä on siis 
edesauttaa spiraaliprosessin läpiviemistä, jotta kokouksella olisi toivottava 
hoidollinen vaikutus.

Spiraaliprosessiin kuuluu viisi vaihetta: heimoutuminen, polarisaatio, 
mobilisaatio, depressio ja läpimurto. Heimoutuminen tapahtuu kokouksen 
alussa, kun ihmiset tulevat paikalle, tapaavat toisensa kenties pitkän ajan 
jälkeen ja kokoontuvat yhteisen ongelman äärelle. Verkostokokouksessa 
heimoutumista edesautetaan tarjoamalla mahdollisuus yhteiseen mukavaan 
hetkeen (Uudessa-Seelannissa usein lauletaan, Suomessa juodaan kahvit). 
Heimoutumista seuraa polarisaatio, kun osanottajat ryhtyvät tuomaan 
esiin näkemyksiään esimerkiksi lapsen tilanteesta, jolloin erilaiset ja vas-
takkaisetkin näkökulmat nousevat esille. Näkökulma- ja huolikeskustelua 
seuraa mobilisaatiovaihe, kun ryhdytään etsimään ratkaisuja esillä olevaan 
ongelmaan. Tässä vaiheessa esitetyt ratkaisut ovat usein sellaisia, joita on 
jo aiemmin kokeiltu. Mobilisaatiota seuraa niin sanottu depressiovaihe, 
kun kokouksessa vallitsee tappio- ja toivottomuusmieliala ja asiat eivät 
tunnu etenevän. Lopulta siirrytään läpimurtovaiheeseen, kun joku tai 
jotkut osanottajat vihdoin keksivät aivan uudenlaisia ratkaisuehdotuksia 
ongelmaan. 

Läheisneuvonpidossa spiraaliprosessia ei ajallisesti kuitenkaan käydä 
läpi yhden ainoan kokouksen aikana vaan pidemmän ajan kuluessa, koko 
neuvonpitoprosessin aikana. Läheisneuvonpito näyttäisi lähtevän liikkeelle 
joko heimoutumisesta tai polarisaatiovaiheesta. Se, kummasta läheisneu-
vonpito lähtee liikkeelle, riippuu siitä, kuinka tiivistä kontaktinpito on 
ollut läheisverkoston jäsenten kesken jo valmisteluvaiheen aikana. Usein 
valmisteluvaiheessa koollekutsuja saa tietää, että läheiset ovat tulevasta 
neuvonpidosta kuultuaan pohtineet paljonkin asioita keskenään ja tulevat 
varsinaiseen neuvonpitoon omine näkemyksineen ja huolineen, jolloin 
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kokous lähtee liikkeelle polarisaatiovaiheesta. Oman lisämausteensa pola-
risaatiovaiheeseen läheisneuvonpidossa tuo myös se, että useimmiten suurin 
osa läheisistä kuulee ensimmäistä kertaa työntekijöiden lapseen liittyvät 
huolenaiheet ja näkemykset. Toisinaan taas, ja ennen kaikkea silloin, kun 
läheisten kesken on ollut vähän tai ei lainkaan yhteydenpitoa, neuvonpito 
käynnistyy heimoutumisesta, jolloin keskiössä oleva lapsi yhdistää kutsut-
tavat läheiset. Vasta tämän jälkeen seuraa polarisaatio. 

Ensimmäisen neuvonpidon aikana käydään läpi myös mobilisaatio-
vaihe, joka kulminoituu yhteisesti esiteltyyn suunnitelmaan sosiaalityön-
tekijöille. Läheisneuvonpitoprosessissa ensimmäinen neuvonpito näyttäisi 
varsin usein päättyvän mobilisaatiovaiheeseen. Toisin sanoen ensimmäinen 
yhteinen suunnitelma sisältää usein ratkaisuja ja suunnitelmia, joita muo-
dossa tai toisessa on jo aiemmin kokeiltu tai jotka ovat epärealistisia. 

Läheisneuvonpitoprosessissa depressiovaihe läpikäydään joko seuranta-
aikana tai ensimmäisen seurantakokouksen alussa, jolloin todetaan, että 
suunnitelma ei ainakaan kaikilta osin ole toiminut. Seurantakokouksen 
aikana verkostolla on koetun surun ja epäonnistumisen tunteen myötä 
mahdollisuus siirtyä läpimurtovaiheeseen, jolloin suunnitelma saa realis-
tisemman muodon ja uusiakin ratkaisuja esitettyihin kysymyksiin löytyy. 
Seuranta-aikana verkostosta usein karsiintuvat pois myös sellaiset henki-
löt, jotka syystä tai toisesta eivät ole pystyneet antamaan lupaamaansa 
tukea, ja sellaiset, joilla ei suunnitelmassa ole ollut konkreettiseen tukeen 
liittyvää roolia. 

Muita yhtäläisyyksiä ja eroja
Läheisneuvonpito ja verkostokokous eroavat toisistaan lähinnä siinä, että 
läheisneuvonpidolla on selkeä rakenne verkostokokouksiin verrattuna. 
Verkostokokouksen ja läheisneuvonpidon eroihin kuuluu myös se, että 
verkostokokousta ei edellä läheisten valmistelu kokoukseen samalla tavoin 
kuin läheisneuvonpitoprosessissa. Huoltajilla tai lapsella itsellään ei useim-
miten ennen verkostokokousta ole tarkkaa tietoa siitä, mitä eri viranomaiset 
tulevat kokouksessa kertomaan heidän tilanteestaan tai minkä teemojen 
ympärille kokous rakentuu. Verkostokokouksessa teemat määritellään 
useimmiten kokouksen alussa. 

Läheisneuvonpidossa ulkopuoliset koollekutsujat ovat yhteydessä 
kaikkiin kutsuttaviin läheisiin ja viranomaisiin ja valmistelevat heitä neu-
vonpitoon. Läheisneuvonpidossa huoltajilla, lapsilla ja lasten avustajilla on 
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mahdollisuus tutustua viranomaisten yhteenvetoihin ennen neuvonpitoa. 
Huoltajilla on mahdollisuus milloin tahansa keskeyttää neuvonpidon 
valmistelu, mikäli he katsovat etteivät ole halukkaita siihen, että yh-
teenvedoissa esiin nostetut asiat kerrotaan heidän läheisilleen. Heillä on 
myös mahdollisuus vaikuttaa yhteenvetojen sisältöihin ja pyytää niihin 
tarkistuksia ja korjauksia. 

Verkostokokouksen järjestämiseen ei yleensä pyydetä kirjallista suostu-
musta huoltajilta, mikä sen sijaan tehdään, kun ryhdytään valmistelemaan 
läheisneuvonpitoa. Kirjallisessa sopimuksessa tehdään myös selkoa siitä, 
mihin huoltaja suostumuksen allekirjoittamalla sitoutuu. Toisin kuin lä-
heisneuvonpidossa, jossa tavoitteena aina on suunnitelman aikaansaaminen, 
verkostokokouksen tavoitteet ovat usein epäselvempiä ja saattaa olla jopa 
niin, että suunnitelman aikaansaaminen ei ole lainkaan verkostokokouksen 
tavoitteena. Tavoitteena voi olla vaikkapa yhteinen käsitys ongelmasta ja 
huolten jakaminen. Silloin kun verkostokokouksen tavoitteena on suunni-
telman aikaansaaminen, suunnitelma syntyy paikalla olevien työntekijöiden 
ja läheisverkoston yhteistyönä, jolloin asiantuntijoiden valta-asema saattaa 
vaikuttaa siihen, millainen suunnitelma on sisällöltään ja kuinka hyvin 
läheisverkosto on suunnitelmaan sitoutunut. Läheisneuvonpidossa sen 
sijaan suunnitelman tuottaa aina yksinomaan läheisverkosto.

Verkostokokousten vetäjät eivät tavallisesti ota yhteyttä kokoukseen 
kutsuttaviin vaan tulevat ainoastaan vetämään itse kokouksen. Läheis-
neuvonpitoon sen sijaan kytketään ulkopuoliset koollekutsujat, jotka ovat 
yhteydessä kaikkiin kutsuttaviin viranomaisiin ja läheisiin ja valmistelevat 
heidät neuvonpitoon. Myös viranomaisten rooli on läheisneuvonpidossa 
selvä. He ovat mukana ainoastaan oman alansa asiantuntijoina, tietyn lapsen 
asiaan kytkettyinä. Verkostokokouksessa viranomaiset saattavat joutua myös 
monenlaisiin muihin rooleihin, kun heidän kokemuksiaan hyödynnetään 
paitsi oman alansa asiantuntijoina myös muista rooleista käsin.

Läheisneuvonpidossa huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa myös siihen, 
kuinka paljon tietoa viranomaiset saavat vaihtaa keskenään. Huoltajilla 
on mahdollisuus päättää siitä, ovatko kaikki viranomaiset läsnä koko 
tiedonantovaiheen ja suunnitelman esittelyn ajan vai ainoastaan silloin, 
kun esittävät oman asiansa. Verkostokokouksessa kaikki kutsuttavat ovat 
yleensä läsnä koko kokouksen ajan.

Läheisneuvonpidossa ei olla kuulemassa läheisten huolenaiheita eivät-
kä viranomaiset ole saamassa tietoa läheisiltä. Läheisillä on mahdollisuus 
keskinäiseen keskusteluun ilman viranomaisten läsnäoloa. Usein taas 
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verkostokokousten yhtenä keskeisenä tavoitteena on kuulla, mistä asioista 
läheiset ovat huolissaan ja millaisena he näkevät perheen tilanteen.

Verkostokokouksissa perheenjäseniä kehotetaan ottamaan itselleen 
kokoukseen tueksi joku läheinen ihminen, mutta tukihenkilöillä ei sinällään 
ole mitään varsinaisia tehtäviä. Läheisneuvonpidossa lapselle valitaan aina 
avustaja, jonka koollekutsuja valmistelee neuvonpitoon. 

Läheisneuvonpidossa läheisille tarjotaan aktiivisesti ja järjestelmällisesti 
apua, esimerkiksi maksamalla matkakustannuksia ja järjestämällä kokous 
heille sopivana ajankohtana, jotta heidän osallistumisensa neuvonpitoon 
olisi mahdollista. Verkostokokoukset järjestetään useimmiten virka-aikana, 
ja on poikkeuksellista, että kokoukseen osallistumista tuettaisiin jollain 
tavalla.

Läheisneuvonpidon suunnitelma tehdään aina kirjallisena ja lähete-
tään kaikille neuvonpidossa läsnä olleille. Verkostokokouksen vetäjät eivät 
tavallisesti ole vastuussa suunnitelman kirjaamisesta, vaan mahdollinen 
kirjaaminen jää tavallisesti yleensä sosiaalityöntekijän tehtäväksi, mikäli 
varsinainen suunnitelma ylipäätään laaditaan. Läheisneuvonpidossa läheisillä 
on mahdollisuus seurata suunnitelman toteutumista. Verkostokokouksen 
mahdollisen suunnitelman seuranta jää tavallisesti sosiaalityöntekijän 
vastuulle.

Läheisneuvonpidossa on aina kysymys prosessista, joka koostuu val-
mistelusta, varsinaisesta läheisneuvonpidosta ja seurantakokouksesta. 
Verkostokokous puolestaan on tavallisesti ainutkertainen tapahtuma. 
Ruotsissa läheisneuvonpidon suunnitelma sitoo viranomaisia, ja mikäli 
suunnitelmaa ei hyväksytä, siitä on mahdollista valittaa. Suomessa tilanne 
ei ainakaan vielä ole tämä. 

Milloin verkostokokous, milloin läheisneuvonpito?
Sekä verkostokokouksella että läheisneuvonpidolla on omat vahvuutensa, 
eikä aina ole yksiselitteisen helppoa päättää siitä, kumman koollekutsu-
minen tietyn lapsen tilanteessa olisi paras vaihtoehto. Tässä kuitenkin 
joitakin ajatuksia.

Verkostokokous on näkemykseni mukaan parempi vaihtoehto sil-
loin, kun kutsuttavien viranomaisten määrä on suuri ja halutaan ennen 
kaikkea sopia viranomaisten välisestä työnjaosta. Jos viranomaisten määrä 
on suurempi kuin läheisverkostosta kutsuttavien määrä, ei kyseeseen tule 
kuitenkaan varsinainen spiraaliprosessikokous, vaan jokin strukturoidumpi 
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verkostokokouksen muoto. Spiraaliprosessikokouksen koollekutsumista 
puolestaan kannattaa harkita silloin, kun läheisverkoston keskinäiset suhteet 
ovat huonot ja läheisillä on erityisen paljon lapseen liittyviä huolenaiheita. 
Tällöin verkostolle voidaan spiraaliprosessia edesauttamalla tarjota tera-
peuttinen, hoitava kokemus ja toisaalta viranomaisilla on mahdollisuus 
saada tietoa läheisten lapseen liittyvistä huolista ja kokemuksista.

Läheisneuvonpidon järjestäminen on selkeintä sellaisissa tilanteissa, jois-
sa lastensuojelun sosiaalityöntekijällä kuten myös muilla lapsen tilanteeseen 
liittyvillä työntekijöillä on jo käsitys siitä, mihin lapsen tilanteeseen liittyviin 
kysymyksiin neuvonpidolta halutaan saada vastauksia. Läheisneuvonpidon 
järjestämisen taustalla tulee olla myös aito halu selvittää sitä, millä tavoin 
läheisillä on mahdollisuus joltain osin olla osallisena lapsen arjessa ja per-
heen tukena. Läheisneuvonpitoa järjestettäessä työntekijöiden on kuitenkin 
muistettava, että heillä ei välttämättä ole mahdollisuutta saada itselleen 
lisätietoa läheisten lapseen tai perheeseen liittyvistä huolenaiheista.

Koollekutsujana toimiessani on joskus tuntunut siltä, että ennen lä-
heisneuvonpidon toimeksiannon allekirjoittamista olisi ollut hyvä järjestää 
jonkinlainen selkiyttävä verkostokokous. Tällainen tunne on syntynyt 
lähinnä silloin kun sosiaalityöntekijän kysymyksistä tai keskusteluissa 
muiden viranomaisten kanssa on käynyt ilmi, että työntekijät haluavat 
ensisijaisesti keskustella keskinäisestä työnjaostaan. Selkiyttävän verkos-
tokokouksen tavoitteena voisi tällaisissa tilanteissa olla se, että työntekijät 
sopivat työnjaoistaan yhdessä perheen kanssa ja vasta tämän jälkeen kut-
sutaan koolle läheisneuvonpito pohtimaan, missä asioissa läheiset voivat 
olla lasta tukemassa. Joskus läheisneuvonpitoja on järjestetty myös siinä 
tarkoituksessa, että työntekijät saisivat lisää tietoa perheen tai lasten tilan-
teesta, mikä ei kuitenkaan ole läheisneuvonpidon tarkoitus.

Jos verkostokokouksista jätetään pois pelkästään viranomaisten 
keskinäiset kokoontumiset, molempia työmuotoja yhdistää pyrkimys 
avoimuuteen, työntekijöiden työn läpinäkyväksi tekemiseen ja aitojen 
keskustelufoorumeiden tarjoamiseen viranomaisten ja asiakkaiden välille. 
Yhteistä on myös näkökulmien ja tukea tarjoavien tahojen lisääntyminen 
sitä mukaa kuin perheiden, lasten ja nuorten läheisiä on alettu kutsua 
mukaan kokouksiin.



61

Läheisneuvonpito osana 
lapsi- ja perhekohtaista 
lastensuojelutyötä 

MaiJa uraMo

Tarkastelen artikkelissa läheisneuvonpidon asemaa ja paikkaa lapsi- 
ja perhekohtaisessa lastensuojelussa hallinnon ja lastensuojelun 
kehittämistyön näkökulmasta. Lähtökohtana on lastensuojelun 
rakennemuutoksen synnyttämä vaatimus kehittää avohuoltoa, 
mikä puolestaan edellyttää vanhemmuustyön nostamista kes-
keiselle sijalle lapsen kasvua ja kehitystä tukevassa arjessa. Nämä 
sisällöt viitoittavat tietä läheisneuvonpidolle. Kuvaan läheisneu-
vonpidon matkaa Vantaalle pilotista arkipäivän työvälineeksi ja 
sosiaalityön menetelmäksi: millaisten vaiheiden kautta on tultu 
nykytilanteeseen, jossa läheisneuvonpidon käyttö työvälineenä 
on tuloskorttitasoinen tavoite. 

Onneksi on niitä, jotka ovat hurahtaneet läheisneuvonpitoon 
sosiaalityön työmenetelmänä. Tulisieluja tarvitaan. Olen itsekin jo 
muutaman vuoden ajan järjestänyt läheisneuvonpitoja ja kehittänyt 
lastensuojelun sosiaalityötä, ensin johtavana sosiaalityöntekijänä, 
sittemmin ohjaavana sosiaalityöntekijänä, ja nyt olen kehittämis-
työssä Vantaan lastensuojelussa. Olen toiminut myös sivutoimisena 
koollekutsujana pääkaupunkiseudulle projektityönä perustetussa 
koollekutsujapankissa toiminnan alusta asti. Erityisesti koollekutsu-
jan tehtävä on ollut kiinnostava näköalapaikka pääkaupunkiseudun 
lastensuojelun sosiaalityön sisältöihin ja käytäntöihin.
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Lapsen oikeudet määrittävät vanhemmuutta
Vuoden 1983 lastensuojelulain keskeinen käsite on ollut perhe- ja yksilö-
kohtainen lastensuojelu. Uudessa vuoden 2008 alussa voimaan tulleessa 
lastensuojelulaissa (LsL 417/2007) on otettu käyttöön käsitepari lapsi- ja 
perhekohtainen lastensuojelu. Molemmat käsitteet ovat pitkiä ja kertovat 
paljon. Aiemmin lastensuojelun keskiössä on ollut perhe, jossa erityisen 
huomion kohteena on suojelun tarpeen laukaissut lapsi tai useampi lapsi. 
Uuden lain hengen mukaista on fokusoida lastensuojelutyö ennen muuta 
lapseen ja hänen myötään perheeseen, jonka lapsi ja perheen jäsenet itse 
määrittelevät. Lapsi tulee osalliseksi yhteiskuntaan perheensä kautta. 
Lastensuojelun tehtävänä on näiden ihmisten tukeminen, työskentely 
paremman tulevaisuuden puolesta ottamalla lukuun perheen jäsenten ja 
lapselle tärkeiden läheisten odotukset ja voimavarat. Onnistuminen tuen 
antamisessa tai kuntoutumisessa on varsinaisesti sitä tuloksellista työtä.

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelun sosiaalityö lähtee sananmu-
kaisesti lapsen suojelun tarpeista ja tähtää niin lapsen kuin perheenkin 
kuntoutukseen. Tälle työlle on tyypillistä siihen kohdistuvien odotusten 
moninaisuus. Työn odotetaan painottuvan ja samanaikaisesti vaikutta-
van niin lapsen arjen kuin koko perheen hyvinvoinnin kannalta moneen 
tärkeään asiaan. Myös lapsen tulevia vaikeuksia pyritään ehkäisemään, 
jos lapsen hyvinvointi hänen elämänsä keskeisissä kiintopisteissä kodissa, 
perheessä, päivähoidossa ja koulussa, on vaarantunut. Ehkäisevän työn 
ajatellaan sijoittuvan lähinnä lasten suojelun tarpeen tunnistaviin paik-
koihin, kuten neuvoloihin, terveydenhuoltoon, päivähoitoon, kouluihin, 
nuorisotyöhön, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, liikuntatoimeen ja 
järjestötoimintaan sekä muihin vastaaviin toimintoihin. Lasten suojelun 
kokonaisuudessa lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun ydintehtävänä on 
turvata lapsen oikeus arvokkaaseen elämään ja mahdollisuus turvallisiin 
ihmissuhteisiin. Lapsen on saatava olla riittävän kauan lapsi ilman aikuisilta 
siirtyneitä taakkoja (Taskinen 2007, 12).

Vanhemmuuden tehtävät – velvollisuudet tulevat näkyviksi lapsen 
oikeuksien kautta. Vanhempien velvollisuutta vastaa lapsen oikeus. Las-
tensuojelulaissa määritelty lapsen edun käsitteen sisältö on johdettu Lapsen 
Oikeuksien Sopimuksesta (1994). Lapsen edussa on kysymys hyvin arki-
sista, lapsen jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista. (Taskinen 2007, 
19). On tilanteita, jolloin on erityisesti arvioitava miten eri vaihtoehdot ja 
ratkaisut turvaavat lapselle 
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•	 tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin,
•	 läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet,
•	 mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä,
•	 iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon,
•	 taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen,
•	 turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen 

koskemattomuuden,
•	 itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen,
•	 mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asiois-

saan, sekä
•	 kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen. 

(Taskinen 2007, 19.) 

Keskeinen ulottuvuus lastensuojelutyön toteutumisessa on siis lapsen 
ja vanhempien välinen suhde. Huoli herää, jos vanhemmuus ei toteudu 
odotusten mukaisesti. Hurtigin (2003) mukaan vanhemmuuden laatukri-
teerit sisältävät oletuksen hellyydestä, kiintymyksestä, tasapuolisuudesta 
sekä vanhempien vastuunottamisesta lasten ensisijaisina huoltajina. Tällöin 
lastensuojelun keskeiseksi haasteeksi muotoutuu riittävän vanhemmuuden 
määrittely, toisin sanoen sen määrittely, mitkä ovat vanhemmuuden, isyy-
den ja äitiyden minimitavoitteet ja milloin kyseessä oleviin tavoitteisiin on 
kunkin lapsen tilanteessa päästy. 

Vanhemmuutta määritellään käytännössä vanhemman tehtävinä 
sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteena. Irene Kristeri (2002; 
1995) puhuu riittävästä ja riittämättömästä vanhemmuudesta. Jos riittävä 
vanhemmuus on suurimmaksi osaksi sitä, että vanhemmat tuntevat itsensä 
hyvin ja riittävät itselleen, on riittämätön vanhemmuus vieraantuneisuutta 
omasta itsestä (Kristeri 1995, 22–24). Winnicott (1965) käyttää ilmai-
sua ”riittävän hyvä vanhemmuus” kuvaamaan tavallista vanhemmuutta, 
jota hän pitää ensiarvoisen tärkeänä lapsen terveelle kehitykselle. Hän 
tarkoittaa vastaanottavaista, empaattista vuorovaikutussuhdetta, mutta 
painottaa myös, ettei vanhempien tarvitse olla täydellisiä. Riittää kun he 
ovat ”riittävän hyviä”: lapselle on kehityksessään hyväksi oppia sietämään 
myös turhautumista ja vanhempien puutteita. 

Vanhemmuutta ja sen tehtäviä määritellään myös vanhemman tiet-
tyinä kykyominaisuuksien valmiustiloina. Vanhempien välttämättömiin 
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valmiuksiin kuuluu kyky nähdä lapsi sellaisena kuin hän on, kyky em-
patiaan lasta kohtaan, kyky realistiseen käsitykseen siitä, mistä lapsi voi 
selviytyä, ja kyky suhtautua lapseen emotionaalisesti positiivisella tavalla. 
Keränen ym. (2001) kiteyttävät hyvän vanhemmuuden määritelmäksi 
”hyvin toimivan vanhemmuuden”, jossa lapsen tarpeista lähtevä lapsen 
huomioiminen tunnesuhteessa kasvatuksen kera tuottaa tasapainoisen ja 
terveen lapsen ja nuoren. 

Hurtigin (2003) mukaan vanhemmuuden luonne näyttäytyy sen mu-
kaan korostetaanko vanhemmuuden tehtävä- vai suhdeluonnetta. Tehtävää 
korostettaessa painottuvat vanhempien ominaisuudet ja kyvyt toteuttaa 
vanhemmuuteen kuuluvia velvoitteita. Suhdetta korostettaessa sen sijaan 
lapsen ja vanhemman välinen side nähdään lapsen kasvulle ja kehitykselle 
ensisijaisen tärkeänä. Suhdetta painotettaessa korostuu valtion velvollisuus 
turvata perheen hyvinvoinnin edellytykset yhteiskuntapoliittisten ratkai-
sujen ja palveluiden avulla. Tehtävää korostettaessa valtio aktivoituu vasta, 
mikäli vanhemmat eivät selviä tehtävästään. 

Aikuisten auttamiseen tai kokonaisuuteen keskittyminen eivät sulje 
pois sitä, että lapset tulevat autetuiksi niiden kautta. Kriittinen kysymys 
onkin, miten lasten tarpeet tilanteessa havaitaan ja miten heidän hyöty-
misensä lastensuojelussa varmistetaan (Hurtig 2003, 80–81). Perheiden 
tilanteissa ilmenevät eritasoiset ja -tyyppiset ongelmat kietoutuvat usein 
toisiinsa, ja niiden ratkaisemiseen vaaditaan yhteistä näkemystä työskentelyn 
suunnasta, toteutuksesta ja arvioinnista. Tällöin korostuvat eri auttamis-
tahojen keskinäinen koordinointi sekä viranomaisten välinen yhteistyö ja 
sen toimivuus (mt. 82). 

Vanhemmuuden ymmärtämisen kannalta ei siis ole lainkaan merki-
tyksetöntä se, kuinka vanhemmuutta määritellään, eikä toisaalta vanhem-
muuden tukemisen kannalta se, millä tavalla vanhemmuus ymmärretään. 
Vanhemmuutta voi pitää arvona sinänsä; se on asema, kunnia tai oikeus. 
Vanhemmuuden voi määritellä myös velvoitteena ja tehtävänä: vanhemmuus 
voi joissain tilanteissa olla ongelma tai pulma; sitä voidaan pitää riskinä, 
uhkana, mutta myös mahdollisuutena.

Ilman turvallista arkea ja pysyviä aikuissuhteita lapsen kasvu ja kehitys 
vaarantuvat. Kun on huolta lapsesta, kuka tai ketkä ovat niitä aikuisia, joille 
vastuu lapsesta ja hänen tilanteensa kohentamisesta kuuluu, missä suhteessa 
nämä aikuiset ovat lapseen? On kysyttävä myös, millaisen vanhemmuuden 
nämä aikuissuhteet mahdollistavat lapselle hänen arjessaan. Nykypäivän 
lapselle on päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa ja maailmassa, jossa 
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uusperheet ovat yhä tavallisempia, kaikilla aikuissuhteilla merkittävä asema 
ja tehtävä. Voi olla, että monet peruspalveluiden tai harrastustoiminnan 
toimijoista eivät miellä työhönsä sisältyviä vastuullisen vanhemmuuden 
elementtejä suhteessa kohtaamaansa asiakaslapseen. Läheisneuvonpidon 
merkitys on siinä, että sen avulla voidaan etsiä läheis- ja viranomaisver-
kostoista sellaisia aikuissuhteita, joiden avulla ja yhdistelmillä löydetään 
riittävästi vanhemmuutta lapsen arkeen.

Avioerolukujen kasvun myötä uusperheet ovat tulleet jäädäkseen. 
Ei liene vierasta, että lapsi ei välttämättä hahmota perhettään, sitä keitä 
perheeseen kulloinkin kuuluu. Sama epäselvyys voi olla myös aikuisilla, 
jotka liittyvät lapsen arkeen. Lastensuojelun peruskysymykseksi kiteytyykin 
lapsen perhe – vanhemmuus lapsen arjessa. On kysyttävä, 1) mitkä ovat 
niitä aikuissuhteita lapsen arjessa, joista vanhemmuus koostuu, 2) onko 
aikuissuhteita riittävästi ja 3) millaisena vanhemmuutena juuri nämä 
aikuissuhteet tämän lapsen arjessa näyttäytyvät. Tämän jälkeen on syytä 
tarkentaa vielä näiden suhteiden laatua kysymällä, löytyykö näiden suh-
teiden avulla riittävästi vanhemmuutta lapsen arkeen vai puuttuuko sitä 
ja millä tavalla kyseessä olevat aikuissuhteet takaavat juuri tälle lapselle 
lapsen edun toteutumisen. (Uramo 2008, 3.) 

Ritala-Koskinen (2001) on tutkinut lapsen suhdetta perheeseen muun 
muassa käyttäen keskustelukumppaninaan postmodernisuuspuhetta. 
Lasten uudet perhesuhteet ovat tutkimuksissa tulleet tarkastelun koh-
teeksi nimenomaan vanhemmuussuhteina, ja niitä verrataan mielellään 
ydinperhemallin mukaiseen biologiseen lapsi–vanhempi-suhteeseen, mihin 
liittyy sisäänrakennetusti oletus, että puolisuhteet kytkeytyvät vanhemman 
rooliin ja velvollisuuksiin (mt. 29). Puolisuhteella tarkoitetaan lapsen ja 
perheeseen tulleen uuden aikuisen, puolivanhemman, välistä suhdetta, 
samoin uusperheen sisaruussuhteista puhutaan puolisiskoina ja -veljinä. 
Ritala-Koskisen (2001, 29) mukaan lapsen ja puolivanhemman suhdetta 
voitaisiin tarkastella myös joltain muulta kuin vanhemmuusperustalta. 
Uusperheen myötä myös lapsen alkuperäiset perhesuhteet (suhteet biologi-
siin vanhempiin, sisarruksiin, sukulaisiin) voivat merkityksellistyä uudella 
tavalla. Hahmotellessaan (mt., 31–33) tehtyjen tutkimusten valossa sitä, 
kuinka uusperhe ja sen jäsenten keskinäisiä suhteita on tarkasteltu, Ritala-
Koskinen on löytänyt käsitteet psykologinen (ks. Gamache 1997, 51–56), 
biologinen ja sosiaalinen vanhemmuus. 

Psykologinen vanhemmuus voi olla täydellistä, jolloin uudella ai-
kuisella on täysi vanhemman asema. Toisessa ääripäässä psykologista 
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vanhemmuutta ei ole eikä siten myöskään asemaa vanhempana. Näiden 
ääripäiden väliin mahtuu monenlaista psykologista vanhemmuutta, joka 
voi muistuttaa tätien tai setien, isovanhempien, avioitumisen kautta tul-
leiden sukulaisten (in-laws), valmentajien, opettajien tai perheen ystävien 
roolia. Olennaista niille on, että ne perustuvat kiintymykseen, niillä on 
tunnepohjaa. Psykologisen vanhemmuuden aste voi muuttua ajan ja olo-
suhteiden mukaan (ks. Gamache 1997, 45–51). Psykologinen vanhemmuus 
on käsitteenä neutraalimpi ja paremmin lapsen ja uuden aikuisen suhdetta 
kuvaava kuin sosiaalinen vanhemmuus, jota uusperhetutkimuksessakin 
on käytetty kuvaamaan vanhempana toimivaa uutta aikuista. Sosiaalista 
vanhemmuutta ilmentävät asuminen lapsen kanssa, hoivan, huolenpidon 
ja ajan antaminen lapselle sekä esiintyminen julkisesti lapsen kanssa.

Sosiaalinen vanhemmuus -käsitteeseen sisältyy eronteko biologiseen 
vanhemmuuteen, biologisia vanhempiahan ei kutsuta sosiaalisiksi vanhem-
miksi (Ritala-Koskinen 2001, 31–32). Biologinen vanhemmuus määrittyy 
lapsen synnyttäjän ja sukusolun hedelmöittäjän mukaan. Jouko Huttunen 
(2001, 58–65) on ehdottanut vanhemmuuden muodostuvan miehen osalta 
biologisesta, juridisesta, sosiaalisesta ja psykologisesta isyydestä, jotka voivat 
esiintyä yhdessä tai erillään. Toisin sanoen lapsen isäksi voidaan tulkita 
tilanteen mukaan lapsen siittäjä tai mies, jolla on yhteiskunnan antamia 
oikeuksia tai velvollisuuksia lapseen nähden tai joka asuu lapsen kanssa 
ja jakaa arjen tämän kanssa, tai jota lapsi pitää isänään (Kolehmainen 
& Aalto 2004, 15). Ritala-Koskinen (2001, 32) itse näkeekin, että tuota 
lapsen ja uusperheen uuden aikuisen suhdetta voisi tarkastella lapsen ja 
aikuisen läheisenä aikuissuhteena, jonka laadulle on merkitystä keskinäisellä 
luottamuksella ja aikuisen vastuullisuudella. Tällöin ei myöskään hänen 
mukaansa uusperheenä onnistuminen tulisi mitatuksi vanhemmuussuhteen 
täyttymisen kautta, vaan sitä voitaisiin katsoa muunlaisin kriteerein. 

Ritala-Koskisen (2001) toteaa, että asiantuntijoiden (kuten psykologien, 
opettajien, sosiaalityöntekijöiden) mukaan lasten ymmärrys perheestään 
ja kodistaan ei aina vastaa todellisuutta. Lasten tunne siitä, keitä heidän 
perheeseensä kuuluu, ei välttämättä vastaa uusperheen kokoonpanoa. 
Asiantuntijoiden mukaan lapselle tulee olla selvää, keitä hänen perheeseensä 
kuuluu. Perheen ulkoisten rajojen määrittelyn rinnalle asiantuntijat nostavat 
perheen sisäisiin rajoihin liittyvät ongelmat. Näissä sisäisissä rajoissa on 
ennen kaikkea kyse lasten ja uusperheen aikuisten välisestä sukupolvisuh-
teesta, aikuisuuteen ja vanhemmuuteen liittyvästä vallasta, samoin kuin 
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aikuisten vastuullisuudesta. Ongelmallisiksi asiantuntijat kuvaavat tilanteet, 
joissa aikuisten valta ja vastuullisuus eivät toteudu (mt., 189–191).

Uusperheenä onnistumisen kriteerinä on pidetty lapsen ja uuden 
aikuisen suhdetta, joka on mahdollisimman pitkälle vanhemmuussuhteen 
kaltainen (Ritala-Koskinen 2001, 32). Lähtökohtana lastensuojelutyön 
tarpeen arvioinnissa ja vanhemmuustyössä tulisi olla yhteinen ymmärrys 
siitä, mikä on kunkin lapsen perhe, jonka kautta lapsen hyvävointisuus tai 
huonovointisuus viime kädessä määrittyy. Yhteisen ymmärryksen myötä 
konkretisoituu lapsen arjessa oleva tosiasiallinen vanhemmuus. Vasta sen 
jälkeen on mahdollista vastata kysymykseen siitä, onko juuri tämän lapsen 
kohdalla tarpeen ottaa myös vanhemmuus muutostyön kohteeksi.

Avohuoltopainotteinen lastensuojelu 
Vantaalla lastensuojelun avopalveluiden kentässä läheisneuvopidolla on 
paikoin jo vahva jalansija, jota ovat edistäneet monet tekijät. Kun läheisneu-
vonpito menetelmänä alkoi Vantaalla vähitellen tulla tutuksi muutamille 
sosiaalityöntekijöille omakohtaisten kokemusten myötä, alettiin samaan 
aikaan pilotoida myös lastensuojelutarpeen tilannearviomallia, josta sit-
temmin uusi lastensuojelulaki käyttää käsitettä lastensuojelun tarpeen 
selvitys. Tätä mallia markkinoitiin myös läheisneuvonpitoa valmistele-
vana menetelmänä. Kolmas merkittävä tekijä osui myös näihin samoihin 
vuosiin, nimittäin lastensuojelun rakennemuutos, jossa lastensuojelun 
avohuolto tukitoimineen tuli nostaa korostuneesti kehittämistyön koh-
teeksi. Huomion arvoista tässä asetelmassa on, että näitä uusia menetelmiä 
ja lastensuojelun rakennemuutosta ei ole työstetty yksittäisinä, toisistaan 
irrallisina projekteina vaan ne pantiin kehittämistyön avulla vuoropuheluun. 
Tällainen toiminta- tai lähestymistapa on merkittävästi lisännyt yhteistä 
ymmärrystä lastensuojelutyöstä, vaikuttanut sosiaalityön sisältöihin ja 
määrittänyt kehittämistyön tavoitteita sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mialalla perhepalveluissa.

Lasten huostaanottojen määrä Vantaalla on lisääntynyt radikaalisti 
ja se on pakottanut kaupungin uudistamaan lastensuojelun avohuollon 
tukitoimia. Marraskuun lopussa 2004 Vantaalla käynnistyi lastensuojelun 
rakennemuutos (STM, Tiedote 407/2004) osana valtakunnallista sosiaa-
lialan kehittämishanketta. Tuolloin peruspalveluministeri Liisa Hyssälän 
ja Vantaan kaupunginjohtajan Juhani Paajasen johdolla neuvoteltiin so-
siaalialan kehittämistarpeista. Neuvottelu oli jatkoa kuntien sosiaalialan 
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kehittämistarpeiden selvittämiselle. Ministeriön tavoitteena oli täsmentää 
kuulemansa pohjalta Sosiaalialan kehittämishankkeen valtakunnallista 
toimeenpanosuunnitelmaa. Uudistukseen liittyi kaikkien lapsia ja per-
heitä koskevien palvelujen kehittäminen. Mukaan otettiin muun muassa 
sosiaalityö, perhetyö, lasten päivähoito ja lastenneuvolatoiminta. Vantaa 
on väestön lisääntyessä joutunut jatkuvasti panostamaan palvelujen ke-
hittämiseen. Kaupungissa asuu yli 185 000 ihmistä, ja väestö lisääntyy 
noin 2 500 ihmisellä vuosittain. Vantaa on kasvukeskus, jossa syntyvyys 
on suuri ja johon ihmisiä tulee sekä muualta Suomesta että ulkomailta, 
mikä asettaa omat erityisvaatimuksensa palveluille entistäkin kireämmässä 
taloudellisessa tilanteessa. 

Vantaan lastensuojelun kehittämistyössä keskeisenä tavoitteena on 
saada sosiaalityöllä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu avohuoltopainot-
teiseksi. Kehittämissuuntaa tukee myös uuden lastensuojelulain (417/2007) 
korostama peruspalveluiden velvoite toimia lasten suojelussa aiempaa ko-
konaisvaltaisemmin. Peruspalveluiden tehtävänä on kehittää monipuolisia 
palveluita ja antaa aiempaa laajemmin erityistukea sitä tarvitseville lap-
sille ja heidän perheilleen. Läheisneuvonpidon käyttöä niin menetelmänä 
kuin työvälineenä ovat vauhdittaneet lastensuojelun kehittämisen myötä 
tulleet haasteet tukea lastensuojelun tarpeessa olevaa lasta ja perhettä 
kotiin. Haasteena on toisin sanoen suunnata aiempaa tavoitteellisimmin 
tukitoimia lapsen ja perheen avohuoltoon huostaanottojen ehkäisemiseksi 
ja toisaalta huostaanottoaikojen lyhentämiseksi. Viimeksi mainittuun on 
pyritty Vantaalla vastaamaan Huostaanottojen lakkauttamisen hankkeel-
la, ns. HULA-hankeella (Uramo 2006). Haasteena on myös avohuollon 
tukitoimena tehtävän muutostyöskentelyn vaikutusten lisääminen, kuten 
intensiiviperhetyö Pihlajan perhekuntoutusyksikössä tai avohuollon tuki-
toimena sijoitetun lapsen tai koko perheen sijoitukset.

Juridis-hallinnollisesti lastensuojelun tarpeiden tulkinta paikantuu 
yhteiskuntatasolle ja toisaalta kuntatasolle, jolla kunnallinen lapsi- ja per-
hekohtainen lastensuojelu pannaan täytäntöön. On tehtävä ideologinen 
valinta asiakkaaksi määrittelyn suhteen: lapsi vai vanhempi- vai lapsi ja van-
hempi -kategorioissa. Toisaalta on kyettävä vastaamaan myös kysymykseen 
lapsen ja vanhemman – koko perheen – avuntarpeista. Suunnitelmallinen, 
tavoitteisiin pyrkivä muutos lapsen ja perheen kaikenpuolisen hyvinvoin-
nin lisäämiseksi on mahdollista, kun ymmärretään, että lastensuojelun 
sosiaalityössä muutostyön painopisteet vaihtelevat asiakastyön työsken-
telyprosessissa, vaikka lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaaksi 



69

ensisijaisesti määrittyykin lapsi. Toisin sanoen oleellista on ymmärtää, että 
sosiaalityössä on kyseessä joko yksi samanaikainen, välillä painopisteitä 
vaihtava muutostyön prosessi tai kaksi rinnakkaista, samansuuntaista pro-
sessia, joilla molemmilla on omat tai sitten yhteiset kulminaatiopisteensä: 
palveluntarvetta ja muutosta arvioiva suunnitelmallinen ja tavoitteellinen 
sosiaalityö. (Uramo 2008.)

Samaan aikaan kun pääkaupunkiseudulle perustettiin koollekutsu-
japankki, käynnistyi Helsingissä Kohtaavaa lastensuojelua -hanke, jossa 
kehiteltiin ”rautalankamalli” lastensuojelun alkuvaiheen tilannearviomal-
lista. Tämän hankkeen rahoitus tuli Kaupunkisosiaalityön osaamisen ja 
moniammatillisten työmuotojen kehittämishankkeesta syksyllä 2003, kun 
hankkeeseen lähtivät mukaan Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. 
Vantaalta pilottiin lähtivät mukaan kahden palvelualueen sosiaalityön 
tiimit. Vaikka hankkeen pilotointivaihe pääkaupunkitasoisesti päättyi, 
jatkettiin pilotointia vielä Vantaalla kokopäiväisen ohjaavan sosiaalityönte-
kijäresurssin turvin suunnitellen jo samalla mallin levittämistä. Varsinainen 
tilannearviomallin levittämistyö tehtiin vuoden 2005 aikana sitouttaen 
erityisesti lastensuojelun sosiaalityön esimiehet ja johtavat sosiaalityöntekijät 
mallin käyttöön. Samalla asetettiin määrälliset tavoitteet mallin mukaiselle 
työskentelylle. (Uramo 2006.) 

Lastensuojelun tarpeen arvioinnilla eli lastensuojelun tilannearvio-
työskentelyllä on erityistä merkitystä sille, että Vantaalla on jo muutamia 
läheisneuvonpitoa työmenetelmänään käyttäviä sosiaalityön tiimejä. Aluk-
si läheisneuvonpitoa nimittäin markkinoitiin luontevana jatkotoimena 
lastensuojelun alkuvaiheen tilannearviotyöskentelylle. (Uramo 2006). 
Läheisneuvonpidosta ja tilannearviointityöskentelystä saatujen positiivisten 
kokemusten myötä läheisneuvonpitojen käytölle ja tilannearviotyöskentelyn 
toteuttamiselle asetettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran määrällinen 
tavoite sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan strategisiin tavoitteisiin. 
Tavoitteenasettelu perustuu ajatukseen, että näitä menetelmiä käyttämällä 
päästään lähemmäksi strategisesti painotettua lastensuojelun avohuoltoa: 
Menetelmät luovat sisältöjä ja rakenteita sosiaalityöhön sekä laatua ja läpi-
näkyvyyttä palveluihin, ja lisäksi ne sisältävät ajatuksen kaikinpuolisista 
positiivisista vaikutuksista. Lisäksi läheisneuvonpito prosessiominaisuutensa 
ansiosta mahdollistaa toisaalta lapsen arjen voimavarojen näkyväksi teke-
misen ja toisaalta lastensuojelun toimenpiteiden tai tukitoimien tuomien 
vaikutusten pysyvyyden pitempikestoisemmin kuin yksittäiset episodin 
omaiset väliintulot lapsen ja perheen muutostarpeissa. 
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Läheisneuvonpidon matka sosiaalityön  
menetelmäksi ja työvälineeksi
Punaisena lankana lastensuojelun kehittämistyön kontekstissa on siis se, 
miten saada näkyväksi lapsen arki ja toiseksi lapsen kasvua ja kehitystä 
tukevat aikuiset. Näihin kysymyksiin antaa oivan vastauksen läheisneu-
vonpito, joka on jo sinällään yksittäinen työmenetelmä, mutta tässä laa-
jemmassa yhteydessään myös kehittämisen väline, joka konkretisoi lapsen 
arkea yhdessä lapselle tärkeiden läheisten tai muuten merkityksellisten 
henkilöiden kanssa. 

Kun vuoden 2008 alusta tuli voimaan uusi lastensuojelulaki, johon on 
kirjoitettu sisään läheisneuvonpidon käyttämisen velvoite yhtenä työmene-
telmänä, oli työtä tehty jo lähes kymmenen vuotta läheisneuvonpitomene-
telmän haltuun ottamiseksi. Kuinka tähän on tultu? Mitä lastensuojelun 
sosiaalityöltä ja ennen muuta sen täytäntöönpanojärjestelmältä edellytetään, 
jotta läheisneuvonpidosta tulee jokapäiväinen sosiaalityön työmenetelmä 
tai -väline lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojelutyöhön?

Vuonna 1998 Stakesissa käynnistyi Läheisneuvonpito sosiaalityön 
työmenetelmäksi -hanke osana Huostaanottoprojektia. Osahankkeen ta-
voitteena oli kokeilla, kehittää ja tutkia suomalaisiin olosuhteisiin sopivaa 
lastensuojelun työmallia, jossa tietoisesti hyödynnetään perheen läheis-
verkoston voimavaroja lapsen elämän tukemiseksi. Pääkaupunkiseudulta 
projektiin osallistui Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Kaakkoinen 
sosiaalikeskus. Suunnittelijaksi Stakesiin siirtyi Vantaan silloinen sijais-
huollon sosiaalisihteeri Anne Kaatra. Tällä seikalla on ollut suuri merkitys 
sille, että läheisneuvonpito on työmenetelmänä tullut myös Vantaalle. 
(Kaatra 2008.) 

Vantaa ei siis vielä ollut varsinaisesti Stakesin projektissa mukana 
läheisneuvonpitomallin pilotointivaiheessa, joka päättyi vuonna 1999. Sen 
sijaan Vantaa oli erityisesti Helsingin kanssa aktiivinen, kun hankkeessa 
tuli vakavan pohdinnan kohteeksi koollekutsujatoiminnan organisointi. 
Vuonna 1999 pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveystoimen johdolle tehtiin 
esitys pääkaupunkiseudun yhteisen koollekutsujapankin perustamisesta 
läheisneuvonpitotoiminnan toteuttamiseksi lastensuojelussa.

Seuraava merkittävä vaihe vantaalaisessa läheisneuvonpitotoiminnassa 
oli läheisneuvonpitomenetelmästä järjestetty informaatiotilaisuus helmi-
kuussa 2000, jossa ensimmäiset ”merkittävät siemenet pantiin itämään” 
läheisneuvopitomenetelmän jalkauttamiseksi Vantaalle. Tilaisuudessa 
Helsingin Kaakkoisen sosiaalikeskuksen sosiaalityöntekijät Liisa Korhonen 
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ja Monika Possauner esittelivät Anne Kaatran johdolla menetelmää. Itse 
osallistuin tilaisuuteen ja muistan olleeni häkeltynyt erään toisen sosiaali-
työntekijän kanssa erityisesti menetelmän määrittämän sosiaalityöntekijän 
roolin suhteen. Tätä puolta menetelmässä muistan meidän vahvasti ky-
seenalaistaneen, sillä olimmehan oppineet toimimaan ja myös toimineet 
hyvin sosiaalityöntekijäkeskeisesti lastensuojeluasioissa. 

Lokakuussa 2001 järjestettiin kaksipäiväinen koollekutsujakoulutus, 
kun Espoo, Helsinki ja Vantaa olivat päättäneet perustaa pääkaupunki-
seudulle niin sanotun koollekutsujapankin, jota ryhdyttiin kehittämään 
projektityönä. Tavoitteena oli kouluttaa 30 koollekutsujaa, 10 kustakin 
kunnasta. Koulutukseen osallistui lopulta 25 henkilöä, joista vantaalaisia 
oli 7. Tällä hetkellä sivutoimisia taustaltaan vantaalaisia koollekutsujia 
on 4, kun kaikkiaan sivutoimisia koollekutsujia on koollekutsujapankin 
listalla 13. Koulutetut koollekutsujat ja aluksi vuoden määräajalle palkattu 
projektipäällikkö oli päätetty hallinnollisesti sijoittaa Helsingin kaupungin 
alaisuudessa toimivaan Heikki Waris -instituuttiin. Ratkaisun perusteena 
olivat ajatukset läheisneuvonpidon menetelmän sosiaalityölähtöisyydestä 
ja sen pohjautumisesta erityisesti kunnalliseen lastensuojelutyön ideaan, 
josta seurasi ajatus, että koollekutsujapankinkin on oltava kytkettynä 
kunnalliseen toimintaan. Tätä ratkaisua voidaan pitää näin jälkikäteenkin 
taktisesti hyvänä ratkaisuna. (Kaatra 2008.)

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouk-
sessaan toukokuussa 2005 läheisneuvonpitoa koskevasta sopimuksesta 
ja toteuttamisohjelmasta. Sopimuksen mukaan pääkaupunkiseudun lä-
heisneuvonpidon koollekutsujapalvelujen kustannukset perustuvat pal-
velujen välittömiin kustannuksiin ja sovittuun määrään välillisiä kustan-
nuksia. Kaupunki sitoutui maksamaan sovitun kuukausikorvauksen ja 
projektipäällikön vahvistaman erittelyn mukaisen läheisneuvonpitojen 
koollekutsujatyöparien tuntipalkan toteutetuista läheisneuvonpidoista 
ja niihin liittyvistä seurantakokouksista sekä läheisneuvonpitojen muut 
kustannukset. Muita kustannuksia ovat muun muassa asiakasperheen 
määrittelemien, läheisneuvonpitoon osallistuvien omaisten ja muiden lä-
heisten matkakulut sekä sosiaalityöntekijän määrittelemien viranomaisten 
matkakulut, läheisneuvonpitojen tarjoilut sekä tarvittaessa muut ostajan 
hyväksymät kulut, kuten kustannukset tulkkipalveluista ja lastenhoidosta 
sekä kokoontumispaikkojen tilavuokrat (Vantaan kaupunki, sosiaali- ja 
terveyslautakunta, 15.5.2002/asia nro 52).
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Hankkeen suunnitteluryhmä kokoontui ennen projektin alkua vuon-
na 2001, josta ajankohdasta alkaen myös Vantaalla on ollut edustajansa 
Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektissa. Aluksi hanke oli kak-
sivuotinen (2002–2003), ja sen jälkeen sitä jatkettiin neljällä vuodella 
(2004–2007) päämääränä toiminnan vakinaistaminen. Hanketta jatkettiin 
vielä kuitenkin kahdella vuodella (2008–2009), koska haluttiin saada tie-
toa lastensuojelulain vaikutuksista sekä pohtia, mihin pysyvä seudullinen 
palvelutuotanto voisi sijoittua. 

Nykyisellään Heikki Waris -instituutin ja Pääkaupunkiseudun sosi-
aalialan osaamiskeskus Soccan sopimukset lähtevät siitä, että niiden toi-
minta on aina määräaikaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa, ei pysyvää 
palvelutuotantoa. Kun näitä yksikköjä ollaan nyt yhdistämässä, kunnat 
voivat halutessaan sisällyttää hankkeen kaltaisen toiminnan mukaan so-
pimuksiin, tai sitten kyseinen toiminta on jonkin kunnan hallinnoimaa, 
kuten esimerkiksi seudullinen tulkkipalvelu Vantaalla. Näiden jatkokausien 
väliin sijoittuu vielä vuoden 2005 keväällä tehty päätös päätoimisen koolle-
kutsujan palkkaamisesta. Ensimmäinen kokopäivätoiminen koollekutsuja 
aloitti saman vuoden lokakuun alussa. 

Koollekutsujapankin toiminnan käynnistyttyä myös Vantaa alkoi 
vähitellen lähettää pyyntöjä projektiin läheisneuvonpitojen järjestämiseksi. 
Toimeksiantojen määrät ja niiden alueellinen jakautuminen ovat vaihdelleet 
vuosittain (kts. taulukko 3). Viime vuonna (2007) pääkaupunkiseudulla 
tehtiin 28 toimeksiantoa, joista lähes puolet (12) tuli Vantaalta.

Taulukko 3. Vuosittain eriteltyinä Vantaalla toteutuneet läheisneuvonpidot ja 
seurantakokoukset. 

2002 LNP 7 seurannat  6 
2003 LNP 9  seurannat  19 
2004 LNP 2 seurannat  8 
2005 LNP 5 seurannat  1 
2006 LNP 6 seurannat  8
2007 LNP  10 seurannat  7 

Viimeisin vaihe Vantaalla on valmistella toisen kokopäivätoimisen 
koollekutsujan palkkaamista koollekutsujapankkiin läheisneuvonpitome-
netelmän juurruttamistyön laajentuessa. Suunnitelman mukaan tämän 
koollekutsujan työpanos kohdennetaan Vantaan lastensuojelun sosiaalityön 
läheisneuvonpitojen toimeenpanoihin. Tämän lisäksi edelleen säilyvät toisen 
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kokopäiväisen koollekutsujan työpanoksesta Vantaan käyttöön varattu 
osuus ja sivutoimisten koollekutsujien käytön mahdollisuus. Suunnitelma-
na on, että toinen kokopäivätoiminen koollekutsuja aloittaa työskentelyn 
elo-syyskuussa 2008. 

Päätoimisen koollekutsujaresurssin lisäämispyrkimyksen taustalla on 
tarve entistä useammin järjestää läheisneuvonpito viikkotyöajan puitteissa. 
Virka-aikana tehty läheisneuvonpitotyöskentely vähentää henkilöstökuluja, 
ja toisaalta virka-aikana tehdyt läheisneuvonpidot ohjaavat mieltämään 
menetelmän käytön ja siihen käytetyn ajan sosiaalityön työtehtäviin kuu-
luvaksi. Viikonloppuisin ja virka-ajan ulkopuolella tehtävä työ, kuten 
läheisneuvopito, on lisätyötä ja koetaan täten rasitteeksi, ja sillä taas on 
vaikutuksia sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamiseen. 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitojen järjestämiseksi projektissa 
on käytettävissä yhden päätoimisen ja 13 osa-aikaisen koollekutsujan työ-
panos. Tällä koollekutsujaresurssilla voidaan vuosittain käynnistää 25–30 
uutta läheisneuvonpitoprosessia. Päätoimisen koollekutsujan vuosittaiseksi 
työpanokseksi on arvioitu 15 läheisneuvonpitoprosessia. Tämä työpanos on 
mahdollinen, mikäli toimeksiannot jakautuvat tasaisesti ympäri toimin-
tavuoden ja toisaalta vuoden kuluessa päättyy riittävä määrä työskentelyn 
lopettavia prosesseja. Päätoimisella koollekutsujalla voi samanaikaisesti 
olla aktiivisessa työskentelyssä kolme prosessia neuvonpitoineen aiemmin 
käynnistyneiden prosessien ohessa. Palkkioperiaatteella työskentelevä 
sivutoiminen koollekutsujajoukko pystyy ottamaan vuosittain 10–15 
uutta prosessia, joka on suurin piirtein nykyinen määrä. Päätoimisen 
koollekutsujan vuosittainen tavoite kuntien välisellä rahoituksella jakau-
tuu niin, että Helsingissä voidaan vuosittain käynnistää seitsemän uutta 
läheisneuvonpitoprosessia ja Espoossa ja Vantaalla molemmissa neljä uutta 
läheisneuvonpitoprosessia.

Projektin nykyinen rahoitus perustuu voimassa olevaan ostopalve-
lusopimukseen, ja sen budjetti tarkistetaan vuosittain. Vuodelle 2007 
projektin budjetti oli 119 000 €, joka jakaantui siten, että Helsingin osuus 
oli 62 000 €, Espoon osuus 30 000 € ja Vantaan 27 000 €. Edellä ole-
van lisäksi kuntien tulee huomioida läheisneuvonpitojen järjestämisestä 
aiheutuvat kustannukset, kuten tarjoilut, lapsen läheisten matkakulut 
ja joissakin tilanteissa läheisten majoittumiset. Keskimäärin pidettävän 
läheisneuvonpidon tuntimäärä on 20 tuntia (sisältäen valmisteluvaiheen 
ja varsinaisen neuvonpidon). Osa-aikaisten koollekutsujien läheisneuvon-
pidon kustannukset sivukuluineen ovat noin 2 000 € läheisneuvonpitoa ja 
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1 000 € seurantakokousta kohden. Vuonna 2007 päätoimisen koollekutsujan 
palkkamenot olivat sivukuluineen 42 000 €. Palkkioperiaatteella toimivien 
koollekutsujien kulut olisivat vastaavalle määrälle läheisneuvonpitoja ja 
seurantakokouksia 45 000 € vuodessa. 

Tämän hetkisen lastensuojelun sijaishuoltokustannuslaskennan mu-
kaan päätoimisen koollekutsujan palkkakustannukset sivukuluineen 
vastaavat viiden, kuuden kuukauden mittaista yhden lapsen sijoitusta 
lastensuojelulaitokseen. Usein perheissä on muitakin lapsia, joten voi vain 
arvailla, millainen lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaiskustan-
nus voi pahimmillaan olla jo yhden perheen tilanteissa, puhumattakaan 
inhimillisestä puolesta, kodin ulkopuolisissa laitossijoituksissa.

Ajattelen, että läheisneuvonpidon käyttö juuri näissä asiakastyöprosessin 
erilaisissa siirtymävaiheissa tulisi olla ennemminkin sääntö kuin poikkeus, 
jota se vielä on todella usein. Hyvää tarkoittava avohuollon tukitoimena 
tehty sijoitus ei tuo useinkaan pitkäaikaisia toivottuja muutoksia lapsen 
tilanteeseen, koska auttamis- ja tukemisprosessi viranomaistyönä ei usein 
ole kuin marginaalista lapsen ja hänen perheensä jokapäiväisessä elämässä, 
haluttiinpa viranomaisina mitä muuta tahansa. Lapselle tärkeiden aikuis-
ten turvalliset suhteet ja riittävä vanhemmuus lapsen arjessa ovat pitkällä 
aikavälillä niitä keinoja, joiden varassa asiakkuus lapsi- ja perhekohtaisessa 
lastensuojelussa voidaan lopettaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan 
strategiaan 2007 kirjattiin lastensuojelun painopisteeksi avohuolto ja siinä 
erityisesti lastensuojelun tilannearvioinnin ja läheisneuvonpidon käyt-
töönotto tavoitteella ”jokainen lastensuojelun sosiaalityöntekijä käyttää 
tilannearviointia ja läheisneuvonpitoa työvälineenään”. (Sosiaali- ja terve-
ydenhuollon toimialan strategia 2007, Soster ltk 23.8.2006. Tarkennukset 
16.1.2007.)

Tuloskorttitasoisen tulostavoitteen saavuttamiseksi juurruttamistyötä 
on ohjattu ja tuettu seurantaryhmän avulla. Aluksi tähän ryhmään osal-
listuivat sosiaalityöntekijät edustettuina palvelualueittain sekä johtavan 
sosiaalityöntekijän ja sosiaalityön esimiestyön edustajat. Nyttemmin seu-
rantaryhmän muodostavat lähinnä kehittäjä-sosiaalityöntekijät, ja sosiaa-
lityön esimies toimii puheenjohtajana ja lastensuojelun erityisasiantuntija 
sihteerinä, valmistelijana ja koordinoijana. Tätä nykyä lastensuojelun 
kehittäjäverkostolla on keskeinen rooli uusiin työmenetelmiin perehdyt-
tämisessä ja koulutuksessa, kuten lastensuojelun tarpeen selvittämistyös-
sä ja läheisneuvonpitomenetelmän haltuunottamisessa toimipaikoilla. 
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Seurantaryhmän tehtävänä on ollut koordinoida lastensuojelun tarpeen 
arviointityöskentelyä ja tähän liittyviä monia tarpeita. 

Viimeisen parin vuoden aikana seurantaryhmä on ottanut vastatak-
seen myös läheisneuvonpitoon liittyviä kysymyksiä. Nämä kysymykset 
ovat koskeneet lähinnä koulutusta ja vertaistuen tarvetta. Keskeistä uu-
sien työmenetelmien juurruttamisessa on niiden jatkuva esillä pitäminen 
käyttämällä niitä omissa asiakastyön muutosprosesseissa sekä säännöllisesti 
kouluttamalla ja perehdyttämällä uusia sosiaalityöntekijöitä. Erityisen mer-
kittävää on käytännön kokemusten kartuttamisen ohella työmenetelmän 
kaikenpuolinen, jatkuva kehittämistyö, kuten dokumentointi asiakkaan 
asiakirjoina, prosessikuvauksina, määrällisenä ja laadullisena tiedonkeruuna 
ja vaikutusten arviointina. On myös todettava, että ilman esimiestyötä 
eli perehdytystä, johtamista ja tukea, ei tuloskorttitasoinenkaan tavoite 
tuota toivottua lisäarvoa sen paremmin asiakaslapsen ja hänen perheensä 
hyvinvointiin kuin poliittisten päättäjien tulostaseisiin. 

Lopuksi 
Lapsi tarvitsee terveen kasvunsa ja kehityksensä tueksi vastuullista van-
hemmuutta aikuisten taholta. Millaisen vanhemmuuden varaan uskaltaa 
rakentaa lapsen arkea? Läheisneuvonpito lapsi- ja perhekohtaisen lastensuo-
jelun sosiaalityön menetelmänä on eräänlaista vanhemmuuden arviointia, 
vaikka se toisaalta onkin vanhemmuuden vahvistamista ja tukemista. 
Läheisneuvonpitomenetelmän käyttö ajoitettuna esimerkiksi lapsen avo-
huollon sijoituksen päättymisvaiheeseen on omiaan varmistamaan riittävää 
vanhempien ja läheisten turvaa ja huolenpitoa lapsen arkeen samalla kun 
se tuo myös konkreettisesti näkyviin odotukset viranomaisten järjestämän 
tuen suhteen. Muita tällaisia siirtymävaiheita ovat lapsen tai koko perheen 
laitoskuntoutuksesta kotiin siirtyminen, intensiiviperhetyön työskentely-
jakson jatko ja niin edelleen.

Läheisneuvonpito on myös kehittämisen työväline, koska se pakot-
taa arvioimaan sosiaalityöntekijän suhdetta omaan työhönsä ja ennen 
muuta lapsen ja tämän läheisten osallisuutta – asemaa suhteessa juridis-
hallinnolliseen täytäntöönpanojärjestelmään, jota lapsi- ja perhekohtainen 
lastensuojelun sosiaalityö ensisijaisesti on.
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Läheisneuvonpito lasten -
suojelun sosiaalityöntekijän  
työvälineenä

heLena nyMan & kaTri Maahi

Artikkelissamme käsittelemme läheisneuvonpitomenetelmää 
lastensuojelun sosiaalityöntekijän työmenetelmänä avohuollos-
sa. Tarkastelemme sitä, mitkä seikat helpottavat tai vaikeuttavat 
menetelmän käyttöä sekä millaisia haasteita sosiaalityöntekijä 
joutuu kohtaamaan prosessin kuluessa. Olemme itse lastensuo-
jelun sosiaalityöntekijöitä ja olleet sosiaalityöntekijän tai johtavan 
sosiaalityöntekijän roolissa mukana läheisneuvonpidossa. Näin ollen 
näkökulmamme on sosiaalityöntekijän. Haastattelimme vantaalai-
sia, Tikkurilan sosiaaliaseman lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, 
jotka ovat käyttäneet menetelmää työssään, läheisneuvonpidossa 
työskennelleitä koollekutsujia sekä lastensuojelun avopalveluiden 
palvelupäällikköä.

Johdanto
Tikkurilan sosiaaliaseman lastensuojelun avohuollon työyksikkö koostuu 
12 sosiaalityöntekijästä ja kahdesta johtavasta sosiaalityöntekijästä. Tik-
kurilassa läheisneuvonpitoa on käytetty laajasti jo pitkään. Ensimmäiset 
kokemukset läheisneuvonpidon järjestämisestä ovat vuodelta 2001. Lähes 
kaikki sosiaalityöntekijät ovat käyttäneet työmenetelmää ainakin yhdessä 
asiakasprosessissa, ja monilla on kokemuksia jo useammasta (1–5) proses-
sista. Muutama sosiaalityöntekijä on osallistunut läheisneuvonpitokoulu-
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tukseen, osa on tutustunut menetelmään kokeneen työntekijän työparina, 
ja jotkut ovat kuulleet menetelmästä projektipäällikön käydessä kertomassa 
siitä työkokouksissa. 

Artikkelia varten lähdimme keräämään aineistoa työryhmämme 
sosiaalityöntekijöiltä fokusryhmähaastattelulla. Lämmittelykysymyksenä 
pyysimme haastateltavia sosiaalityöntekijöitä kirjoittamaan kolme en-
simmäisenä mieleen tulevaa asiaa läheisneuvonpidosta. Läheisneuvonpito 
nähtiin ensisijaisesti avohuollon tukitoimena, jolla on mahdollista saada 
aikaan parannus perheen ja lapsen tilanteeseen. Menetelmänä läheis-
neuvonpito koettiin intensiiviseksi työskentelyprosessiksi, joka on hyvin 
tunnepitoinen, pitkäkestoinen, lämminhenkinen ja asiakasystävällinen. 
Menetelmän etuna pidettiin läheisverkoston, sukulaisten, omaisten ja ys-
tävien yhteisvastuullisuutta ja yhteisen suunnitelman syntymistä. Toisaalta 
menetelmä koettiin työntekijälle vaativaksi ja työlääksi, sillä menetelmän 
käyttö edellyttää usein ilta- ja viikonlopputyötä. Toisaalta prosessi koettiin 
kuitenkin palkitsevaksi ja työntekijälle kiitolliseksi. Kaikesta vaivannäöstä 
huolimatta työskentelymenetelmän katsottiin olevan palveleva ja hyödyt-
tävä prosessi. 

Miksi juuri läheisneuvonpito?
Vuoden 2008 alusta voimaan astunut uusittu lastensuojelulaki (2007/417) 
perustuu lapsen ja hänen vanhempien sekä läheisverkoston kanssa tehtävään 
yhteistyöhön lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. Lain 31 § edellyttää lapsen 
ja hänen perheensä ja läheistensä tapaamista lapsen lastensuojelutarvetta 
selvitettäessä ja lapsen asioita hoidettaessa. Lain 32 § puolestaan vaatii 
sosiaalityöntekijää selvittämään lapsen läheisten mahdollisuuden ottaa 
lapsi luokseen asumaan silloin kun lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle 
suunnitellaan. Lastensuojelulain hengen mukaisesti sekä lapsi että hänen 
vanhempansa on otettava mukaan keskustelemaan vuorovaikutuksellisesti 
omista asioistaan, ja lapsella tulee olla läpi työskentelyn mahdollisuus vai-
kuttaa omiin asioihinsa. Läheisneuvonpito on ennen kaikkea menetelmä, 
jolla pyritään vastaamaan kysymykseen, millainen rooli lapsen läheisillä 
voisi olla perheen tilanteen helpottamiseksi.

Sosiaalityön historiassa on oltu kiinnostuneita yhteisösosiaalityöstä 
jo 1900–luvun alkupuolella vaikuttaneen amerikkalaisen setlementtityön 
uranuurtajan ja sosiaalityön kantaäidin Jane Addamsin ajoista lähtien (ks. 
Sipilä 1989, 26–40 ja Juhila 2006, 126). Yhteiskunnan murros näkyy kui-
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tenkin pitkään jatkuneena yksilöllistymisprosessina, minkä vuoksi yksilöt 
eivät enää saa perinteisiltä lähiyhteisöiltään entisenkaltaista sosiaalista tu-
kea. Sosiaalityöntekijät kohtaavat työssään yksilöitä, joiden toimintakykyä 
pyritään ylläpitämään ja joiltain osin asiakkaittain kontrolloimaan erilaisin 
sosiaalityön keinoin. Toisaalta nykyisenlainen palvelu- ja asiantuntijajär-
jestelmä ei ainoastaan kohtaa yksilöllistymisen seurauksia, vaan omalta 
osaltaan myös tuottaa niitä. (Seikkula & Arnkil 2005, 25–26.)

Yksilöllistymisen vastakohtana tämän päivän sosiaalityössä on alettu 
uudelleen kiinnittää huomiota yhteisösosiaalityöhön, jolloin yksilöiden, 
perheiden ja ryhmien merkitys nähdään osana sosiaalisia verkostoja ja yh-
teisöjä. Yhteiskunnan monimuotoisuuden huomioivaa ja ihmisten omista 
lähtökohdista lähtevää työtä on alettu kutsua kumppanuuteen perustuvaksi 
sosiaalityöksi. Yhteisösosiaalityötä voidaan tehdä monenlaisten verkosto-
jen ja yhteisöjen kanssa sekä monimutkaisissa yhteisöverkostoissa. Tämä 
onkin nostanut esiin kysymyksen, miten erilaiset yhteisöt huomioidaan 
sosiaalityössä. Joudutaan pohtimaan sitä kenen kanssa ja kenen ehdoilla 
kumppanuutta rakennetaan. Yhtä tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei 
erilaisia yhteisöjä nähdä toisistaan irrallisina, vaan ymmärretään niiden 
olevan jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään (Juhila 2006, 128).

Yhteiskunta tuottaa yksilöille eritasoisia syrjäytymiskokemuksia, ja 
keskenään samankaltaisia syrjäytymiskokemuksia kohdanneet ihmiset voivat 
synnyttää keskinäistä yhteydenpitoa spontaanisti, mutta sitä voidaan yhtä 
hyvin luoda ja ylläpitää ammattilaisten avulla. Näin syntyneiden vertais-
ryhmien uskotaan tuottavan sosiaalista pääomaa jäsenilleen. Suomalaisessa 
sosiaalityössä suhtaudutaan kuitenkin varauksella vertaisryhmien, perheiden 
ja sukulaisverkostojen vastuun lisääntymiseen julkisen auttamistyön sijaan. 
Nylundin (2004) mukaan sosiaalityön tutkimukset lähtevät ajatuksesta, 
että verkostojen puuttuminen vähentää vääjäämättä hyvinvointia. Toisaalta 
suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa on myös osoitettu, että liian 
kiinteillä verkostoilla voi olla omat haittansa. Tämä asettaakin Nylundin 
mielestä sosiaalityölle haasteen käyttää hyödykseen erilaisia verkostoja ja 
verkostotyön menetelmiä. Haitallisina pidettyjen vertaisryhmien sisältämä 
sosiaalinen pääoma ja vertaisuuteen perustuva voimavara, aineellinen ja hen-
kinen tuki sekä huolenpito pitäisi pystyä tunnistamaan ja hyödyntämään. 
Sosiaalityön haasteeksi nouseekin kumppanuuteen perustuvan työotteen 
vahvistaminen ja positiivisten voimavarojen näkeminen erot tukahduttavan 
ja kontrolloivan työotteen sijaan. (Nylund 2004, 184–199.) 
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Nylundin (2004) peräämä haaste on otettu sosiaalityöntekijöiden 
keskuudessa vastaan läheisneuvonpitoprosessien muodossa. Työyhteisömme 
sosiaalityöntekijöiden mielestä läheisneuvonpitomalli on auttanut konk-
retisoimaan huoltajille vanhemmuuteen liittyviä vastuualueita ja tehtäviä 
selkeästi ja käytännönläheisesti. Sosiaalityöntekijät pitävät menetelmän 
etuna erityisesti juuri sitä, että jokin muu taho sosiaalityötyöntekijän 
lisäksi – tässä tapauksessa vertaisuuteen perustuva asiakkaan lähiverkosto 
– konkretisoi lapsen tilanteen vanhemmille. Sen on koettu helpottavan 
vanhempia ottamaan ja ymmärtämään oman vastuunsa lapsen kasvatta-
misessa ja huolenpidossa. 

Varauksellisuus vertaistuen löytymiseen näkyy kuitenkin myös haastat-
telemiemme sosiaalityöntekijöiden puheessa. Heidän mielestään läheisver-
kostosta täytyisi kaikesta huolimatta löytyä niin kutsuttuja vastuullisuuden 
kantajia. Sosiaalityöntekijät toivat esiin huolensa, että mikäli läheiset eivät 
syystä tai toisesta jaa viranomaisten käsityksiä, voi sosiaalityöntekijä helposti 
jäädä huolensa kanssa yksin ja heikkoon asemaan suunnitelman teossa. 
Sosiaalityöntekijät pohtivat sitä, miten läheiset voisivat esimerkiksi tukea 
vanhempaa omalla käyttäytymisellään, elleivät kuitenkaan täysin ymmärrä 
asiakkaana olevan vanhemman päihdeongelmaa. Huolen ilmaisun takaa 
löytyy sosiaalityöntekijöiden epäröinti hyväksyä läheisverkosto täysivertai-
seksi kumppaniksi muiden viranomaisten rinnalle, sillä ” läheisethän eivät 
kuitenkaan ole ammattilaisia”. Sosiaalityöntekijät toivovatkin, että perheen 
verkostosta löytyisi helpommin ”niitä täyspäisiä isoäitejä”, joiden kanssa 
työskentelyyn sosiaalityöntekijät saattaisivat luottavaisemmin liittoutua. 

Asiantuntijavallasta refleksiivisyyteen ja  
dialogien syntymiseen 
Sosiaalityöntekijän olisi hyvä olla tietoinen, ettei hänen oma asiantunti-
juutensa perustu muita tietoja arvokkaampaan tietoon, vaan tarvittavaan 
kykyyn asettua dialogiin erilaisten tietojen kanssa. Karvinen (1993) on 
muistuttanut, että sosiaalityöntekijät tarvitsevat työssään refleksiivisyyttä 
pystyäkseen olemaan riittävän herkkiä huomioimaan sitä, millä ja kenen 
ehdoilla yhteinen tieto ja käsitys tilanteesta rakentuu. Reflektiivisyys on 
ennen muuta nöyryyttä suhteessa omaan tietoonsa. Reflektiivisyyden lisäksi 
sosiaalityöntekijät kohtaavat horisontaalisen asiantuntijuuden haasteen, 
joka asettaa sosiaalityöntekijän tiedon yhtä arvokkaaksi asiakkaan ja tä-
mänverkoston tuottaman tiedon kanssa. (Juhila 2004, 140–142.)
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Verkostotyön haasteet on otettu vastaan myös lastensuojelussa, johon 
kehitetty läheisneuvonpitomalli on tuonut perheen ja suvun voimavarat esiin 
ja niitä on alettu tietoisesti hyödyntää muutostyöskentelyssä (Heino 2000). 
Reinikaisen (2007) mukaan läheisneuvonpito haastaa perinteisen asiakas-
työn ottamalla perheen mukaan kumppaniksi työskentelyyn jakamaan 
määritys- ja päätösvaltaa lapsen asioissa. Työyhteisömme sosiaalityöntekijät 
ovat törmänneet tähän samaan ilmiöön omassa asiakastyössään, jossa 
asiakkaan oman ja aidon verkoston mukaanotto on saattanut jäädä liian 
vähäiseksi ja heikoksi. Eräs sosiaalityöntekijä esimerkiksi totesi: ”Meikäläi-
sen suunnitelmissa ei paljon kummitädit näy.” Läheisneuvonpitomenetelmä 
nähdään yleisesti hyvin luontevana tapana ottaa omaiset ja läheiset mukaan 
muutostyöskentelyyn. Läheisverkoston mobilisointia pidetään helppona, 
ja tiedon vaihtaminen nähdään helppona varsinkin silloin, kun perheen 
parissa työskentelee monta viranomaistahoa. Tällöin menetelmä tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden koota perheelle kokonaissuunnitelma, ja oma työkin 
jäsentyy sitä kautta paremmin. 

Erään sosiaalityöntekijän arvion mukaan läheisneuvonpidon etu on 
juuri siinä, että asiakas on itse aidosti mukana tekemässä suunnitelmaa 
perheensä hyväksi. Reinikainen (2007, 13) kiinnittää huomiota läheis-
neuvonpidon kolmeen perusoletukseen. Ensimmäinen oletus on, että 
asiakkaalla on oikeus olla mukana päättämässä ja keskustelemassa omista 
asioistaan. Toiseksi, lähdetään siitä, että asiakkaat ovat kykeneviä tekemään 
päätöksiä asiassaan, mikäli heille annetaan riittävästi tietoa, heidät otetaan 
aidosti mukaan päätöksentekoprosessiin ja heitä tuetaan uskomaan itseen-
sä. Kolmanneksi uskotaan, että asiakkaalla on suurempi todennäköisyys 
onnistua muutospyrkimyksissään silloin, kun hän on ollut itse päättämässä 
omista asioistaan. Aineistomme sekä omien kokemustemme perusteella 
katsomme, että läheisneuvonpitokokoukset toimivat juuri näiden kolmen 
perusolettamuksen mukaisesti, dialogisuuden periaatteita noudattaen.

Sosiaalitoimistossa järjestetyt tapaamiset noudattavat helposti pe-
rinteistä neuvottelukaavaa, jonka mukaisesti tavoitteena on sopimukseen 
pääsy lähtökohtaisesti erimielisten osapuolten kesken. Dialogisuuden 
näkyminen läheisneuvonpidossa merkitsee enemmän kuin pyrkimistä 
pelkästään sopimukseen. Dialogisuuden kautta neuvonpidossa pyritään 
löytämään yhteinen ymmärrys ja konteksti, jossa on mahdollista tehdä 
monia uusia sopimuksia. Yhteisten käsitysten löytyminen on perusta, joka 
auttaa puolestaan suunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden ja tavoitteiden 
koordinointia sekä yhteensovittamista. Dialogisuuden ajatukseen liittyy 
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myös se, että neuvonpidossa mahdollistuu moniäänisyys eli polyfonisuus, 
mikä ilmenee kaikkien läsnä olevien äänten osallistumisessa yhteisten merki-
tysten rakentamiseen. Tällöin ei pyritä valikoimaan sitä, kenen ääni edustaa 
oikeaa ja kenen väärää, vaan kaikki osallistujat tuovat oman totuutensa 
keskusteluun ja luovat uutta yhteistä todellisuutta. Näin ollen jokainen 
neuvonpito on mahdollisuus uuteen tilanteeseen ja uuteen ainutkertaiseen 
yhteiseen ymmärrykseen. (Seikkula & Arnkil 2005, 83–89.)

Dialogisuus näkyy konkreettisesti siinä, että läheisneuvonpito päät-
tyy yhteisen suunnitelmaan laatimiseen. Kirjallinen suunnitelma tekee 
verkoston toiminnan näkyväksi ja jämäköittää asiakasprosessia kokonai-
suudessaan. Työyhteisömme sosiaalityöntekijöiden mielestä neuvonpidon 
suunnitelma sitouttaa asiakasta painavammin kuin sosiaalityöntekijän 
ja perheen välinen asiakassuunnitelma. Läheisneuvonpidon suunnitel-
man kokonaisuuden hyväksyminen on kuitenkin aina sosiaalityöntekijän 
vastuulla. Dialogisuuden avulla on kuitenkin mahdollisuus synnyttää 
yhteinen ymmärrys, joka mahdollistaa myös toimivien ja tuloksellisten 
seurantakokousten onnistumisen, jolloin jälleen uudessa tilanteessa pääs-
tään helpommin yhteiseen ja jaettuun käsitykseen perheen tilanteesta ja 
tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Sosiaalityöntekijöiden arvioimana asiakkaat sitoutuivat siis useammin 
tekemäänsä läheisneuvonpidon suunnitelmaan kuin asiakassuunnitelmaan. 
Toisaalta läheisneuvonpidon suunnitelmaa käytetään kuitenkin yleisesti 
asiakassuunnitelman pohjana. Läheisneuvonpidossa perheen jäsenillä on 
yleensä mahdollisuus keskustella perheen asioista läheistensä ja työnteki-
jöiden kanssa, ja erilaisia vaihtoehtoja voidaan aidosti punnita.

Kirjoittajina ja sosiaalityöntekijöinä jäimme pohtimaan, olisiko tässä 
sosiaalityöntekijälle paikka oppia ottamaan asiakas paremmin mukaan 
dialogiin työntekijän kanssa myös asiakassuunnitelmaa laadittaessa. Si-
touttaisiko tämä asiakasta omaan suunnitelmaansa paremmin? Miten 
sosiaalityöntekijä voisi luoda läheisneuvonpidossa syntyvän dialogisen 
ilmapiirin sosiaalitoimiston kontekstiin? Voisiko sosiaalityöntekijä luottaa 
asiakkaan asiantuntijuuteen omissa asioissaan myös toimistossa eikä vain 
läheisneuvonpidon puitteissa?

Dialogisuuden avulla luotu ilmapiiri läheisneuvonpidossa mahdollistaa 
siis asiakasta sitouttavan suunnitelman valmistumisen, mutta lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän vastuu ei kuitenkaan koskaan pääty läheisneuvonpitoon, 
vaan vastuuta perheen kokonaistilanteesta kannetaan myös läheisneuvonpi-
don jälkeen. Sosiaalityön ammattietiikka estää vastuun heittämisen yksin 



82  

läheisille. Sosiaalityöntekijöinä koemme vahvasti, että sosiaalityöntekijän 
on taattava perheelle myös muut tarvittavat tukitoimet, joita läheiset eivät 
voi tarjota, sekä tarvittaessa tuettava läheisiä ja perhettä läheisneuvonpidon 
suunnitelman toteutumisessa. Kyseessä ei siis ole joko tai -tilanne, jolloin 
läheisneuvonpidon suunnitelma korvaisi muun lastensuojelutyön tarpeen, 
vaan läheisneuvonpidolla pyritään löytämään läheisten ratkaisu kunkin 
perheen lapsen sen hetkisiin tarpeisiin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän 
vastuu lapsen ja perheen tilanteesta on kuitenkin erityinen eikä verrattavissa 
minkään muun viranomaisen kantamaan vastuuseen. Sosiaalityöntekijän on 
pidettävä huoli siitä, että lapsi ja perhe saavat tarvitsemansa tuen ja palvelun 
sekä läheisiltä että muilta viranomaisilta ja palveluiden tuottajilta.

Sosiaalityöntekijän asema verkostossa
Haastattelemamme sosiaalityöntekijät kokivat yleisesti, että mallin käytön 
tekee houkuttelevaksi sosiaalityöntekijän kohtuullisen pieni rooli prosessissa 
käytännön järjestelyiden jäädessä koollekutsujan tehtäväksi. Menetelmän 
käyttö vaatii sosiaalityöntekijältä ennen kaikkea aktiivista mietintää sen 
suhteen, mikä olisi lapselle ja perheelle tueksi ja miten läheiset voisivat siinä 
auttaa. Lapsen ja perheen tilanteen ja tuen tarpeen miettiminen voi olla 
sosiaalityöntekijälle haastavaa ja rankkaakin, mutta on hyvä tiedostaa, että 
sosiaalityöntekijän on mahdollista saada tarvittaessa apua ja tukea esimer-
kiksi läheisneuvonpitoprojektin työntekijöiltä puntaroidessaan menetelmän 
soveltuvuutta perheelle. Lapsen ja perheen tuen tarve konkretisoituu sosi-
aalityöntekijän kirjaamassa yhteenvedossa ja se jäsentyy sosiaalityöntekijän 
kysymysten avulla. Sosiaalityöntekijän velvollisuutena onkin tuottaa sekä 
läheisneuvonpitoon että seurantakokouksiin hyvä ja selkeä yhteenveto, joka 
sisältää konkreettiset kysymykset lapsen arjen tukemisesta. 

Yhteenvedon kirjaamiseen on saatavilla apua esimerkiksi projektipääl-
liköltä; ulkopuolisen työntekijän kommentit yhteenvetoon ja kysymyksiin 
saattavat jäsentää sosiaalityöntekijän ajatuksia vielä paremmin. Myös me-
netelmää käyttänyt kollega tai johtava sosiaalityöntekijä ovat merkittävässä 
roolissa tukiessaan sosiaalityöntekijää hahmottamaan lapsen ja perheen 
kokonaistilannetta. 

Sosiaalityöntekijät kokivat, että heidän vastuullaan on laittaa neuvon-
pitoprosessi alulle silloin kun arvelevat lapsen ja perheen siitä hyötyvän. 
Sosiaalityöntekijöiden mielestä juuri heidän tehtävänä on ottaa asia esille 
asiakasperheen kanssa ja motivoida asiakasta yhteiseen neuvonpitoon lä-



83

heisverkoston kanssa. Itse neuvonpitoa varten sosiaalityöntekijän on tärkeä 
kiteyttää lapsen ja perheen tuen tarve kirjalliseen yhteenvetoon ja lopulta 
neuvonpidon päätteeksi ottaa vastuu yhteisen suunnitelman hyväksymisestä. 
Yhteisesti sovitun suunnitelman myötä sosiaalityöntekijän työ helpottuu 
entisestään perheen ja läheisverkoston ottaessa vastuun osasta työskentelyä. 
Eräs haastattelemamme sosiaalityöntekijä ilmaisi asian osuvasti: 

”Sosiaalityöntekijän vastuulla on määritellä reunaehdot, asiakkaat ottavat itse 
vastuun niiden toteutumisesta. Menetelmä antaa mahdollisuuksia sosiaalityönteki-
jälle, mutta kutsuu mukaan perheen ja läheisverkoston. Läheisneuvonpidolla ihan 
oikeasti pystytään turvaamaan konkreettisesti lapsen tilannetta.” 

Neuvonpidon jälkeen sosiaalityöntekijän vastuulle jää perheen ja lapsen 
tilanteen seuranta ja suunnitelman mukaisen kontaktin ylläpito. Näkemyk-
semme mukaan sosiaalityöntekijän on pidettävä huolta siitä, että läheisille 
varmistetaan riittävä tuki suunnitelman toteuttamiseen. Sosiaalityönteki-
jöiden on myös otettava vastuu suunnitelman seurantavaiheessa siitä, että 
he ovat läheisten ja muun verkoston saatavilla ongelmatilanteessa.

Läheisneuvonpidoissa laaditut suunnitelmat ovat työyhteisömme sosi-
aalityöntekijöiden kokemusten mukaan yleensä hyvin konkreettisia ja pik-
kutarkasti kirjattuja, mikä helpottaa verkoston sitoutumista suunnitelman 
noudattamiseen ja sen arviointiin jatkotyöskentelyssä. Sosiaalityöntekijät 
pitivät itsekin tärkeänä, että vaikka suunnitelman tekoon osallistuu koko 
läheisverkosto ja perhe on saanut olla itse mukana määrittämässä niitä 
asioita, joita suunnitelmaan kirjataan, on suunnitelman kokonaisuuden 
hyväksyminen kuitenkin aina sosiaalityöntekijän vastuulla.

Mallin etuna nähtiin se, että verrattuna normaaliin verkostokokouk-
seen, jonka päätteeksi katse yleensä kääntyy lastensuojeluun, päävastuu 
tukiverkoston luomisesta ja tuen tarjoamisesta on läheisillä. Erään sosiaa-
lityöntekijän ajatuksena olikin, että ”vastuuta ei ole aikaisemmin pystytty 
antamaan verkostolle, sillä läheiset eivät ole edes tienneet, mistä on kyse ja 
mistä heidän pitäisi ottaa vastuuta”. 

Huolimatta siitä, että läheisverkostoon kuuluu myös lapsen ja perheen 
aikuisten kanssa työskenteleviä muita viranomaisia, näiden mukanaolo 
mietitytti haastattelemiamme sosiaalityöntekijöitä. Roolijaot eri viran-
omaisten ja koollekutsujien kesken koettiin kuitenkin selkeiksi. Tällä 
hetkellä viranomaiset eivät näy neuvonpidoissa sosiaalityöntekijöiden mie-
lestä riittävästi. Trendinä tuntuu olevan, että muiden viranomaistahojen 
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huoli tulee ilmaistuksi vain kirjallisen yhteenvedon muodossa. Tällöin 
heidän roolinsa jää vähäiseksi eikä heitä voida poissaolevina velvoittaa 
tukemaan suunnitelman toteutumista. Sosiaalityöntekijöiden mielestä 
olisi antoisampaa, jos muita viranomaisia olisi neuvonpidossa mukana. 
Siten päästäisiin sopimaan vastuunjaoista tilanteen mukaan jo yhteistä 
suunnitelmaan tehtäessä.

Sosiaalityöntekijät kokivat, että muiden viranomaisten osallistaminen 
läheisneuvonpitoihin on erittäin haastavaa, mutta sekä sosiaalityöntekijöiden 
että koollekutsujien mielestä muutkin viranomaiset voisivat hyvin tehdä 
kysymyksiä neuvonpitoa varten. Esimerkiksi päivähoidosta voitaisiin esittää 
sellaisia lapsen hoitoon ja arkeen liittyviä tärkeitä kysymyksiä, joita sosiaa-
lityöntekijät eivät ole osanneet kysyä. Toisaalta esiin nousi myös ehdotus, 
että sosiaalityöntekijä voisi muokata muiden viranomaisten yhteenvedoista 
lisäkysymyksiä omien kysymystensä tueksi. 

Kirjoittajina haluamme tuoda esiin, ettei edellä mainittu kritiikki 
muiden viranomaisten näkyvyydestä läheisneuvonpitoprojektissa ole niin-
kään menetelmään liittyvää kritiikkiä, vaan ennen kaikkea lastensuojelun 
ja muiden viranomaisten väliseen yhteistyöhön yleisemminkin liittyvä di-
lemma. Kokemustemme mukaan viranomaiset ovat yhä useammin tietoisia 
läheisneuvonpitomenetelmästä ja osallistuvat mielellään mukaan, mikäli 
se on mahdollista. Viranomaisia ei myöskään pitäisi olla kutsuttuna liikaa. 
”Nyrkkisääntönä” viranomaisten määrä ei saisi ylittää läheisten määrää. 
Menetelmän tarkoituksenahan on ennen kaikkea aktivoida läheisverkosto 
lapsen ja perheen tueksi. Kaiken kaikkiaan koemme vahvasti, että aina las-
tensuojelun prosessissa sosiaalityöntekijän vastuulla on aktivoida tarvittava 
ja riittävä viranomaisverkosto lapsen ja perheen asian ympärille. Mikäli 
jonkin asian ratkaiseminen vaatii jonkin tietyn viranomaisen mukanaolon 
tai hänen kirjaamansa yhteenvedon, on sosiaalityöntekijän huolehdittava, 
että tämä mahdollistuu.

Sosiaalityöntekijöiden ja koollekutsujien yhteistyö
Haastattelemiemme koollekutsujien ja sosiaalityöntekijöiden mielestä 
vastuunjaot heidän rooliensa kesken ovat periaatteessa melko selkeät. Vas-
tuunjakokysymysten miettiminen on kuitenkin sekä koollekutsujien että 
sosiaalityöntekijöiden mielestä tärkeää ja niiden pohtimiseen haetaankin 
usein apua projektipäälliköltä.
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Toisaalta joskus, kun asiat tapahtuvat nopealla aikataululla, matkan 
varrella saattaa unohtua, mikä kenenkin tehtävä oli. Jokaisella koollekut-
sujalla on omat taustansa, jolloin oma ammattirooli voi joskus hämärtyä 
ja sekoittua. Prosesseissa tapahtuu monenlaista ja voi tulla eteen tilanteita, 
jolloin ei tiedetä, kenelle asia kuuluu ja mitä tilanteessa pitäisi tehdä. Erään 
koollekutsujan kokemuksena oli: 

”Yleensä niissä on sitten vielä tunteet mukana, vaikka periaatteessa koollekutsujien 
pitäisi olla niin sanotusti neutraaleja. Koollekutsujan roolissa voi tulla eteen kuu-
mia perunoita, kuten esimerkiksi yhdessä tapauksessa, jossa läheinen alkoi soitella 
kännissä koollekutsujalle. Siinä menee helposti puurot ja vellit sekaisin, kun tunteet 
tulevat mukaan ja on vaikea erottaa omaa roolia hätätilanteessa. Suurempi riski 
on olemassa, että koollekutsuja ei pysy omassa roolissaan kuin että sosiaalityöntekijä 
ei tietäisi, mitä tekisi.” 

Sekä koollekutsujat että sosiaalityöntekijät olivat kuitenkin sitä mieltä, 
että sosiaalityöntekijä on prosessin toimeksiantaja ja se, jolla on vastuu niistä 
asioista, jotka neuvonpidossa otetaan käsittelyyn: ”Yleensä sosiaalityöntekijä 
tietää, mitä hänen tehtäviinsä kuuluu, jos hänet on ohjeistettu oikein.” Kaikki 
työntekijät ovat aina joskus olleet prosessissa mukana ensimmäisen kerran. 
Haastateltavien mielestä koollekutsujan on ymmärrettävä se tosiasia, että 
työntekijä on vasta opettelemassa prosessia, ja tuolloin projektipäällikönkin 
tulee huolehtia työntekijän riittävästä tukemisesta. Tuen hakeminen on 
kuitenkin vapaaehtoista ja sosiaalityöntekijän omalla vastuulla on, ottaako 
hän ohjausta vastaan.

Koollekutsujien mielestä sosiaalityöntekijän tärkein tehtävä on miettiä, 
miksi läheisneuvonpito halutaan järjestää ja mihin sillä haetaan vastausta. 
Sosiaalityöntekijöiden tehtävänä on myös motivoida asiakas läheisneu-
vonpitoon sekä tehdä huolellinen toimeksianto. Koollekutsujat pitivät 
tärkeänä, että sosiaalityöntekijällä ei ole niin sanottuja piilotavoitteita, kuten 
esimerkiksi huostaanoton edellytysten selville saaminen, jos perheelle ei ole 
asiasta puhuttu. Luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaaseen sekä 
koollekutsujan että sosiaalityöntekijän osalta vesittyy, mikäli toimeksian-
non takana on auki puhumattomia tavoitteita. Koollekutsujien mielestä 
sosiaalityöntekijän on tärkeää kertoa asiakkaalle, mistä läheisneuvonpidossa 
on kyse, jotteivät asiakkaat huijaa koollekutsujaa esimerkiksi vaikeiden 
huolto- ja tapaamiskiistojen ollessa käynnissä. Tällaisissa tilanteissa lä-
heisneuvonpitoa pitäisikin harkita tarkkaan.
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Läheisneuvopidon soveltuvuus lastensuojelutyön 
haasteisiin
Läheisneuvonpitoa pidettiin joidenkin haastattelemiemme sosiaalityönteki-
jöiden keskuudessa vielä jäykähkönä työmenetelmänä. Prosessin hahmot-
taminen saattaa työntekijöiden kokemusten mukaan olla aluksi vaikeaa 
uudelle työntekijälle. Omaksumista helpottaa kuitenkin omakohtaisen 
kokemuksen saaminen prosessista. Mallin käyttö edellyttää sosiaalityön-
tekijöiden mielestä työparina työskentelyä ja uusi työntekijä pitäisikin 
aina perehdyttää mallin käyttöönottoon kokeneen työntekijän kanssa. 
Ensimmäistä kertaa prosessissa mukana oleminen luultavimmin pelottaa 
sekä työntekijää että asiakasta. 

Sosiaalityöntekijät pitivät projektipäällikön roolia erittäin tarpeellisena 
ja hyvänä niin työntekijän kuin asiakkaan kannalta. Projektipäällikön 
jalkautuminen sosiaalitoimistoihin ja osallistuminen asiakasneuvotteluihin 
on auttanut työntekijää ja asiakasta hahmottamaan prosessia ja sen sisäl-
töä perusteellisemmin. Koska mallin on nähty muuttuvan ja kehittyvän, 
haastattelemamme sosiaalityöntekijät kokivat, että on hyvä, että tietojen 
päivittämisestä huolehdittaisiin. Näin he tunsivat itsekin pysyvänsä mukana 
muutoksissa. Sosiaalityöntekijät pitivät myös hyvänä, että työskentelymallin 
esittelijä tulee sosiaalitoimiston ulkopuolelta. Sosiaalityöntekijät kokivat 
saavansa projektin työntekijöiltä hyvää ja asiantuntevaa palvelua.

Haastatteluissa sosiaalityöntekijät korostivat, että yhteenvedon teke-
minen vaatii ylimääräistä ponnistelua. Erityisesti kysymysten teko lapsen 
ikätaso huomioiden tuntui haasteelliselta. Jäimme kuitenkin miettimään, 
ovatko sosiaalityöntekijät, jotka kokevat yhteenvedon tekemisen kovin 
haasteelliseksi, riittävästi perehtyneet asiakaslapsen ja perheen tilanteeseen. 
Onko lapsen lastensuojelun tarve kirkastunut sosiaalityöntekijälle, vai 
ollaanko vielä ikään kuin hahmottelemassa mistä on kyse? On myös hyvä 
huomioida, että lapsen henkilökohtainen tapaaminen ja perheen jäseniin 
tutustuminen helpottavat ja edesauttavat lapsen tarpeiden näkemistä ja 
siten myös kysymysten esittämistä läheisverkostolle.

Uskomme myös, että työskentely asiakkaan läheisverkoston parissa, 
toimiston tutusta ympäristöstä erillään, voi tuntua sosiaalityöntekijästä 
vieraalta ja riskialttiilta. Menetelmä asettaa sosiaalityöntekijän asemaan, 
jossa hän toimii viranomaisena asiakkaan läheisverkostossa, mutta vä-
hemmistössä. Sosiaalityöntekijän painetta helpottamassa on kuitenkin 
esimerkiksi työparityöskentelyn käytäntö. Työyhteisössämme Tikkurilan 
sosiaaliasemalla läheisneuvonpitoihin osallistuu vähintään kaksi sosiaa-
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lityöntekijää työparina, joskus näiden lisäksi tai työparina myös johtava 
sosiaalityöntekijä. Työparityöskentelyllä on mahdollisuus tukea sosiaali-
työntekijän yksinäistä ja raskastakin asemaa läheisten ja perheen edessä. 
Tämä edellyttää kuitenkin tasavertaista työpariutta, jossa vastuu jaetaan 
yhdessä. Työparityöskentely voisi parhaimmillaan tuoda neuvonpitoihin 
esimerkiksi avoimen reflektoinnin, jota läheiset voisivat omalta osaltaan 
kommentoida. Tämä toisi osaltaan prosessia ja päätöksentekoa näkyväm-
mäksi ja eettisesti kestävämmäksi. 

Sosiaalityöntekijät kokivat haasteeksi myös prosessin hitauden. Yleensä 
ensimmäinen neuvonpito voidaan pitää noin kuukauden kuluttua toimek-
siantosopimuksen tekemisestä, mutta valmistelun pitkittyessä aikaa saattaa 
mennä huomattavasti pidempään. Työntekijät kertoivat pitäneensä useinkin 
läheisneuvonpitoa tarpeellisena asiakasperheensä tilanteessa, mutta jättivät 
prosessin aloittamatta sen hitaaksi arvioidun etenemisen vuoksi. Prosessin 
etenemiseen vaikuttavat ensisijaisesti läheisten tavoittaminen ja heidän 
aikataulunsa. Myös viranomaisverkoston aikataulujen yhteensovittaminen 
on usein työlästä, joten neuvonpidon järjestelyihin kuluu väistämättä aikaa. 
Prosessien pitkittyminen on monien tekijöiden summa.

Sosiaalityöntekijöiden mielestä läheisneuvonpito on menetelmänä 
mahdollinen sellaisissa asiakasprosesseissa, joissa perheen ja lapsen tilanne 
on jo sosiaalityöntekijälle tuttu eikä perheessä ole akuuttia kriisitilannetta. 
Perheen tilanteen tulisi olla riittävän vakaa, sillä neuvonpidon järjestelyihin 
kuluva aika on otettava huomioon. Mielestämme sosiaalityöntekijöiden olisi 
hyvä ottaa huomioon se, etteivät he lähde esittämään läheisneuvonpitoa 
silloin kun perheessä on akuutti kriisi tai jokin asia vaatii välitöntä ratkaisua. 
Useinhan lapsen ja perheen tilanne on ollut jo pitkään huolestuttava eikä 
muutaman viikon valmisteluaika vielä pahenna lapsen tilannetta. Sosiaa-
lityöntekijöiden olisikin parempi pyrkiä pois kriisiluontoisesta akuutista 
työskentelytavasta ja pyrkiä suunnittelemaan lapsen ja perheen tilannetta 
pitkäjänteisesti. 

Haastatteluissamme nousi esiin, että sosiaalityöntekijöiden mielestä 
malli soveltuu pitkäjänteiseen työskentelyyn hyvin, ei kuitenkaan joka-
päiväiseen työskentelyyn jo pelkästään ajankäyttöön liittyvistä syistä. 
Sosiaalityöntekijä saattaakin joutua tekemään valintoja, kenelle kaikille 
menetelmää lähdetään esittämään ja kuka siitä hyötyisi eniten.
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Miten läheisneuvonpitomenetelmä vastaa 
lastensuojelutyön sisällöllisiin haasteisiin?
Uusi lastensuojelulaki korostaa lapsen asemaa ja osallisuutta omassa asias-
saan, mutta laki korostaa toisaalta myös vanhemman vastuuta ja perheen 
merkitystä lapsen hyvinvoinnin ja edun toteutumisessa. Ervast ja Tulensalo 
(2006, 30) ovat alkaneet puhua perhelähtöisestä lapsikeskeisyydestä, jolla 
tarkoitetaan lapsen paikantamista aina johonkin perheeseen kuuluvaksi. 
Maija Uramo (2008, 44) puolestaan pohtii, mitä käsitepari tämän päi-
vän lastensuojelussa tosiasiassa tarkoittaa. Uramo kokeekin kysymyk-
sen olevan tärkeydessään perustavaa laatua nykypäivän suomalaisessa 
lastensuojelussa. 

Työyhteisömme sosiaalityöntekijöiden mielestä asioiden esilleottoa 
läheisneuvonpitokokouksessa saattaa vaikeuttaa se, että aikuisasiakkaat 
arastelevat omien asioidensa julkituloa. Sosiaalityöntekijät kertoivat poh-
tivansa usein, mitä asioita asiakas on halukas ottamaan julkiseen puintiin. 
Työntekijöitä mietitytti, onko läheisneuvonpito avohuollon tukitoimena 
riittävä silloin, jos perheen jäsenten välille kuitenkin jää salaisuuksia, kun 
kaikesta ei voikaan puhua. Erityisesti ovat mietityttäneet sellaiset tilan-
teet, joissa verkosto vaatii vanhemman elämään muutosta yksipuolisesti. 
Esimerkiksi päihdeongelmasta kärsivä vanhempi saattaa joutua puolus-
tamaan omaa käyttäytymistään ja valintojaan läheisverkoston vaatiessa 
niihin muutosta. Haasteelliseksi koettiin myös sen varmistaminen, ettei 
esimerkiksi perheen toinen vanhempi joudu neuvonpidossa yksipuolisesti 
syytetyn asemaan. Tällöin luottamuksen ja tasa-arvon puute johtavat eetti-
sesti kestämättömään tilanteeseen, eikä yhteisen suunnitelman laatimiselle 
avaudu riittävästi mahdollisuuksia. Läheisneuvonpitoon osallistuvien van-
hempien tasapuolinen kohtelu on mielestämme sekä sosiaalityöntekijöiden 
että koollekutsujien vastuulla. Sosiaalityöntekijän olisikin hyvä muistuttaa 
vanhempia ja läheisiä varsinkin seurantakokouksiin valmistauduttaessa 
siitä, että toisen vanhemman ongelmiin keskittyminen ja syyttely eivät 
tuo vastauksia lapsen arkeen. 

Sosiaalityöntekijät kokivat yhteisesti, että läheisneuvonpito on ennen 
kaikkea lapsikeskeinen menetelmä, jossa lasten asiat ovat työskentelyssä 
keskiössä. Jotkut sosiaalityöntekijät pohtivat jopa, voiko läheisneuvonpidossa 
ottaa aikuisen asioita käsittelyyn ilman, että se syrjäyttää lapsen asiat. Toi-
saalta esimerkiksi Hurtig (2003, 37) puhuu ”tihkuvan auttamisen mallista”, 
jolloin lasten tarkoituksenmukaisin auttaminen voi toteutua vanhempia 
auttamalla: vanhempien hyötyessä auttamisesta lapsikin hyötyy. Lasten-
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suojelussa keskeistä onkin vanhemmuuden merkityksen ymmärtäminen 
niin sanottuna riittävän hyvänä vanhemmuutena (Uramo 2008). 

Pitäisikö siis puhuakin erityyppisestä läheisneuvonpidosta tai jostain 
muusta menetelmästä silloin kun aikuisen ongelmat ovat pääosassa? Toi-
saalta lapsen ongelmat ja huoli lapsen tilanteesta yleensä johtuvat perheen 
aikuisten tilanteesta ja vanhempien tarpeita on pakko pohtia lasten tilan-
teen kautta. Esimerkiksi vanhemman päihdeongelman käsittely on syytä 
hoitaa jossakin toisessa tilanteessa vanhemman ja mahdollisen hoitavan 
tahon kesken ja keskittyä läheisneuvonpidossa siihen, miten päihdeongelma 
vaikuttaa lapsen hoitoon ja arkeen ja miten läheiset voivat siinä olla apuna. 
Sosiaalityöntekijöiden olisikin syytä erottaa vanhemman kanssa tehtävä, 
hänen ongelmiinsa ja tarpeisiinsa liittyvä muutostyöskentely lapseen vai-
kuttavasta vanhemmuuden haasteisiin liittyvästä työskentelystä.

Läheisneuvonpidon avulla lastensuojelutyölle avautuu aivan uusi 
mahdollisuus huomioida asiakaslapsen läheisten tarpeita. Haastatteluissa 
tuli esiin, että sekä sosiaalityöntekijällä että koollekutsujalla on aktiivinen 
rooli siinä, pystytäänkö läheisille tarjoamaan riittävä mahdollisuus tulla 
kuulluksi ja mahdollistetaanko ”ylisukupolvinen keskustelu”. Uusi lasten-
suojelulaki asettaa aiempaa enemmän velvoitteita etsiä lapsen läheisiä ja 
aktivoida heitä mukaan työskentelyyn lapsen kanssa. Voidaan jopa olet-
taa, että uusi lastensuojelulaki voisi edesauttaa esimerkiksi isovanhempia 
peräämään oikeuksiaan olla mukana päättämässä lastenlastensa asioita. 
”Läheisneuvonpito on paikka, jossa läheiset saavat puuttua.” Eräs sosiaali-
työntekijä kommentoi työskentelyään läheisten kanssa seuraavasti:

”Lastensuojelussa on ongelmana se, että läheiset eivät yleensä tiedä perheen asioista 
riittävästi ja he usein soittavat sosiaalityöntekijälle ja kyselevät, voisivatko he tehdä 
jotain lapsen tai perheen hyväksi. Sosiaalityöntekijä ei voi kuitenkaan antaa läheisille 
asiakasta koskevia tietoja ilman heidän lupaa. Monesti läheisille ja sukulaisille on 
tullut yllätyksenä, että lapsi on jouduttu sijoittamaan. Sukulaisille todellistuu ihan 
eri tavalla lapsen asiat, kun asioista päästään kertomaan rauhassa ja todella käymään 
läpi, mitä tarkoittaa, jos lapsi tarvitsee vaikka erityisopetuspäätöksen.”

Eräs koollekutsuja puolestaan pohti näin:

”Läheisneuvonpito on melkein ainoita menetelmiä lastensuojelussa, jossa perhe 
keskenään ja sukulaisten/läheisten kanssa istuu yhdessä ja miettii tilannetta ilman 
että paikalla on joku viranomainen kuuntelemassa ja kommentoimassa. Siinä on 
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mahdollisuus heille pohtia asioita ihan eri tavalla kuin tavallisessa kanssakäymisessä 
läheisten kanssa… Kaiken kaikkiaan hyviä kokemuksia.” 

Toisaalta läheisverkostolla on mahdollisuus avata sosiaalityöntekijälle 
sitä maailmaa, jossa lapsi perheineen elää. Sosiaalityöntekijälle voi tehdä 
hyvää nähdä, että asioita voidaan tehdä eri tavoin ja silti riittävän hyvin, 
ja läheisten on oman kulttuurinsa edustajina yhdessä mahdollista kyseen-
alaistaa sosiaalityöntekijän normittavaa asiantuntijuutta. 

”Kyllä viranomaiset, vaikka ovatkin taustalla, tukevat asiakasta itsenäiseen päätök-
sentekoon ja voimaantumaan omissa asioissaan... Motivoi itsenäiseen selviytymiseen 
ja tuottaa yhteisöllisyyttä. Asiakkaiden on helpompi kokoontua puhumaan asioista, 
kun kaikkia asioita ei tarvitse jakaa viranomaisten kesken.” 

Lapsilähtöisyys läheisneuvonpidoissa
Reinikaisen (2007) tutkimuksessa läheisneuvonpitoa tarkasteltiin lapsi-
lähtöisestä näkökulmasta. Hänen tutkimuksensa osoittaa selvästi, ettei 
lapsilähtöisyys toteudu pelkästään prosessin rakenteeseen rakennettujen 
edellytysten kautta. Rakenteen lisäksi viranomaisilta, etenkin sosiaa-
lityöntekijältä, edellytetään lapsilähtöistä asennetta ja toimintaa. Jotta 
lapsilähtöisyydestä tulee merkittävä, pitää lapsen prosessiin osaa ottavalla 
työntekijällä olla halua ja kykyä muodostaa molemminpuoliseen luot-
tamukseen ja arvostukseen perustuva henkilökohtainen suhde lapseen. 
(Reinikainen 2007, 121.)

Haastattelemamme sosiaalityöntekijät näkivät menetelmän etuna sen, 
että lapset ovat prosessissa keskeisessä roolissa. Kokemusten mukaan lapsi 
on saattanut jopa olla prosessin alkuunpanija ja toivonut sosiaalityönte-
kijältä läheisneuvonpitoa. Sosiaalityöntekijät tunnistavat kuitenkin, että 
lapset näkyvät prosessin eri vaiheissa ikätasonsa mukaan vaihtelevasti. 
Joskus nuori ei saavu paikalle ollenkaan, ja joku toinen taas saattaa ottaa 
hyvinkin aktiivisesti kantaa omiin asioihinsa. Sosiaalityöntekijän vastuulla 
on omalta osaltaan luoda suhde lapseen, jotta lapsen luottamuksen tunne 
mahdollistuisi. Pohdittavaksi jää kuitenkin, miten syvä suhde lapseen on 
tarpeellista luoda, varsinkin jos lapsen kanssa työskentelee jo moni muu 
viranomaistaho. 

Läheisneuvonpitomenetelmän kehittäminen niin, että lapsen kysy-
mysten esittäminen on tullut mukaan tiedonantovaiheeseen, on koettu 
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selvästi parantaneen lapsen osallisuutta prosessissa. Silti sosiaalityönteki-
jöiden mielestä lapsen avustajalla on lapsen mukana pitämisessä iso rooli. 
Avustajasta riippuu paljon, kuinka lapsi osallistuu ja tuleeko lapsen ääni 
neuvonpidossa kuuluviin. Myös koollekutsujalla on vastuu valmistella 
lapsen avustaja niin hyvin, että tämä osaa tuoda lapsen äänen kuuluviin. 
Myös Reinikaisen (2007, 121) tutkimuksessa lapsen avustajan merkitys 
lapselle näyttäytyy keskeisenä, ja lapsilähtöisyyden edistämiseksi tutkijan 
ehdotuksena onkin lapsen avustajan roolin vahvistaminen entisestään.

Sosiaalityöntekijöiden ja koollekutsujien yhteisessä tapaamisessa nousi 
esille yhteinen toivomus, että vanhemmat valitsisivat oikeasti lapsen asi-
alla olevan avustajan lapselle, ”ei vain vanhempia peesaavia vanhempien 
kavereita”. Kokemuksemme mukaan uskomme, että koollekutsujalla on 
sosiaalityöntekijää paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lapsen avusta-
jan valintaan keskustelemalla valmisteluvaiheessa vanhempien ja lapsen 
kanssa avustajan roolista ja merkityksestä. Lapsen äänen kuulumisen 
vahvistaminen on kuitenkin loppujen lopuksi kaikkien neuvonpitoon 
ja työskentelyyn osallistuvien velvollisuus, eikä sitä voida sälyttää yksin 
kenenkään toimijan harteille.

Missä tilanteessa läheisneuvonpito valitaan  
avohuollon tukitoimeksi?
Läheisneuvonpitoa käytetään haastattelemiemme sosiaalityöntekijöiden 
mukaan yleensä silloin, kun perheen omat voimavarat ovat vähissä ja näh-
dään, että läheisverkostosta voisi löytyä riittävä tuki perheen sen hetkiseen 
tilanteeseen. Mallin katsottiin soveltuvan erityisen hyvin päihdeperheisiin. 
Menetelmän koettiin avaavan perheen sisäisiä salaisuuksia ja puhumatto-
muuden kulttuuria, näin kaikki tarvittava tieto välittyy neuvonpidon avulla 
perheen omaisille ja heidän kauttaan takaisin viranomaisille suunnitelmassa 
sovitulla tavalla. Läheisverkoston kokoamisen koettiin auttavan erityisesti 
yksinhuoltajavanhempaa, jolla on oletettavasti omais- ja ystäväverkostoa, joka 
voitaisiin menetelmän avulla aktivoida. Yksinhuoltajavanhemman kohdalla 
malli mahdollistaa vanhemmuuden jakamisen läheisten kesken, jolloin ver-
kosto toimii sekä henkisenä tukena että konkreettisena apuna. Myös lapsen 
koulunkäynnin turvaamisessa menetelmä on osoittautunut hyväksi.

Menetelmää on pitkään pidetty viimesijaisena työskentelymallina 
silloin kun huostaanoton uhka kasvaa. Läheisneuvonpitoa ei pitäisi kui-
tenkaan nähdä vaihtoehtoisena ratkaisuna huostaanotolle. Mikäli lapsen 
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huostaanoton kriteerit täyttyvät ja sijoitus on lapsen edun mukaista, on 
läheisneuvonpito hyvä tapa valmistella huostaanotto yhdessä perheen ja 
läheisten kanssa. Tavoitteena tällöin voisi olla löytää perheelle sopivat 
tavat tukea lasta ja hänen läheisiään sijoitusprosessin aikana. Työyhtei-
sömme sosiaalityöntekijät kokivat, että läheisneuvonpito pitäisi käynnistää 
asiakasprosessin alkuvaiheessa, jolloin työskentelyn painopiste siirtyisi 
ehkäisevämpään suuntaan. Menetelmää on käytetty huostaanoton pur-
kuvaiheessa, jolloin lasta on oltu kotiuttamassa ja uuteen tilanteeseen on 
tarvittu läheisverkoston tukea. 

Mielestämme on hyvä muistaa, että tavoitteena on riittävän hyvä 
suunnitelma, ei täydellinen, kaiken kattava. Mikäli jokin kohta suunnitel-
masta ei riitä vastaamaan sosiaalityöntekijän huoliin, ei koko suunnitelmaa 
tarvitse hylätä, vaan suunnitelma voidaan hyväksyä muilta osin. Sosiaa-
lityöntekijä vastaa siitä, että hiomista vaativat osat siirretään esimerkiksi 
seurantakokouksen kysymyslistalle tai niihin vastataan muiden avohuollon 
tukitoimien avulla. 

Läheisneuvonpitomenetelmää pidetään työläänä ja hieman raskaa-
nakin. Siksi sitä ei kannattaisi käyttää, mikäli vain esimerkiksi lapsen 
mummi saadaan paikalle. Lapsen ja vanhemman tueksi on hyvä löytää 
muutamaa ihmistä isompi verkosto, jotta menetelmästä saadaan riittävä 
hyöty irti. Voimavarana nähdään se, että perhe itse määrää ketkä läheisistä 
kutsutaan paikalle. Sosiaalityöntekijän vastuulla on määritellä ainoastaan 
ne viranomaistahot, joita on hyvä kuulla asiakkaan asioissa.

Haastatteluissa sosiaalityöntekijät pohtivat myös erovanhempien 
huomioimista asiakasprosesseissa. Asiaa pidettiin erittäin tärkeänä. Neu-
vonpitoa suunniteltaessa riitaiset tilanteet tulisi ottaa huomioon ja pitäisi 
pohtia, onko asian käsittelyn kannalta hyvä vai huono asia, että molem-
mat vanhemmat ovat paikalla. Reinikaisen (2007) raportissa huomioitiin 
myös, että aikuisten ongelmat saattavat helposti peittää tai jopa syrjäyttää 
lapsen ja hänen näkökulmansa, ellei keskenään ristiriitaisia vanhempia ja 
läheisverkostoa huolellisesti valmistella neuvonpitoa varten. Sosiaalityön-
tekijät olivat kuitenkin vakuuttuneita siitä, että esimerkiksi vanhempien 
välit voivat olla yhtenä kysymyksenä läheisneuvonpidossa, jolloin ”kissa 
saadaan nostettua pöydälle”.

Vaikka läheisverkoston aktivoimiseksi mallin käyttö nähtiin tarpeellise-
na ja jopa edellytyksenä sille, kokivat haastattelemamme sosiaalityöntekijät 
ilta- ja viikonloppuaikaan tapahtuvan työskentelyn kuormittavaksi ja mo-
nesti esteeksi prosessin aloittamiselle. Sosiaalityöntekijät näkivät kuitenkin, 
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että hankaluuksista huolimatta mallin käyttö loppujen lopuksi helpottaa 
työntekoa, jäsentää omaa käsitystä lapsen lastensuojelun tarpeesta, jakaa 
sosiaalityöntekijän kantamaa vastuuta läheisten kesken sekä selkeyttää 
viranomaisten keskinäistä vastuujakoa ja yhteistyötä.

Sosiaalityöntekijät arvioivat, ettei työmenetelmällä ole niinkään vai-
kutusta työmäärään, vaan enemmänkin itse prosessien laadukkuuteen. 
Esimerkiksi eräs huostaanottoprosessi sujui helpommin, kun sukulaiset 
ymmärsivät, ettei muuta vaihtoehtoa enää ollut. Läheisneuvonpidon seu-
rauksena asiakassuhteita on saatu myös loppumaan, ja menetelmä on 
ylipäätään nopeuttanut asiakkaista ”eroon pääsemistä”. Neuvonpidot ovat 
usein johtaneet siihen, että läheiset ovat hoitaneet keskenään tilanteita, 
jotka muutoin olisivat jääneet sosiaalityöntekijälle. Neuvonpito on myös 
selkeyttänyt tilanteita ja vähentänyt sosiaalityöntekijän töitä. Sosiaali-
työntekijän työmäärän lisääntymisen tai vähentymisen koetaan riippuvan 
usein siitä, missä vaiheessa asiakasprosessia neuvonpito pidetään. Yleisesti 
sosiaalityöntekijät tunnistivat, että menetelmän käyttö on ohjannut heitä 
muutenkin nopeammin kyselemään omaisten ja verkoston perään. 

Pohdinta
Haastattelemamme sosiaalityöntekijät olivat sitä mieltä, että mallia voitaisiin 
lastensuojelutyön lisäksi soveltaa myös koulumaailmaan. Esimerkiksi koulu-
pudokkaiden kanssa, jotka eivät aina edes vaadi lastensuojelun asiakkuutta, 
voitaisiin aktivoida lapsen läheisverkosto tukemaan koulunkäyntiä. Toisaalta 
menetelmää voitaisiin käyttää myös aikuissosiaalityössä. Vanhustenpalve-
luissa onkin jo kehitetty asiakasneuvonpitoa. Eräs koollekutsuja pohtikin, 
että ”vaikka menetelmä onkin juurtunut Suomessa lastensuojelutyöhön, niin 
kyllä mä olen nähnyt, että tuolla aikuispuolellakin voisi käyttää mallia ja se 
soveltuisi muillekin alueille”. 

Kaikki haastateltavamme arvioivat läheisneuvonpitomenetelmän sovel-
tuvan erittäin hyvin mihin tahansa lastensuojelun asiakastyön vaiheeseen. 
Erityisesti haastattelemamme lastensuojelun avohuollon palvelupäällikkö 
painotti uuden lain mukanaan tuomaa velvoitetta peruspalvelujen kehittä-
miseen niin, että lapsia ja perheitä kyetään tukemaan jo varhaisemmassa 
vaiheessa, ennen lastensuojelun asiakkuuden alkamista. Hänen näkemyksen-
sä mukaan kunnat voisivat hyvinkin pitää läheisneuvonpitoa menetelmänä 
mielessä lastensuojelulain vaatimaa kunnan poikkihallinnollista lasten-
suojelusuunnitelmaa tehtäessä. Menetelmän käyttöönottoa voisi suositella 
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esimerkiksi psykososiaalisiin kuraattori- ja perheneuvolapalveluihin sekä 
ehkäisevään terveydenhuoltoon eli neuvolan perhetyön yhteyteen. 

Työyhteisössämme sosiaalityöntekijät kokevat, että läheisneuvonpitoa 
kehitettäessä pitäisi keskittyä miettimään, miten voitaisiin saada lapsen 
ääni ja kokemusmaailma vielä paremmin esiin. Myös lapsen luottamuksen 
saavuttaminen on tärkeä ja tavoittelemisen arvoinen asia neuvonpidon 
onnistumisen kannalta. Sitä edistää avustajan ja lapsen tapaaminen ennen 
kokousta. Pitäisi myös miettiä yhteisesti, kenen vastuulla on lapsen näkökul-
man esiin tuominen; itse neuvonpidossahan se on lapsen avustajan tehtävä, 
mutta ennen kaikkea sen pitäisi olla kaikkien toimijoiden ja osallistujien 
vastuulla. Esimerkiksi koollekutsuja voisi tavatessaan lasta kysyä, toivooko 
tämä että koollekutsuja ottaa lapsen kertoman asian kokouksessa puheeksi, 
eikä jätettäisi asiaa sen varaan, että lasta kuullaan läheisneuvonpidossa. 
Kaikkien yhteisen näkemyksen mukaan myös sosiaalityöntekijän on eh-
dottomasti tavattava lapsi ennen neuvonpitoa ja kuultava, mitä sanottavaa 
tällä on asiassaan. 

Toinen haastatteluissa esiin noussut kehittämiskohde on työnteki-
jöiden välinen reflektointi itse neuvonpidon aikana. Koollekutsuja voisi 
esimerkiksi johdatella työntekijöitä käymään reflektoivaa keskustelua kes-
kenään. Mahdollisuus siihen, että sosiaalityöntekijäpari voisi pohdiskella 
asioita keskenään ja läheisten kuulleen, tekisi lastensuojelun näkökulmia 
ymmärrettävämmäksi. 

Sosiaalityöntekijöiden mielestä myös työparityöskentelyä tulisi kehittää 
yleisemminkin. Sosiaalityöntekijöillä oli sellaisia kokemuksia, että työparina 
ollessa sitä helposti vain kuuntelee, eikä ota aktiivisesti osaa neuvonpidon 
kulkuun. Sosiaalityöntekijät ehdottivat, että koollekutsuja voisi esimerkiksi 
johdatella työntekijät käymään reflektoivaa keskustelua keskenään. 

Kirjoitusprosessin myötä meille on vähitellen muodostunut ymmärrys 
läheisneuvonpidon vakiintuneesta asemasta lastensuojelun työmenetel-
mänä Tikkurilan sosiaaliasemalla juuri sen takia, että ajatus läheisten 
avusta auttaa tilanteen hoitamista. Sosiaalityöntekijät kokevat työskentelyn 
olevan luontevaa perheelle, ja prosessin myötä asiakkaan on mahdollista 
nähdä sosiaalityöntekijän vaiheittainen astuminen taka-alalle. Koemme 
työyhteisössämme, että menetelmän käyttöön kannustetaan yleisesti ja siitä 
saadut hyvät kokemukset ovat tehneet siitä toimivan menetelmän, joka 
edesauttaa sosiaalityöntekijän työtä. Uskomme, että koska menetelmä on 
meillä ollut jo pitempään käytössä, myös uusien työntekijöiden on ollut 
suhteellisen helppo ottaa se käyttöön.
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Vaikka asiat ovatkin tällä hetkellä läheisneuvonpidon osalta hyvin 
Tikkurilassa, tilanne ei ole sama edes koko Vantaalla, puhumattakaan koko 
pääkaupunkiseudusta. Menetelmä ei säily osana lastensuojelun sosiaalityön 
työvalikkoa eikä se tule osaksi sitä ilman menetelmän aktiivista ylläpitoa. 
Sosiaaliasemien henkilökunnan vaihtuvuus on tällä hetkellä suurin ja 
todellisin riskitekijä minkä tahansa menetelmän tai hyvän käytännön 
käyttöönotolle. Sosiaalityöntekijät sekä johtavat sosiaalityöntekijät tarvit-
sevat jatkuvaa koulutusta ja muistinvirkistystä, jotta työmenetelmä säilyy 
aktiivikäytössä. Vain siten sisällöllinen osaaminen lisääntyy ja menetelmän 
tarkoituksenmukainen soveltaminen mahdollistuu. 

Menetelmään liittyvistä haasteista huolimatta uskomme, että lä-
heisneuvonpidolla on ja tulee jatkossakin olemaan vakiintunut asema 
lastensuojelun sosiaalityössä. Toivomme, että haasteista ja kritiikistä huo-
limatta menetelmää pidettäisiin yllä kouluttamalla sosiaalityöntekijöitä 
käyttämään sitä ja kannustamalla siihen. Menetelmä tulisi nähdä kehit-
tyvänä ja tilannekohtaisesti sovellettavana työskentelymallina, joka auttaa 
sosiaalityöntekijää ottamaan lapsen läheisverkoston mukaan vastaamaan 
lapsen edun toteutumisesta. Olemme henkilökohtaisesti valmiita tuke-
maan menetelmän kehittymistä ja rohkaisemme kaikki lasten, nuorten ja 
perheiden kanssa työskenteleviä sosiaalialan ihmisiä pohtimaan, miten he 
voisivat omassa työssään hyödyntää tätä tunnepitoista, lämminhenkistä ja 
asiakasystävällistä menetelmää.
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Työprosessin kehittäminen  
kohti asiakasosallisuutta

Juha-Pekka Vuorio

Artikkelin aluksi kerron lyhyesti pääkaupunkiseudun läheisneuvon-
pitoprojektin syntymisestä. Jatkan kuvaamalla sitä kehittämisen 
prosessia, jonka seurauksena pääkaupunkiseudulla on muodostu-
nut koeteltuja käytäntöjä sekä läheisneuvonpidon valmisteluvai-
heen työprosessiin että sosiaalityöntekijöiden ohjaukseen. Esittelen 
kehittämiskohteet artikkelissa siinä järjestyksessä kun olen niihin 
projektin edetessä kiinnittänyt huomiota. Pyrin tarkastelemaan lä-
heisneuvonpitoa siitä näkökulmasta, joka minulla on koollekutsujien 
ja sosiaalityöntekijöiden asiakasprosessin aikaisesta ohjauksesta 
vastaavana projektipäällikkönä ollut. Toisaalla tässä julkaisussa 
tarkastellaan näitä rooleja erityisesti näistä tehtävistä käsin. 

Keskeinen osa artikkelia on lasten osallisuuden mahdollisuuksien 
tarkastelu eri läheisneuvonpitoprosessiin osallistuvien henkilöiden 
toiminnassa (erityisesti koollekutsujan, lapsen avustajan ja sosiaa-
lityöntekijän). Artikkeli päättyy muutamaan huomioon läheis- ja 
viranomaisverkostojen yhteisen arvioinnin ja seurannan merkityk-
sestä sekä pohdintaan projektin kehittämisen tavasta palveluja 
tuottava organisaationa. Vaikka näkökulmani on henkilökohtainen, 
ovat artikkelissa esille nostetut ajatukset ja kehittämisehdotukset 
pääosin syntyneet koollekutsujien kanssa käydyissä keskusteluissa 
tai perustuneet hankkeessa tehdyissä tutkimuksissa ja opinnäyt-
teissä esiin nostettuihin havaintoihin.
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Aluksi
Olen tutustunut läheisneuvonpitoon 1990–luvun lopulla työskennellessäni 
Helsingin kaakkoisessa sosiaalikeskuksessa lastensuojelun työryhmään 
kuuluvana yhdyskuntatyöntekijänä. Minua pyydettiin mukaan koollekut-
sujaksi, koska heitä tarvittiin lisää. Minua pyydettiin mukaan myös siksi, 
että olin ulkopuolinen, sillä en osallistunut työryhmän asiakastapauksiin 
liittyviin kokouksiin tai tehnyt yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelutyötä. 
Lisäksi ajateltiin, että yhteisötason työkokemuksestani voisi olla hyötyä 
koollekutsujan tehtävässä.

Läheisneuvonpito on kiehtonut minua alusta alkaen muun muassa 
siksi, että siinä luontevalla tavalla yhdistyvät yksilö- ja perhekohtainen 
sosiaalityö yhteisölliseen ja dialogiseen lähestymistapaan. Olin aiemmin 
tehnyt jonkin verran sosiaalityöntekijän sijaisuuksia ja kaipasin joskus 
yksilökohtaisessa työssä sen rinnalle täydentävää näkökulmaa asiakkaiden 
omista verkostoista ja yhteisöistä. Sittemmin yhdyskuntatyössä törmäsin 
tilanteisiin, joissa yhteisöprosessien kautta muodostui ajan kuluessa hyvin 
luottamuksellisia suhteita ihmisiin ja he alkoivat näissä yhteyksissä tuoda 
esille erilaisia arkeensa liittyviä ongelmia. Ne saattoivat olla sen laatuisia, 
että asiakkaat olisivat olleet paremmin autettavissa nimenomaan sosiaali-
työntekijän työllä, mutta osa asiakkaista ei ollut ehdotuksistani huolimatta 
halukkaita tapaamaan sosiaalityöntekijää. Läheisneuvonpidossa yksilölliset 
ja yhteisölliset tasot yhdistyvät tapaus- ja tilannekohtaisesti luovalla ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla, vaikka ensisijaisena tavoitteena ei olekaan 
saada aikaan yhteisöllisyyttä läheisverkostossa tai ratkoa yksilöllisiä pulmia 
ja tehdä yksilökohtaista työtä. 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojekti
Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektin taustalla on Helsingin Kaak-
koisen sosiaalikeskuksen alueprojekti, joka toimi vuosina 1998–2001. Aluepro-
jekti alkoi kun paikallinen lastensuojelutyöryhmä lähti mukaan Stakesin 
valtakunnalliseen läheisneuvonpitoprojektiin1. Alkuun projekti suunniteltiin 
kaksivuotiseksi (1998–1999), mutta toimintaa päätettiin vielä jatkaa kahdella 
vuodella, jotta kokemuksia saataisiin riittävästi (Possauner ym. 2002, 3). 

1 Stakesin valtakunnallisesta läheisneuvonpitoprojektista on tarkem-
min artikkelissa Läheisneuvonpito ja lastensuojelu toisaalla tässä 
julkaisussa. Ks. myös Heino ym. (2002).
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Vuodeksi 2001 projekti sai rahoitusta kahden kokoaikaisen projekti-
työntekijän (Liisa Korhonen ja Monika Possauner) palkkaamiseksi, mikä 
teki mahdolliseksi sen, että menetelmäkoulutusta ja koollekutsujapalveluja 
voitiin laajentaa koko Helsinkiin sekä osin myös Espooseen ja Vantaalle. 
Projektityöntekijät osallistuivat samaan aikaan yhteistyössä Helsingin, 
Espoon ja Vantaan kuntien edustajien kanssa Pääkaupunkiseudun lä-
heisneuvonpitoprojektin suunnitteluun. Kunnat myönsivät keväällä 2001 
yhteisesti määrärahat läheisneuvonpitoprojektin projektipäällikön palkkaa-
miseen vuoden 2002 alusta. Lokakuussa 2001 Liisa Korhonen, Monika 
Possauner ja minä koulutimme 25 koollekutsujaa Helsingistä, Espoosta ja 
Vantaalta. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Vantaan 
täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. 

Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojekti aloitti toimintansa 
Helsingin sosiaaliviraston Heikki Waris -instituutin yhteydessä vuoden 
2002 alussa. Projektin käynnistyessä ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin 
menetelmän levittäminen laajempaan käyttöön lastensuojelun sosiaalityössä 
Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Tavoitteena oli myös kokeilla ja kehit-
tää läheisneuvonpitomallia ja sen soveltuvuutta erilaisiin lastensuojelun 
sosiaalityön tilanteisiin. Projekti oli alkuun kaksivuotinen (2002–2003), 
ja pääkaupunkiseudun kunnat päättivät jatkaa toimintaa neljällä vuodella 
(2004–2007) päämääränä toiminnan vakinaistaminen. 

Vuoden 2007 aikana pääkaupunkiseudun kunnat päättivät kuitenkin 
jatkaa hankkeen toimintaa nykymuotoisella projektiorganisaatiolla vielä 
vuosina 2008–2009. Toiminnan jatkamisen tavoitteeksi asetettiin sen 
arvioiminen, kuinka lastensuojelulain uudistus vaikuttaa läheisneuvon-
pitopalveluiden kysyntään ja toiminnan resurssitarpeisiin sekä erityisesti 
pysyvän seudullisen palvelutuotannon hallinnollisen sijoittumisen ratkai-
seminen. Tällä hetkellä tavoitteena on se, että vuoden 2010 alusta toiminta 
on vakinaistettu pääkaupunkiseudulla.

Minun lisäkseni projektissa on vuoden 2005 lokakuusta alkaen työs-
kennellyt toinen päätoiminen työntekijä, koollekutsuja Salla Hänninen. 
Lisäksi palkkiotoimisia koollekutsujia on tällä hetkellä 132. Näillä kool-
lekutsujaresursseilla kyetään vastaamaan pääkaupunkiseudun nykyiseen 

2 Koulutukseen osallistuneita koollekutsujia on jäänyt pois toiminnasta 
pääasiassa kolmesta syystä; osa on muuttanut pois pääkaupunkiseu-
dulta, osa ei lopulta kokenut koollekutsujan roolia omakseen ja osan 
muu elämän- ja työtilanne ei mahdollistanut sivutyötä. 
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palveluiden kysyntään (parin viime vuoden aikana 25-28 uutta toimek-
siantoa vuosittain, ka. 21 toimeksiantoa/v), mutta ei enää kasvattamaan 
palvelutuotantoa. Jos menetelmän käytön halutaan vakiintuvan useampien 
sosiaalityöntekijöiden arkiseksi työtavaksi, vaatii se päätoimisten koolle-
kutsujaresurssien lisäämistä.

Kun hanke aloitettiin, kokemusta läheisneuvonpidosta oli kahdeksassa 
pääkaupunkiseudun silloisten organisaatiorakenteiden 38 sosiaalityön yksi-
köistä (kaikissa kolmessa kaupungissa on projektin aikana tehty organisaa-
tiouudistukset). Suurin osa prosesseja käynnistäneistä sosiaalityöntekijöistä 
oli järjestämässä ensimmäistä läheisneuvonpitoaan, sillä vasta viidentenä 
toimintavuonna lähes puolet asiakastyön prosesseista oli sellaisia, joissa 
työntekijä oli aiemmin ollut mukana läheisneuvonpidossa. Syksyyn 2008 
mennessä lähes jokaisessa työyksikössä on ainakin kokeiltu läheisneuvon-
pitoa, vaikka vasta yksittäiset työntekijät ja muutamat työyksiköt ovat 
vakiinnuttaneet sen työtavaksi. 

Kohti jäsentyneempää aloitusta
Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektin käynnistyessä asiakastyön 
prosessia jatkettiin aluksi käytännössä täysin sen kaltaisena kuin se oli ollut 
Kaakkois-Helsingin alueprojektin päättyessä (ks. Possauner ym. 2002, 5–8). 
Läheisneuvonpitoprosessi käynnistyi sosiaalityöntekijän ja asiakasperheen 
(huoltajat ja mielellään lapset) aloitustapaamisella, jossa sosiaalityönteki-
jän tehtävänä oli sekä huoltajien ja lasten motivointi läheisneuvonpidon 
järjestämiseen että kirjallisen sopimuksen (toimeksianto, ks. liite 1) teke-
minen. Toimeksiannossa määriteltiin sosiaalityöntekijän ehdotuksesta ne 
asiat, joita neuvonpidossa oli tarkoitus käsitellä, sekä ne työntekijät, joiden 
kutsuminen oli käsiteltävien asioiden kannalta tarpeen.

Ensimmäisen vuoden (2002) aikana alkoi ilmetä epäselvyyksiä tehty-
jen toimeksiantojen suhteen. Joissain tapauksissa perheenjäsenet saattoivat 
kokea allekirjoittaneensa toimeksiannon eri muodossa kuin koollekutsujat 
olivat sen saaneet (”Ei siinä silloin ollut tuota asiaa”), vaikka lopulta hy-
väksyivätkin sen, kun koollekutsujat asian sosiaalityöntekijältä tarkistivat. 
Toisinaan yksimielisyys ratkottavista asioista ei ollut ongelma sinänsä, 
mutta ne oli saatettu kirjata sopimukseen niin yleiselle tasolle, etteivät ne 
välttämättä kertoneet, mitä käytännössä oli tarkoitus suunnitella (esim. 
perheen sisäinen vuorovaikutus). Osa sosiaalityöntekijöistä toi puolestaan 
esille sen, että asiakkaita oli vaikeaa motivoida tai kertoa heille käytän-
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nönläheisesti mitä läheisneuvonpito tarkoittaa, jos sosiaalityöntekijällä 
itsellään ei ollut siitä omakohtaista kokemusta. Osa sosiaalityöntekijöistä 
kertoi myös, etteivät asiakkaat aina ottaneet ehdotusta puolueettomasta 
tahosta vakavasti, kun siitä kertoi päätöksentekijän asemassa oleva työn-
tekijä. Koollekutsujat viestivätkin välillä, etteivät asiakkaat olleet oikein 
ymmärtäneet sitä, mihin olivat lähteneet mukaan tai miten koollekutsujan 
rooli poikkeaa viranomaisista, ja asioiden käsittelyyn meni kotikäynneillä 
joskus paljon aikaa.

Lopulta päädyin siihen, että osallistuisin jatkossa ulkopuolisena asiakas-
tapaamiseen. Tämä ei ollut uusi ajatus, sillä näin oli toimittu aiemminkin 
joissain muissa Stakesin valtakunnallisessa läheisneuvonpitoprojektissa 
mukana olleista paikallisista hankkeista. Myös Ruotsin Botkyrkan kunnassa 
on samankaltainen käytäntö. Heidän kolmikantatapaamiseksi kutsumansa 
käytäntö on osoittautunut hyväksi siinä mielessä, että ulkopuolinen ei pidä 
osapuolten lailla mitään asioita itsestäänselvyytenä ja osaa tämän vuoksi 
eri lailla esittää konkretisoivia kysymyksiä. Tämä on koollekutsujien ko-
kemuksen mukaan tuonut toimeksiantoihin lisää selkeyttä ja vähentänyt 
myöhempää kiistelyä siitä, mistä tapaamisessa on sovittu.

Periaatteessa en näe mitään estettä sille, että minun sijastani aloitus-
tapaamiseen osallistuisi koollekutsuja, kuten joissakin projekteissa on käy-
täntönä. Tämä asettaisi vain kaksi käytännön rajoitetta. Ensinnäkin saatan 
käydä sosiaalityöntekijöiden kanssa paljon konsultoivaa keskustelua ennen 
asiakastapaamista, kun he pohtivat läheisneuvonpitoa ja täsmennämme 
sitä, mihin asioihin neuvonpidossa on tarkoitus keskittyä. Jos koollekutsuja 
antaisi konsultaatiota, hänen olisi hyvin vaikeaa olla ottamatta kantaa 
millään lailla ja säilyttää puolueettomuutensa. Kaikkea konsultaatiossa 
esille tullutta tietoa ei aina jaeta asiakastapaamisessa, ja koollekutsujalla ei 
tulisi lähtökohtaisesti olla sellaista etukäteistietoa asiakkaiden tilanteesta, 
josta hän ei voi heidän tai läheisten kanssa avoimesti keskustella. 

Toinen peruste on tapaamisten vaatima aika. Minulla kuluu lähemmäs 
10 tuntia työaikaa toimeksiantoa kohden hieman riippuen siitä, tavataanko 
eronneet vanhemmat erikseen ja kuinka paljon työntekijät haluavat konsul-
taatiota pohtiessaan läheisneuvonpidon mahdollisuutta. Palkkiotoimisilla 
koollekutsujilla ei ole tähän juuri mahdollisuuksia päätoimensa vuoksi 
ja päätoimisen koollekutsujan osalta se vaikuttaisi merkittävästi siihen, 
kuinka monessa asiakasprosessissa hän voisi työskennellä. 
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Sosiaalityöntekijöiden ohjaus ja koollekutsujan rooli
Kaakkois-Helsingin alueprojektin aikana sen paremmin sosiaalityöntekijät 
kuin koollekutsujatkaan eivät saaneet ulkopuolista ohjausta asiakasprosessin 
aikana, vaan molempien osapuolien oman tehtävän hahmottaminen ja 
asiakastapauksen pohdinta perustuivat vertaistyönohjauksen periaatteelle. 
Alueprojektissa sosiaalityöntekijät ja koollekutsujat toimivat aivan alkua 
lukuun ottamatta työpareittain. Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitopro-
jektin käynnistyttyä tuli varsin pian esille se, että sosiaalityöntekijöiden 
tarve ja mahdollisuudet saada ohjausta eivät rajoittuneet vain aloitustapaa-
miseen, sillä myös yhteenvetojen ja kysymysten laatiminen saattoi tuntua 
haastavalta. Kaikkien sosiaalityöntekijöiden kohdalla näin ei ollut, mutta 
ohjauksen tarve nousi esille erityisesti silloin kun sosiaalityöntekijällä 
ei ollut aiempaa kokemusta yhteenvetojen ja kysymysten laatimisesta 
läheisneuvonpidolle. 

Sosiaalityöntekijöiden ohjauksen tarve johti siihen, että osa heistä 
haki konsultaatioapua koollekutsujilta, koska omassa työyhteisössä oli vain 
harvoin kollegoja, joilla oli kokemusta läheisneuvonpidosta. Vaikka osa 
koollekutsujista alkuvaiheessa antoikin apua ja neuvoja ja sosiaalityöntekijät 
olivat tähän tyytyväisiä, koollekutsujan rooliin konsultoiminen sopii huo-
nosti. Sosiaalityöntekijöiden ja koollekutsujien roolien selkeyden kannalta 
on olennaista, että koollekutsuja pysyy ulkopuolisena ja puolueettomana 
niin, ettei hän ota kantaa käsiteltävien asioiden sisältöihin. Toisaalta osa 
sosiaalityöntekijöistä oli myös pettyneitä siihen, ettei koollekutsujilta saanut 
apua ja neuvoja näiden vedotessa juuri ulkopuolisuuteen ja puolueettomuu-
teen. Tämä oli suuri haaste myös muovautumassa olevalle koollekutsujien 
ammatti-identiteetille, sillä kaikki työskentelivät lastensuojelussa ohjaajina 
tai sosiaalityöntekijöinä. Kun itse työskentelee päätoimessa samankaltaisissa 
tehtävissä kuin yhteenvetoja ja kysymyksiä laativa työntekijä, tarkastelee 
asioita väistämättä myös tästä roolista käsin ja voi olla kiusaus tuoda käsi-
tyksensä esille (näin välillä tapahtuikin). ”Se pikku sossu nostaa aina välillä 
päätään”, kuten eräs koollekutsuja asian ilmaisi. 

Sanna Gülerin (2006, 73–75) tutkimus toi omalta osaltaan myös 
selkeästi esiin, että koollekutsujan antaman konsultaation ja puolueetto-
muuden välillä on ristiriita. Gülerin haastattelemat sosiaalityöntekijät pitivät 
tärkeänä ulkopuolisen konsultaation mahdollisuutta läheisneuvonpitoon 
liittyvissä asioissa (erityisesti laadittaessa yhteenvetoja ja kysymyksiä). Sa-
malla sosiaalityöntekijät kokivat, että koollekutsujat toisinaan ottivat kantaa 
tai arvostelivat yhteenvetojen ja kysymysten sisältöjä. Vaikka aiemminkin 
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olin tuonut esille, että sosiaalityöntekijä voi halutessaan konsultoida minua, 
tutkimuksen myötä päädyin tarjoamaan konsultaatiota aktiivisemmin aina 
läheisneuvonpitoprosessia käynnistettäessä ja sisällytin maininnan tästä 
mahdollisuudesta työntekijöille suunnattuun ohjeistukseen. Tämän jälkeen 
on sosiaalityöntekijän vastuulla pyytää tarvittaessa konsultaatiota. Sisälly-
tin sosiaalityöntekijöiden ohjeistukseen myös seurantakokousta koskevan 
osion (Liite 3). Koollekutsujat voivat varsin hyvin antaa yleisemmin neuvoja 
juuri ohjeistuksen kautta, mutta sisällöllisemmät konsultaatiopyynnöt 
ohjeistin suuntaamaan minulle. Käytäntö on selkiyttänyt koollekutsujan 
asemaa sisältöihin kantaa ottamattomana tahona, vaikka tässä suhteessa 
koollekutsujat kokevat edelleenkin oman roolinsa haastavaksi3. 

Käytännössä konsultaationi tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijät 
voivat halutessaan laittaa yhteenveto- ja kysymysluonnoksensa minulle. 
Tarkastelen yhteenvetoa ja kysymyksiä kahdesta näkökulmasta. Ensinnä-
kin pyrin lukemaan yhteenvedossa esitettyjä asioita kuin lastensuojelua ja 
sosiaalityötä tuntematon maallikko. Yhteenvedon tarkoitus on auttaa lasta, 
vanhempia ja läheisiä ymmärtämään, mitä lastensuojelun työskentely on 
käytännössä tarkoittanut, miksi juuri kuvatun kaltaisiin ratkaisuihin on 
päädytty sekä erityisesti sitä, millaisia konkreettisia asioita nykytilanteessa 
on tarkoitus suunnitella. Tätä päämäärää edesauttaa se, että ammattiter-
minologiaa ja työn tavoitteita ja perusteita ei pidetä itsestäänselvyyksinä, 
vaan niistä kerrotaan myös arkikielellä.

Toinen tarkastelunäkökulmani perustuu läheisneuvonpidoista saatui-
hin kokemuksiin ja liittyy enemmänkin sosiaalityöntekijöiden esittämiin 
kysymyksiin. Millä vaihtoehtoisilla tavoilla samoja asioita on tarkasteltu 
aiemmin? Kannattaisiko asiakkaita ja läheisiä pyytää myös määrittelemään 
joitain asioita? Aika usein sosiaalityöntekijät esittävät kysymyksiä siitä, 
kuinka lapsen säännöllinen arki (tai perushoito ja huolenpito) turvataan. 
Millaista on säännöllinen arki? Millaista hoitoa ja huolenpitoa 6-vuotias 
Jussi tarvitsee? Molemmista näkökulmista käsin esitän vain kysymyksiä 
sosiaalityöntekijän harkittavaksi ja hänen tehtävänsä on päättää, miltä osin 
hän haluaa niitä hyödyntää. Jos sosiaalityöntekijällä on ollut reunaehtoja 
suunnitelman hyväksymiselle, olen pyytänyt ne selkeästi sanomaan ja 
perustelemaan. 

3 Ks. Salla Hännisen artikkelissa oleva pohdinta koollekutsujan eettisyy-
destä toisaalla tässä julkaisussa.
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Pidän tärkeänä sitä, että koollekutsujat koetaan puolueettomiksi ei-
vätkä he puutu yhteenvetojen ja kysymysten sisältöihin. Oikeutus vaatia 
asiasisältöihin muutoksia nousee asiakkailta tai heidän läheisiltään, ei 
koollekutsujalta. Jälkiviisaasti voi sanoa, etten osannut huomioida sitä, 
millainen sosiaalityöntekijöiden ohjaustarve saattoi olla, kun ympärillä 
ei usein ollutkaan alueprojektin kaltaisesti samaan asiaan perehtynyttä 
työyhteisöä ja kollegoja, joilla on jo kokemusta läheisneuvonpidosta. 

Sosiaalityöntekijän yhteenvedon tarkoitus
Kaakkois-Helsingin alueprojektissa yhtenä tavoitteena oli se, että lasten-
suojelussa työskentelyn fokus keskittyisi selkeämmin nimenomaan lapsiin. 
Tätä korostettiin erityisesti sosiaalityöntekijän yhteenvedon ja kysymysten 
osalta. Alueprojektissa saatujen kokemusten (Possauner ym. 2002, 23–24) 
mukaan hyvä yhteenveto on sellainen, joka:
•	 on	laadittu	lapsen	näkökulmasta,
•	 perustuu	kiistämättömiin	faktoihin,	ei	toisen	käden	tietoihin,	ei	

arviointeihin eikä näkemyksiin,
•	 on	konkreettinen,
•	 tuo	selkeästi	esiin	lastensuojelun	huolenaiheet,
•	 painottuu	nykyhetkeen.

Faktaperustaisen ja asioita lapsen näkökulmasta tarkastelevan yhteen-
vedon elementit ovat edelleen mukana, mutta sosiaalityöntekijän näkökul-
man rinnalle on tullut voimakkaammin mukaan myös asiakkaiden omia 
määrityksiä käsiteltäviin asioihin. Yleisen lapsinäkökulman syveneminen 
nimenomaisen lapsen omiin käsityksiin ja vanhempien käsitykset lapsestaan 
tulivat vahvemmin esille, kun yhteenvedot pohjautuivat sosiaalityönteki-
jöiden tekemään lapsikeskeiseen tilannearvioon. Ensimmäiset tällaiset 
tulivat Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeen kautta 2002 (ks. Tulensalo 
& Muukkonen 2004; Ervast & Tulensalo 2006). Näissä yhteenvedoissa 
sosiaalityöntekijän näkemys ei perustunut vain tapahtuneiden tosiasioiden 
kirjaamiseen ja sen pohtimiseen, miten nämä asiat vaikuttivat lapseen ja 
tämän arkeen. Yhteenvedoissa nostettiin aktiivisesti esille lapsen ja van-
hempien määrityksiä sosiaalityöntekijän esille nostamiin asioihin sekä 
asiakkaiden mahdollisuus määrittää myös omia, sosiaalityöntekijän huolista 



104  

riippumattomia teemoja työskentelyn kohteeksi. Näiden positiivisten ko-
kemusten perusteella sisällytin näitä elementtejä myös sosiaalityöntekijöille 
laadittuun ohjeistukseen.

Faktaan ja yleiseen lapsinäkökulmaan rajautuessaan yhteenveto saattaa 
asiakkaista ja heidän läheisistään tuntua vain yksipuoliselta viranomais-
lausunnolta. Läheisneuvonpidolle laadittavat yhteenvedot poikkeavat 
kuitenkin laadullisesti olennaisesti perinteisestä viranomaislausunnosta. 
Niiden tarkoituksena ei ole puoltaa asiakkaalle jotain palvelua tai vakuut-
taa toista viranomaistahoa jostain tarvittavasta päätöksestä. Yhteenvedon 
tarkoituksena on kuvata käytännönläheisesti olennaiset asiat, mutta tämä 
tulee tehdä asiakkaita kunnioittavalla ja motivoivalla tavalla. 

Pääkaupunkiseudulla kertyneiden kokemusten mukaan asiakkaat 
hyväksyvät vaikeiden ja heille epäedullistenkin asioiden esille tuomisen, 
kunhan myös heidän näkökulmansa asiaan on huomioitu ja ongelmien 
ohella osana tietoa ovat myös vahvuudet ja voimavarat. Asiakkaiden käsi-
tysten nostaminen sosiaalityöntekijän näkemyksen rinnalle tuo yhteenve-
toon dialogin, jonka on tarkoitus levitä läheisneuvonpidossa asiakkaiden 
laajempaan verkostoon. Yhteenveto ei saisi herättää toivottomuutta tai 
johtaa syyllisten etsimiseen, sillä läheisneuvonpidon tarkoitus on tehdä 
yhteisessä dialogissa suunnitelmaa tulevaisuuteen. Monet sosiaalityön-
tekijät nostavatkin yhteenvedoissaan aktiivisesti esille myös asiakkaiden 
vahvuuksia ja motivoivat läheisiä katsomaan tulevaisuuteen menneisyyteen 
juuttumisen sijaan.

Varsinaisen tilannearvion tekeminen ei ole pidemmissä asiakkuuksissa 
aina mahdollista tai edes perusteltua ennen läheisneuvonpitoa, kun lain 
edellyttämä lastensuojelutarpeen selvitys on jo aiemmin tehty. Pidem-
piaikaisissa asiakkuuksissakin on mielestäni tarvetta tehdä kattavampi 
tilannearvio lapsen ja perheen tilanteesta silloin, kun lastensuojelutarpeen 
selvityksen tekemisestä on kulunut huomattavasti aikaa tai lapsen olosuh-
teissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Toivottavaa kuitenkin olisi, 
että sosiaalityöntekijä (tai joku muu lapselle läheinen työntekijä) pyrkisi 
ainakin tapaamaan lapsen ennen yhteenvedon ja kysymysten laatimista, 
jotta hän voisi paremmin huomioida lapsen ajatukset ja toiveet ja välittää 
ne läheisneuvonpidossa läheisille. 

Nämä asiat nousevat vahvasti esille myös uudessa lastensuojelulaissa. 
Läheisneuvonpidolle laadittavan yhteenvedon ja kysymysten muotoi-
leminen on mielestäni sellainen tehtävä, että lapsen asioista vastaavan 
sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän tulisi tavata lapsi 
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henkilökohtaisesti (lapsen tapaaminen LSL 29 §), jotta lapsen toivomukset 
ja mielipiteet tulevat selvitetyksi ja huomioonotetuksi (lapsen mielipiteen 
selvittäminen ja kuuleminen LSL 20 §). Viimeisen parin, kolmen vuoden 
aikana yhä useampi sosiaalityöntekijä on tavannut lapsia valmisteluvaiheen 
aikana kun he ovat laatineet yhteenvetoa ja kysymyksiä läheisneuvonpi-
dolle. Lapsen tapaamiselle valmisteluvaiheessa ei ole tarvetta silloin, kun 
sosiaalityöntekijä on jo lähimenneisyydessä tavannut lapsen ja kokee, että 
hän pystyy riittävän hyvin kertomaan läheisverkostolle lapsen ajankoh-
taisista mielipiteistä ja toivomuksista. Lapsen osallisuuden korostaminen 
sekä tilannearviotyöskentelyn yleistyminen lastensuojelussa ovat omalta 
osaltaan vaikuttaneet siihen, että yhä kasvava osa sosiaalityöntekijöiden 
laatimista yhteenvedoista on laadullisesti muuttunut tähän suuntaan. 

Lapsen avustaja
Lapsen avustajalla on tärkeä rooli lapsen osallisuuden mahdollistamisessa. 
Lapsen avustaja on vanhempia lukuun ottamatta joku läheisverkoston 
jäsen. Kun koollekutsujat kartoittavat lapsen ja vanhempien kanssa ko-
tikäynnillä lapsen läheisverkostoa, he samalla kysyvät, kuka läheisistä 
voisi toimia lapsen avustajana. Koollekutsujat auttavat vanhempia ja lasta 
tämän pohtimisessa esimerkiksi kysyen, ketkä läheisistä ovat kauimmin ja 
tiiviimmin seuranneet lapsen elämää, kehen lapsi luottaa, kuka parhaiten 
pystyisi asettumaan juuri tämän lapsen asemaan ja tarkastelemaan asioita 
hänen näkökulmastaan. Valtaosa avustajista on lähisukulaisia: enoja, täte-
jä, kummeja tai isovanhempia. Kaakkois-Helsingin alueprojektin aikana 
avustajan tehtävät läheisneuvonpitoprosessissa olivat 1) lapsen kuuleminen 
ennen neuvonpitoa, 2) lapsen tukena oleminen ja lapsen edustajana tai 
äänenä toimiminen neuvonpidon aikana sekä 3) neuvonpidon aikaan-
saannosten läpikäynti lapsen kanssa neuvonpidon jälkeen (Possauner ym. 
2002, 26–27). 

Koollekutsujien tehtävänä on perehdyttää avustaja rooliinsa valmis-
teluvaiheen aikana. Kaakkois-Helsingin alueprojektissa avustajat pyrit-
tiin tapaamaan henkilökohtaisesti, mutta jos tämä ei ollut mahdollista, 
perehdyttäminen tehtiin puhelimitse. Avustajalle kerrottiin, että lapsi ja 
vanhemmat ovat valinneet hänet tähän tehtävään, kun he ovat miettineet 
sellaista lapselle läheistä ja merkityksellistä aikuista, jonka kanssa lapsi voi 
valmistautua läheisneuvonpitoon. Avustajaa pyydettiin tapaamaan lasta ja 
keskustelemaan hänen kanssaan muun muassa siitä, 
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•	 miksi	läheisneuvonpito	järjestetään	(toimeksiantoon	kirjatut	asiat),
•	 keitä	kaikkia	läheisneuvonpitoon	osallistuu,
•	 millaisia	läheisneuvonpitoon,	siellä	käsiteltäviin	asioihin	ja	neuvon-

pitoon osallistujiin liittyviä ajatuksia, toiveita tai kenties pelkoja 
lapsella on.

Lapsen kuulemisen ja hänen mielipiteidensä välittämisen ohella avus-
tajalle korostettiin sitä, että tämän on tarkoitus tarvittaessa muistuttaa 
läheisneuvonpidossa vanhempia ja muita läheisiä siitä, että asioita tarkas-
tellaan lapsen näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun projektin käynnistyessä 
tein lapsen avustajalle suunnatun ohjeen (Liite 4), jonka tarkoituksena oli 
toimia jonkinlaisena muistilistana. Ohje perustui Stakesin julkaisemaan 
läheisneuvonpito-oppaaseen (Heino 2000).

Lasten avustajilta saadussa asiakaspalautteessa alkoi tulla toistuvasti 
mainintoja siitä, että avustajat kokivat, etteivät he olleet osanneet puhua 
lapsen kanssa olennaisista asioista, koska kuulivat työntekijöiden informaa-
tion vasta läheisneuvonpidon tiedonantovaiheessa. Ratkaisin asian niin, 
että ohjeistin koollekutsujia pyytämään jatkossa vanhempien suostumusta 
siihen, että yhteenvedot ja sosiaalityöntekijän kysymykset saadaan käydä 
läpi myös avustajan kanssa valmisteluvaiheessa. Vanhempien kanssa yh-
teenvedot ja kysymykset käydään luonnollisesti läpi ensin, ja kun he omalta 
osaltaan ovat niiden sisällön hyväksyneet, vanhempien luvalla ne voidaan 
käydä läpi myös avustajien kanssa. Yksikään vanhempi ei ole tätä kieltänyt, 
sillä he ovat ymmärtäneet sen auttavan avustajaa lapsen valmistelemisessa 
läheisneuvonpitoon. 

Tämä johti uudenlaisen haasteen eteen. Osa avustajista toi asiakas-
palautteessa esille sen, kuinka haastavaa on keskustella työntekijöiden 
yhteenvedoista lapsen kanssa hänelle ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi silloin 
tällöin kävi ilmi, ettei avustaja ollutkaan tavannut lasta valmisteluvaihees-
sa. Tähän haasteeseen Salla Hänninen (2005) esitti opinnäytetyössään 
ratkaisuksi koollekutsujan, avustajan ja lapsen yhteistapaamisen. Samalla 
ajattelin, että se mahdollistaa koollekutsujalle yhden tapaamisen lisää 
lapsen kanssa. Usein lapsen on ollut helpompi keskustella omista ajatuk-
sistaan ja toiveistaan myös koollekutsujan kanssa, kun mukana on ollut 
hänelle läheinen avustaja. Vaikka kotikäynneillä vanhempien läsnäololla ei 
olisikaan merkitystä lapsen haluun ja mahdollisuuksiin puhua asioistaan 
koollekutsujalle, voi silti kysyä kuinka todennäköistä se on, kun lapsi tapaa 
entuudestaan tuntemattoman aikuisen toista kertaa elämässään.
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Lapsen osallisuus läheisneuvonpitoprosessissa
Otsikon teema tuli uudelleen arvioinnin kohteeksi Sarianna Reinikaisen 
(2007) tutkimuksen4 myötä. Reinikainen tutki lapsilähtöisyyden toteu-
tumista läheisneuvonpitoprosessissa: miten ja missä määrin 1) osalliset 
keskittyivät lapsen tilanteeseen, 2) lapsen näkökulma selvitettiin ja otettiin 
huomioon ja 3) lapsi otettiin mukaan prosessiin. 

Tutkimuksen tuloksia voi tiivistää seuraavasti. Kaikkien lasten ja 
nuorten mielestä läheisten osallistuminen ja tuki oli tärkeää ja he kokivat 
saaneensa vaikuttaa siihen, keitä läheisneuvonpitoon kutsutaan. Nuoret 
(13-vuotiaat ja sitä vanhemmat) kokivat, että jotain konkreettista saatiin 
läheisneuvonpidon avulla aikaiseksi. Yhtä lukuun ottamatta5 kaikkien 
lasten ja nuorten kokemus tilanteestaan kokonaisuutena oli seuranta-ajan 
jälkeen parempi kuin ennen ensimmäistä läheisneuvonpitoa. Kaksi nuorta 
arveli muutokset läheisneuvonpidon ansioksi. 

Tutkimuksessa tehdyt huomiot antoivat paljon pohdittavaa lasten 
osallisuuden toteutumisen edellytyksistä. Osa nuorista koki olleensa osal-
linen6, osa ei. Nuorilla oli pienempiä lapsia paremmat valmiudet ilmaista 
myös kriittinen mielipiteensä, vaikka osa heistä kokikin etteivät aikuiset 
ottaneet sitä vakavasti. Reinikainen nostaa esille kysymyksiä sukupuo-
lieroista tyttöjen ja poikien kesken, sillä tässä aineistossa tytöt pystyivät 
poikia paremmin ilmaisemaan ajatuksiaan puhumalla ja pitämään näin 
puoliaan naisvaltaisen aikuisverkoston keskellä (Reinikainen 2007, 95–96, 
111–113, 118).

Nuorempien lasten (alakouluikäiset) osalta tulee kuitenkin näkyväksi 
se, ettei heillä ollut oikein käsitystä siitä, miksi läheisneuvonpito järjestettiin 

4 Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta -tutkimus toteutettiin pää-
kaupunkiseudulla ja siihen osallistui vuoden 2006 aikana seitsemän 
7-17-vuotiasta lasta tai nuorta neljästä eri läheisneuvonpitoproses-
sista. Tutkimusaineisto koostui vuoden aikana toteutetuista lasten 
haastatteluista, varsinaisen läheisneuvonpidon ja ensimmäisen seu-
rantakokouksen havainnoinnista sekä viranomaisten yhteenvedoista 
ja läheisten laatimista suunnitelmista.

5 Sosiaalityöntekijän ja läheisten arvio tämänkin lapsen kohdalla oli se, 
että tilanne oli parempi kuin ennen läheisneuvonpitoa.

6 Ks. tässä julkaisussa oleva Annan tarina esimerkkinä osallisuuden 
kokemuksesta ja lapsen avustajan keskeisestä roolista.
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ja mitä siellä päätettiin, tai kokemus siitä, etteivät he saaneet vastauksia 
heille merkityksellisiin asioihin. Nuoremmilla lapsilla ei kuitenkaan ollut 
samanlaisia valmiuksia ja rohkeutta ilmaista tyytymättömyyttään aikui-
sille kuin nuorilla. Tutkimustuloksia esitellessään Sarianna Reinikainen 
(2006) kysyikin puheenvuorossaan, pitäisikö läheisneuvonpidossa ratkaista 
myös lasten ja nuorten huoliin ja muutostoiveisiin liittyviä kysymyksiä. 
Samalla hän toi esiin konkreettisen ehdotuksen lapsen omasta tiedonan-
nosta eli tiedonantovaiheessa esitetystä yhteenvedosta, josta selviää lapsen 
näkemys tilanteesta (esittäjänä avustaja läheisverkostosta tai ulkopuolinen 
avustaja) (mt.).

Lapsen oma tiedonanto oli mielestäni kokeilemisen arvoinen ajatus 
siinäkin tilanteessa, että lapsen muutostoiveet eivät olisi aikuisten mielestä 
tärkeitä tai edes lapsen etujen mukaisia. Olennaista on se, että lapselle ja 
nuorelle merkityksellisiä asioita käsitellään ja hän saa niihin vastauksia, 
koska aikuisten (läheisten ja viranomaisten) vastuulla on lopulta tehdä 
lapsen etujen mukaisia ratkaisuja. Mikko Oranen (2008) on käsitellyt 
samaa asiaa tarkastelemalla lapsen osallisuutta kolmen näkökulman kautta: 
asianosaisuuden, puhevallan ja päätöksentekovallan7. 

Asianosaisilla sekä puhevallan tai päätöksentekovallan omaavilla on 
jokaisella omat oikeutensa. Laki määrittää kuka on asianosainen, kun 
kyse on viranomaisten toiminnasta. Asianosaisella on aina oikeus ilmaista 
mielipiteensä asiasta. Lastensuojelussa lapsi on aina asianosainen, ja uusi 
lastensuojelulaki korostaa voimakkaasti sitä, että kaikkia lapsia on iästä 
riippumatta kuunneltava ja heille on annettava tietoa työskentelystä (mm. 
lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen LSL 20 §). Puhevalta on 
juridista toimijuutta kuvaava käsite ja merkitsee mahdollisuutta vaikuttaa 
asioiden käsittelyprosessiin. Lastensuojelussa 12 vuotta täyttänyt lapsi voi 
käyttää puhevaltaa eli vaatia palveluja, valittaa päätöksistä jne. Päätösval-
lasta viranomaistoiminnassa on määritelty laissa. Tämä tarkoittaa myös 
päätösvelvollisuutta eli viranomainen ei voi siirtää vastuuta päätöksistä 
muille. (Oranen 2008.)

Orasen mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aikuisilla ja 
työntekijöillä on velvollisuus aina kuunnella lapsia, antaa heille tietoa ja 
keskustella asiasta heidän kanssaan. Tämän jälkeen aikuisten velvollisuus 
on tehdä tarvittavat päätökset, joissa heidän tulee ottaa huomioon lasten 
mielipiteet. 12 vuotta täyttäneitä on myös kuultava virallisesti ja heille on 

7 Termien määrittelystä esim. Araneva (2006).
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kerrottava valitusmahdollisuudesta, jos kyse on sellaisista viranhaltijapää-
töksistä, joista voi valittaa. (Mt.) Kun lasta aivan oikeutetusti suojellaan 
liialliselta vastuulta päätöksenteossa, pitää huolehtia siitä, että lapsella 
kuitenkin säilyy oikeus asianosaisuuteen ja puhevaltaan.

Lapsella tulisi siis olla mahdollisuus mielipiteidensä esittämiseen ja 
aikuisten tulisi ottaa ne huomioon, mutta mielipiteiden esittämisen tulee 
olla lapsen valinta, eikä häntä saa siihen pakottaa. Vähintäänkin tavoitteena 
pitää olla se, että myös pienemmillä lapsilla on mahdollisuus ymmärtää 
ainakin keskeisimmät syyt, joiden vuoksi läheisneuvonpito järjestetään 
sekä oman arkensa kannalta olennaisimmat ratkaisut, joihin neuvonpidossa 
päädytään. Tarja Heino (2005, 211) toteaa käyneen ilmeiseksi, että lapsi ei 
pysy läheisneuvonpidossakaan työn keskiössä ilman tietoista suuntautu-
mista lapseen, ilman tietyistä rutiineista ja rakenteista kiinni pitämistä. On 
helppo yhtyä hänen samassa yhteydessä esittämäänsä toteamukseen, että 
tämä ei luonnollisesti takaa lapsen pysymistä työn keskiössä, sillä tavoite 
on hyvin haastava ja sen toteutumiseen vaikuttaa läheisneuvonpidossa 
usean ihmisen toiminnan suuntautuminen.

Lapsen kanssa -hankkeessa sosiaalityöntekijät ovat Tiina Muukkosen 
(2007) mukaan tuoneet esille, että yhteinen tiedonmuodostus ja ymmärrys 
liittyvät kiinteästi lapsen osallisuuteen. Hänen mukaansa lapsen saama 
tieto itsestä ja perheen tilanteesta kertyvä ymmärrys on tärkeämpää kuin 
sosiaalityön tiedon saaminen lapsen elämästä. Samaan teemaan liittyen 
Johanna Hurtig (2007) on esittänyt olennaisen kysymyksen: miten van-
hemmille ja lapsille (sekä läheisille) tarjotaan mahdollisuus ymmärtää työtä 
ja osallistua siihen? Nämä ovat aivan keskeisiä asioita läheisneuvonpidossa 
ja siksi on tärkeää miettiä, mitä ne merkitsevät asiakastyön käytännöissä 
ja eri osallistujien rooleissa.

Vuoden 2007 alusta lapsen oman tiedonannon mahdollisuus on 
sisällytetty läheisneuvonpidon tiedonantovaiheeseen, johon lapsi on val-
mistautunut yhdessä läheisverkostosta nimetyn avustajan kanssa8. Lapsen 
avustajan perehdytyksessä ja laaditussa ohjeessa oli aiemmin korostettu 
sitä, että hän keskustelee valmisteluvaiheessa lapsen kanssa neuvonpidon 
tarkoituksesta, sen kulusta, sinne kutsutuista ihmisistä ja viranomaisten 
yhteenvedoista sekä selvittää lapsen mielipidettä käsiteltävinä oleviin asi-
oihin. Valmisteluvaiheessa avustajaa pyydetään nyt lisäksi selvittämään 

8 Salla Hänninen tarkastelee lapsen tiedonannoista kertyneitä koke-
muksia artikkelissaan toisaalla tässä julkaisussa.
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myös muut lapselle tärkeät asiat, joita hän toivoo läheisneuvonpidossa 
käsiteltävän. Tästä lähtökohdasta avustaja esittää yhdessä lapsen kanssa tai 
tarvittaessa hänen puolestaan ne asiat, joihin lapsi toivoo neuvonpidossa 
aikuisilta vastauksia. Tärkeää on, että avustaja varmistaa lapselta sen, 
minkä asioiden kertomiseen lapsi antaa luvan ja miltä osin kerrotut asiat 
jäävät heidän väliseksi luottamukselliseksi keskusteluksi. 

Työntekijöiden toiminnan merkitys  
osallisuuden vahvistamisessa
Sarianna Reinikaisen (2007, 109) tutkimus teki näkyväksi sen, kuinka 
vahvasti työntekijöiden yhteenvedot ja kysymykset ohjaavat myös avustajan 
keskustelua lapsen kanssa. Vaikka avustajan ja lapsen on edelleen hyvä 
käydä yhdessä läpi työntekijöiden yhteenvedot ja kysymykset, samalla 
tulee huolehtia siitä, ettei lapsen ajatuksista ja toiveista keskusteleminen 
rajaudu vain niissä esitettyjen asioiden kommentointiin. Tämä oli tahaton 
seuraus, sillä tarkoituksena oli vastata avustajien kritiikkiin siitä, etteivät 
he mielestään osanneet puhua lapsen kanssa valmisteluvaiheessa kaikista 
olennaisista asioista kuullessaan yhteenvedot ja kysymykset vasta läheis-
neuvonpidon tiedonantovaiheessa. 

En halunnut riistää avustajan roolia läheisverkostolta pois ja siirtää näitä 
tehtäviä ulkopuoliselle avustalle, kuten Reinikainen vaihtoehtoisesti esitti 
lähinnä englantilaisiin kokemuksiin viitaten (Reinikainen 2007, 17–18). 
Valtaosa lapsen läheisverkoston avustajista on kuitenkin ollut sitoutunut 
rooliinsa, eikä heidän nimeämisensä ole tuottanut ongelmia. Mielestäni 
läheisneuvonpidon idelogiaan kuuluu myös se, että läheisverkostolta otetaan 
rooleja ja vastuita työntekijöille vain siinä määrin kuin sille on perustellusti 
tarvetta tai läheiset sitä pyytävät. 

Ulkopuoliselle avustajalle voisi silti olla joskus tarvetta esimerkiksi 
silloin, kun avustajan nimeäminen on vaikeaa aikuisten välisten ristiriitojen 
vuoksi tai lapsi ja vanhemmat ovat asiasta hyvin erimielisiä. Ulkopuoli-
nen avustaja voisi olla vaihtoehto myös silloin kun lapsi tai nuori sitä itse 
haluaisi. Käytännön ongelmana on kuitenkin se, ettei meillä ole käytettä-
vissä ulkopuolisia avustajia. Tämä vaatisi avustajien rekrytointia, heidän 
kouluttamistaan sekä resurssointia heidän ohjaukseensa ja palkkioihin 
tai kulukorvauksiin. Ongelmana voisi olla myös se, että jos ulkopuolisia 
avustajia käytettäisiin vain harvoin ja satunnaisesti, ei heille kertyisi rutiinia 
ja varmuutta tehtävään. Omasta roolistaan käsin tällaisen havainnon ovat 
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tuoneet esille palkkiotoimiset koollekutsujat. Harvoin työskennellessä joutuu 
ikäänkuin aloittamaan uudelleen tehtäviensä opiskelun ja vaikka tehtävien 
muistaminen ei olisikaan ongelma sinänsä, siitä puuttuu se ammattimaisuus 
ja varmuus, jota säännöllisesti työskentelevällä koollekutsujalla on.

Ulkopuolisten avustajien sijaan koin tärkeämmäksi pohtia sitä, miten 
myös työntekijöiden rooleissa voisi olla lapsen osallisuutta paremmin mah-
dollistavia elementtejä. Hyviä kokemuksia on kertynyt siitä, että lapseen 
säännöllisessä henkilökohtaisessa kontaktissa olevat työntekijät, kuten 
avohuollossa perhetyötä tekevät sosiaaliohjaajat tai laitoksen omaohjaajat, 
keskustelevat valmisteluvaiheessa lapsen kanssa tämän läheisneuvonpitoon 
kohdistuneista odotuksistaan. Tällaista työntekijää olen kutsunut lapsen 
omaksi työntekijäksi (Liite 5). Hän voi neuvonpidon jälkeen myös omalta 
osaltaan selvittää lapselle keskeisimmät suunnitelmaan kirjatut sisällöt. 
Tällöin lapsen mielipiteen välittäminen aikuisille läheisneuvonpidossa ja 
siellä laaditun suunnitelman läpikäyminen eivät ole vain läheisverkostos-
ta valitun avustajan vastuulla. Kun lapsen kanssa ei työskentele tällaista 
omaa työntekijää, korostaa se entisestään sosiaalityöntekijän yhteenvedon 
ja kysymysten merkitystä lapsen osallisuuden turvaamisessa9. 

Työntekijöiden roolin vahvistamisella pyritään korostamaan sitä, 
että lapsen osallisuus neuvonpitoprosesissa on kaikkien aikuisten – niin 
läheisten kuin viranomaisten – vastuulla, ei vain koollekutsujan tai lapsen 
avustajan. Sosiaalityöntekijän sekä lapsen oman työntekijän roolit voivat 
parhaimmillaan vahvistaa avustajan mandaattia lapsen mielipiteiden 
välittäjänä, mutta tämän lisäksi työntekijät voivat olla paremmin turvaa-
massa lapsen osallisuutta prosessissa silloin, kun avustajan sitoutuminen 
on heikkoa tai hänen nimeämisensä on vaikeaa aikuisten välisten risti-
riitojen vuoksi. Työntekijöiden roolin vahvistamisessa ainoa olennainen 
ero läheisverkostosta valittavaan lapsen avustajaan on se, ettei työnteki-
jä osallistu läheisten keskinäiseen neuvotteluun, joka on ulkopuolisilta 
suljettu ja luottamuksellinen vaihe prosessissa. Tämä on yksi keskeinen 
piirre läheisneuvonpidossa, sillä läheisverkostolla on oikeus keskinäiseen 

9 Ks. Reinikaisen (2007, 121) esiin nostamat kysymykset ja havainnot 
sosiaalityöntekijän läheisneuvonpidolle laatimien dokumenttien 
merkityksestä. Myös Gripenberg (2005, 76–78) on kiinnittänyt samaan 
asiaan huomiota, mutta tuossa vaiheessa kiinnitin huomiota enem-
män hänen kriittisiin havaintoihinsa läheisneuvonpidon suunnitelmi-
en puutteellisesta dokumentoinnista (mt. 75). 
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luottamukselliseen keskusteluun ja salaisuuksiinkin ilman, että kenenkään 
ulkopuolisen tai perheen asioista päättävän työntekijän läsnäolo vaikuttaa 
keskinäisen keskustelun sisältöön.

Työskentelyprosessia aloitettaessa minulla ja erityisesti myöhemmin 
koollekutsujalla on lapsen näkökulman esillä pitämisessä oma tärkeä 
merkityksensä, mutta se on vain välillinen ja väliaikainen. Ensinnäkin 
lapset eivät aina osallistu toimeksiantotapaamiseen ja välillä huomioni 
tapaamisessa vie riittävän yhteisymmärryksen löytäminen aikuisten välillä 
(sekä huoltajien kesken että huoltajien ja sosiaalityöntekijöiden välillä). 
Vaikka koollekutsujat tapaavatkin valmisteluvaiheessa lapsia myös hen-
kilökohtaisesti, sen puitteissa muodostuu harvoin niin luottamuksellinen 
suhde, että lapsi avautuu tärkeänä pitämistään asioista koollekutsujalle. 
Koollekutsuja ei myöskään ole osallinen lapsen kanssa työskentelyssä 
suunnitelmaa toteutettaessa tai läheisneuvonpitoprosessin jälkeen, toisin 
kuin muut asianosaiset. Tämän vuoksi voidaan perustellusti kysyä, kuinka 
tavoiteltavaa erityisen luottamukselliseen ja läheiseen työskentelysuhteeseen 
pyrkiminen on. Koollekutsujan tehtävä onkin tässä suhteessa ristiriitainen. 
Koollekutsujan tulee pyrkiä tapaamisissa selvittämään lapsen ajatuksia ja 
toiveita, mutta samalla huolehtia siitä että lapsi ymmärtää, ettei koolle-
kutsuja ole tukemassa häntä läheisneuvonpidon jälkeen. 

Koollekutsujat voivat kuitenkin omalla työllään edistää lapsen osal-
lisuuden mahdollisuuksia. Koollekutsujat pyrkivät valmistelemaan lap-
sen ja hänen avustajansa lapsen tiedonantoon. Lisäksi koollekutsujan 
tarkoituksena on sekä valmisteluvaiheen henkilökohtaisissa kontakteissa 
että läheisneuvonpidossa varmistua siitä, että keskustelun fokus pysyy 
lapsessa. Yleisen lapsinäkökulman esillä pitämisen lisäksi koollekutsujalla 
on mahdollisuus nostaa keskusteluun lapsen omia ajatuksia erityisesti 
työntekijöiden yhteenvedoista, mutta myös siltä osin kuin lapsi on niitä 
tapaamisissa kertonut ja antanut siihen luvan. Työntekijöiden yhteenvetojen 
tai kysymysten sisältöihin koollekutsujat eivät roolinsa mukaisesti voi ottaa 
kantaa, mutta he voivat viitata ohjeistukseemme ja vedota työntekijöihin, 
jotta nämä sisällyttäisivät lasten ja vanhempien käsityksiä laatimiinsa do-
kumentteihin. Näillä yhteenvedoilla on suuri merkitys myös siinä mielessä, 
että ne ohjaavat erittäin paljon myös läheisten keskinäisen neuvonpidon 
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keskustelua10, vaikka avustaja nostaisikin lapsen näkökulmia esille (ks. 
Reinikainen 2007, 70). Lapselle merkitykselliset asiat tulevat suuremmalla 
todennäköisyydellä huomioonotetuksi, jos ne tulevat esille myös työnte-
kijöiden yhteenvedoissa ja kysymyksissä. 

Lapsen osallisuuden esiin nostaminen ei tarkoita vanhempien osalli-
suuden sivuuttamista, vaan lapsen näkökulman mukaan tulemista. Uskon 
vanhempien halun ja kyvyn ottaa lapselle tärkeät asiat huomioon olevan 
paremmin mahdollista, jos myös he kokevat tulleensa huomioiduksi ja 
kuulluksi läheisneuvonpidossa. Läheisneuvonpidoissa keskustellaankin 
toistuvasti myös vanhempien tukemisesta ja heidän jaksamisestaan. Pää-
paino on kuitenkin lapsen hoidon, huolenpidon ja tuen turvaaminen, 
joten vanhempien tuen tarpeesta keskustellaan ja se tehdään näkyväksi. 
Läheisneuvonpidoissa sovitaan vanhempia varten laadittavasta, yksityis-
kohtaisemmasta suunnitelmasta yleensä vain vastuuhenkilöt sekä aika ja 
paikka suunnitelman tekemiseen. Näiden asioiden toteutumista arvioidaan 
myös seurantakokouksissa. 

Lastensuojelun ongelmana on aiemmin ollut se, että lapset ovat jääneet 
syrjään ja vaille tukea silloin, kun työskentelyn pääpaino on ollut vain 
vanhemmuuden tukemisessa. Kun lapsen osallisuus mainitaan lasten-
suojelulaissa ja siitä on tullut lastensuojelussa yksi keskeinen periaate, on 
samalla huolehdittava siitä, etteivät vanhemmat tule sivuutetuiksi, vaikka 
suunnitelma laaditaankin ensisijaisesti lapsille.

Sekä lasten että vanhempien osallisuuden mahdollisuutta tulee pitää 
esillä kaikissa prosessin vaiheissa. Prosessiosallisuus eroaa mielestäni juridi-
sesta kuulemisesta siinä, että se on osallisuutta koko työskentelyprosessiin 
ja sen toteutukseen. Tämä mahdollisuus on jo toimeksiantotapaamisessa, 
mutta kokemukseni mukaan vain harvat asiakkaat ovat tässä vaiheessa olleet 
valmiita aktiivisesti ehdottamaan heille merkityksellisiä asioita toimeksian-
toon. Toimeksiantotapaamisessa kerron asiakkaille, että he voivat pohtia 
heille tärkeitä kysymyksiä myös silloin, kun he käyvät koollekutsujien kanssa 
läpi työntekijöiden yhteenvetoja ja kysymyksiä. Joidenkin asiakkaiden on 
ollut helpompi pohtia heille itselleen merkityksellisiä kysymyksiä, kun he 
ovat ensin nähneet, miten työntekijät ovat asiakkaan tilanteen jäsentäneet 

10 Viranomaisten yhteenvetojen ja erityisesti sosiaalityöntekijöiden 
kysymysten merkityksestä kertoo myös lapsen avustaja omassa 
tarinassaan tässä julkaisussa (ks. Lapsen avustajasta oheishuoltajaksi – 
läheiset kertovat).
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yhteenvedoissaan ja kysymyksissään. Joidenkin asiakkaiden aktiivisuus 
asioiden määrittelemisessä on herännyt vasta myöhemmin seurantakoko-
uksessa. Osallisuudessa on ensi sijassa kyse asianosaisen kokemuksesta, ja 
työntekijät voivat tarjota siihen vain mahdollisuuksia työskentelyprosessin 
aikana (Muukkonen 2007). Kokemus osallisuudesta on mahdollista, jos 
tieto on yhteisesti muodostettua ja jaettua, valta ja vaikutusmahdollisuudet 
on tehty läpinäkyviksi sekä asianosainen voi vaikuttaa siihen, miten ja 
missä vaiheissa hän haluaa osallistua (Muukkonen ym. 2007). 

Seurannan merkitys läheisneuvonpitoprosessissa
Pääkaupunkiseudun hankkeen käynnistyessä läheisneuvonpidossa oli 
tarkoitus sopia aina suunnitelman seurannasta, mutta varsinainen koolle-
kutsujien vetämä läheisneuvonpidon seurantakokous oli valinnainen. Jotkut 
sosiaalityöntekijät alkoivat ajan mittaan tuoda esille, että suunnitelman 
käytännön toteutumisen arviointi jäi toisinaan kokonaan toteutumatta. 
Seurannan ja suunnitelman arvioinnin merkitys oli kuitenkin ollut kes-
keistä jo Kaakkois-Helsingin alueprojektissa, jossa seurantakokoukset 
lähtökohtaisesti järjestettiin. Päädyinkin siihen, että aloitustapaamisessa 
asiakkaalle ja sosiaalityöntekijälle tulee kertoa selkeästi se, että läheisneuvon-
pitoprosessi koostuu minimissään valmisteluvaiheesta, läheisneuvonpidosta 
ja seurantakokouksesta. Ensimmäisessä seurantakokouksessa kaikkien 
osallistujien tehtävänä on omalta osaltaan ottaa kantaa siihen, päättyykö 
läheisneuvonpitoprosessi vai sovitaanko vielä uusi seurantakokous. 

Olen projektin aikana ollut jossain määrin yllättynyt siitä, että läheiset 
ovat aika usein halunneet seurantakokouksen järjestettäväksi silloinkin, 
kun sosiaalityöntekijät eivät ole pitäneet sitä välttämättä tarpeellisena. Oma 
tulkintani läheisten seurantakokouksen toiveesta on ollut sen mukanaan 
tuoma tietoisuus siitä, että voi sitoutua omaan rooliinsa vain määräajaksi 
ja seurantakokouksessa tarjoutuu jälleen mahdollisuus pohtia rooliaan 
ja jaksamistaan sekä ottaa mahdolliset ongelmat yhteiseen käsittelyyn. 
Tällaisissa tilanteissa läheiset ovat yleensä pyytäneet seurantakokouksen 
kerran tai kahdesti ja jos suunnitelma on toiminut, eivät hekään ole näh-
neet sille enää tarvetta. Eräässä prosessissa seurantakokouksista sovittiin 
vielä tämän jälkeenkin lasten toiveesta. Sosiaalityöntekijät ovat paria 
poikkeusta lukuun ottamatta tällaiseen toiveeseen vastanneet ja sopineet 
seurantakokouksesta. Näissä tilanteissa sosiaalityöntekijät ovat vaihtuneet 
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kesken työskentelyprosessin, eivätkä uudet työntekijät ole nähneet seuran-
takokouksen järjestämistä tarpeellisena. 

Sanna Güler (2006, 82) nosti sosiaalityöntekijöiden haastatteluista 
kriittisenä havaintona esiin sen, että osassa prosesseja tilanne ja alkupe-
räiset huolet palasivat läheisneuvonpitoprosessin jälkeen ennalleen, vaikka 
prosessin aikana edistymistä oli tapahtunutkin. Tämä toi selkeästi esille 
läheis- ja viranomaisverkostojen säännöllisen yhteisen arvioinnin merki-
tyksen asiakastyön tukirakenteena myös läheisneuvonpitoprosessin jälkeen. 
Aiemmin seurannasta todettiin yleensä vain, että siitä sovitaan tarvittaessa. 
Käytännössä tämä näytti tarkoittavan sitä, että yhteisiä tapaamisia oli silloin, 
kun tilanne oli jo kriisiytynyt uudelleen. Tämän vuoksi pidän tärkeänä 
sitä, että läheisneuvonpitoprosessin päättyessä säännöllisestä yhteisestä 
seurannasta ja arvioinnista sovitaan selkeästi silloin kun lastensuojelun 
asiakkuus jatkuu. 

Kehittämistä vai palvelutuotantoa?
Projektin yhtenä tavoitteena on ollut läheisneuvonpidon levittäminen 
laajempaan käyttöön kaikille siitä kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille 
tarjoamalla heille siihen liittyviä palveluja. Pääkaupunkiseudun läheisneu-
vonpitoprojekti on poikennut kahdella olennaisella tavalla muista Heikki 
Waris -instituutin tutkimus- ja kehittämishankkeista. Projektilla ei ole ollut 
selkeästi rajattuja kumppaneita yksittäisistä työntekijöistä tai työyhteisöistä, 
joiden kanssa kehittämiseen ja tutkimiseen keskitytään. Tämä oli suuri 
muutos verrattuna Kaakkois-Helsingin alueprojektiin, jossa kyse oli työyh-
teisön yhteisestä kehittämishankkeesta. Alueprojektin yhtenä vahvuutena 
oli se, että kehittämistyö oli elävä osa työyhteisön arkea, ei sen ulkopuolista 
toimintaa. Toinen tärkeä ero on ollut projektin toiminnan luonne selkeästi 
palveluja tuottavana organisaationa, mikä on asettanut omat reunaehtonsa 
toisen tavoitteen, kehittämistehtävän, toteuttamiselle.

Vastausyrityksinä kehittämistehtävästä huolehtimiselle on toiminut 
pääasiallisesti kolme asiaa: eri osallistujilta säännöllisesti kerättävä asiakas-
palaute, muiden hankkeessa tekemät tutkimukset ja opinnäytetyöt sekä 
koollekutsujien säännölliset ryhmätapaamiset. Alueprojektin päättyessä 
jatkoin Stakesin tekemien asiakaspalautteiden (ks. Heino 2003) kerää-
mistä sen kummemmin asiaa pohtimatta. Jatkoin palautteen keräämistä 
ikään kuin varmuuden vuoksi, mahdollista myöhempää tutkimuskäyttöä 
varten. Havaitsin kuitenkin varsin pian, että aloin kiinnittää palautteissa 
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huomiota usein toistuviin asioihin. Väistämättä ajatukseni suuntautuivat 
menetelmän kehittämiseen liittyviin asioihin ja aloin miettiä sitä, millaisten 
kysymysten avulla työkäytäntöjä voisi paremmin arvioida kehittämisen 
näkökulmasta. Esimerkkinä tästä voisi mainita lapsen avustajille tekemäni 
kysymyksen siitä, kuinka he selvittivät lapselle neuvonpidon tarkoitusta. 
Näiden vastausten perusteella heräsi aiemmin kuvailemani ajatus siitä, 
että koollekutsujat perehtyvät työntekijöiden yhteenvetoihin myös lapsen 
avustajan kanssa saatuaan siihen huoltajien suostumuksen. Palautteen 
keräämisen kehittäminen täsmentyikin yhdeksi tavoitteeksi ensimmäisen 
toimintavuoden aikana. Palautelomakkeet on tarkoitus käydä lähitule-
vaisuudessa läpi uudelleen ja arvioida samalla, miten niiden avulla voisi 
paremmin kerätä palautetta nykyisistä työkäytännöistä. 

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä Tarja Heinon ja muiden Stakesin 
toimijoiden kanssa oli säännöllisesti jo alueprojektin aikana, ja oli luonnol-
lista jatkaa sitä myös pääkaupunkiseudun hankkeessa. Erityisen merkittä-
vää oli pääseminen mukaan yhteispohjoismaiseen tutkimushankkeeseen. 
Tutkijoiden lisäksi jokaisesta maasta pyrittiin saamaan mukaan käytän-
nön edustaja, mikä mahdollisti minulle tutkimukseen liittyvien asioiden 
seuraamisen ja niiden kommentoinnin sekä paikoin myös tapaamisiin 
osallistumisen. Stakesin tutkimuksen ohella jokainen hankkeessa tehty 
opinnäytetyö on omalta osaltaan tuonut jotain jäsentynyttä pohdittavaa 
kehittämiseen. Nämä ovat olleet tärkeitä erityisesti siksi, että hankkeen 
työntekijöillä ei ole ollut mahdollisuutta vetäytyä asiakastyöstä kirjoitta-
maan pitkäjänteisesti ja analyyttisemmin. 

Koollekutsujien ryhmätapaamisten tarkoituksena on ollut alusta asti 
toimia foorumina kollektiiviselle, ammatilliselle reflektiokeskustelulle. Kaksi 
ensimmäistä vuotta kokoonpanoltaan kiinteitä ryhmiä oli kahdesta kolmeen 
ja ne kokoontuivat 1–2 kertaa toimintakauden (kevät- ja syyskaudet) aikana. 
Kiinteistä ryhmistä päätettiin lopulta luopua, sillä suuri osa koollekutsujista 
halusi tiheämmin mahdollisuutta ryhmämuotoiseen ohjaukseen silloin kun 
sille on tarvetta. Koollekutsujat kokivat työnohjausryhmään osallistumisen 
myös irralliseksi, mikäli neuvonpitojen järjestäminen ei ollut heille sillä 
hetkellä ajankohtaista. Koollekutsujien nykymuotoisia ryhmätapaamisia 
on ollut vuodesta 2004 kerran kuukaudessa toimintakausien aikana.

Koollekutsujien asiakasprosesseihin liittyvien keskustelujen ohella 
ryhmätapaamiset ovat olleet ainoa foorumi kehittämiseen liittyvien asioiden 
käsittelyyn. Ryhmätapaamisten merkitys on korostunut myös siksi, että 
osa-aikaisten, palkkiotoimisten koollekutsujien asiakasprosessin aikaiselle 
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ohjaukselle on ollut välillä vaikea löytää yhteistä tapaamisaikaa. Palkkiotoi-
miset koollekutsujatyöparit työskentelevät usein päätoimessa eri alueilla ja 
heidän aikatauluehdotuksensa saattavat olla päällekkäisiä muiden työparien 
ehdotuksille erityisesti silloin, kun useita neuvonpitoja on ollut samaan 
aikaan valmisteilla. Päätoimisen koollekutsujan osalta ohjauskeskustelut 
ovat olleet luonteva osa viikoittaista arkea ja lisäksi samaan työyhteisöön 
kuuluminen on mahdollistanut kehittämiseen liittyvien asioiden syste-
maattisemman pohdinnan. Ryhmätapaamiset ovat kuitenkin olleet kaikille 
koollekutsujille tärkeä kohtaamispaikka, jossa olemme keskustelleet muun 
muassa koollekutsujan ja sosiaalityöntekijöiden rooleista ja tehtävistä, asia-
kaspalautteiden ja tutkimusten esiin nostamista kehittämisehdotuksista 
sekä arvioineet työkäytännöissä tehtyjen muutosten toimivuutta. 

Sosiaalityöntekijöiden näkökulma näissä tapaamisissa on ollut välillinen 
siinä mielessä, että se on toteutunut niiden koollekutsujien tarkasteluissa, 
jotka ovat päätoimessaan tässä tehtävässä työskennelleet. Sosiaalityön-
tekijöiden kanssa olemme voineet käydä jonkin verran keskusteluja me-
netelmäkoulutuksissa ja muissa tapaamisissa. Menetelmäkoulutuksia on 
toteutettu vuosittain joko keskitetysti kuntien yhteisinä, kussakin kunnassa 
erikseen tai työyhteisöille järjestettyinä koulutuspäivinä ja lyhempinä 
työryhmävierailuina.

Projektiin nimitettiin aluksi myös sosiaalityöntekijöiden seudul-
linen tukiryhmä (18 eri työyksiköstä 20 jäsentä), jonka tehtävänä oli 
toimia keskustelufoorumina läheisneuvonpidosta saatavien kokemusten 
mahdollisimman laajalle jakamiselle, arvioinnille ja tiedotukselle. Koska 
suurimmalla osalla tukiryhmän jäsenistä ei ollut omakohtaista kokemusta 
läheisneuvonpidosta, jäsenten vaihtuvuus oli ajoittain suurta ja uusien 
saaminen osoittautui välillä hankalaksi, jäi sen tehtäväksi lopulta toimia 
vain kahdesti vuodessa kokoontuvana tiedotusfoorumina. Projektin seu-
rantaryhmä (ohjausryhmä) päätti lopulta lakkauttaa tukiryhmän vuoden 
2006 alussa, koska tämä tiedotustehtävä pystyttiin hoitamaan osana kou-
lutuksia, työryhmätapaamisia, johtavien sosiaalityöntekijöiden kokouksia 
ja sähköpostitse. 

Olen pyrkinyt järjestämään sosiaalityöntekijöiden ja koollekutsujien 
yhteistapaamisia silloin kun tapaamisen on voinut järjestää jonkin teeman 
ympärille (viimeisimmässä Tarja Heino esitteli lastensuojelulain uudistusta 
ja Sarianna Reinikainen aiemmin mainittua tutkimusta). Tapaamisiin on 
osallistunut 25–40 henkilöä, jolloin niiden koko ja sosiaalityöntekijöiden 
osalta vaihtuva kokoonpano on vaikuttanut siihen, etteivät ne ole mah-
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dollistaneet kovin syvällistä keskustelua. Laajempien yhteistapaamisten 
järjestämiselle joidenkin teemojen ympärille on varmasti aika ajoin tarvetta. 
Samalla mietin edelleen, miten olisi mahdollista koota säännöllisemmin 
yhteen omakohtaista kokemusta omaava, rajatumpi joukko sosiaalityön-
tekijöitä, joiden kanssa koollekutsujat voisivat reflektoida ammatillisia 
roolejaan ja läheisneuvonpidosta kertyneitä kokemuksiaan.

Joka tapauksessa ilman koollekutsujien säännöllisiä ryhmätapaamisia 
tässä artikkelissa kuvaillut muutokset työskentelyprosessissa ja niiden arvi-
ointi eivät olisi olleet mahdollisia. Sen on mahdollistanut koollekutsujien 
aktiivinen osallistuminen tapaamisiin sekä heidän oma halunsa ottaa 
asioita yhteiseen keskusteluun. Nykyiset käytännöt eivät todennäköisesti 
jää pysyviksi, vaan ne tulevat muuttumaan edelleen asiakaspalautteen, 
hankkeessa tehtävien tutkimusten ja opinnäytteiden sekä ammatillisen 
reflektoimisen kautta, kuten tähänkin asti.

Mutta onko hanke ollut kehittämistä vai palvelutuotantoa? Mieles-
täni se on ollut molempia ja olen pohtinut, mitä eroa on laadukkaalla 
asiakastyöllä ja kehittämisellä. Jos kehittäminen ei ole kiinteästi sidok-
sissa asiakastyöhön, jää se helposti irralliseksi ja vieraaksi asiakastyötä 
tekeville työntekijöille, eivätkä kehittäjät pysty omassa toiminnassaan 
riittävästi huomioimaan asiakastyön reunaehtoja. Jos taas asiakastyötä 
tehdään ilman yhteistä ammatillista reflektointia, työkäytäntöjen kriittistä 
arviointia, on suuri riski sille, että työ muuttuu kaavamaiseksi eikä siinä 
tapahdu kehittymistä. Arkisen asiakastyön yhdistäminen ammatillisiin 
reflektiokeskusteluihin, joille on aika ajoin varattu yhteistä aikaa, johtaa 
myös työn kehittämiseen.
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Koollekutsuja – uusi  
toimija lastensuojelussa

saLLa hänninen

Artikkelini lähtökohtana on ajatus kirjoittaa koollekutsujan ko-
kemuksista. Ajatus kehittyi käytännön työskentelyn kuvaamisen 
suuntaan: miten koollekutsuja pääkaupunkiseudun hankkeessa 
työskentelee ja mitkä asiat ovat olleet kehittämisen keskiössä. Nä-
kökulma ei siis ole tutkiva tai tieteellinen vaan omasta käytännön 
työskentelystäni sekä hankkeessamme käydyistä keskusteluista 
avautuva maisema koollekutsujan työn arkeen. Hankkeemme 
osa-aikaisten koollekutsujien kanssa käydyt keskustelut sekä hei-
dän ja tämän julkaisun muiden kirjoittajien kommentit ovat olleet 
arvokkaita, ja ne ovat täydentäneet ja jalostaneet näkemyksiäni.

Johdanto
Alusta alkaen läheisneuvonpitoon on kuulunut erityisenä asiana se, että 
julkinen valta eli sosiaalityöntekijä delegoi osan tehtävistään ulkopuoliselle 
henkilölle eli koollekutsujalle. Koollekutsuja edustaa sosiaalityössä uutta 
välittäjärakennetta. (Heino 2005, 201–202.) Uudessa-Seelannissa, jossa 
läheisneuvonpito kehitettiin, koollekutsujina toimivat aluksi tehtävään 
koulutetut maallikot. Nykyään koollekutsujat ovat Uudessa-Seelannissa 
sosiaalityöntekijöitä, joilla on erityiskoulutus koollekutsujiksi. He ovat val-
tion palkkaamia kokoaikaisia työntekijöitä. (Possauner ym. 2002, 10). 

Uuden-Seelannin mallia ei vain tuotu Suomeen, vaan täällä luotiin 
siitä oma sovellutus. Suomessa on ollut käytössä kolme koollekutsujamal-
lia: ammattilaismalli, maallikkomalli ja sekamalli. Ammattilaismallissa 
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koollekutsujat ovat sosiaali-, ryhmä-, verkosto- tai terapiatyön ammattilai-
sia. Tämä malli muistuttaa luonteeltaan eniten Uuden-Seelannin mallia. 
Maallikkomallissa koollekutsujat ovat mm. sovittelijoita ja vapaaehtoisia, 
jotka ovat käyneet koollekutsujakoulutuksen, mutta heillä ei yleensä ole 
muuta sosiaalialan koulutuspohjaa. Puhtaan maallikkomallin rinnalle 
on tullut sekamalli, jossa koollekutsujina on niin maallikoita kuin am-
mattilaisia. Kehityssuunta on ollut kohti ammattilaismallia. (Heino ym. 
2002, 4; Heino 2004b.) Pääkaupunkiseudulla kaikki koollekutsujat ovat 
lastensuojelun ammattilaisia (sosiaaliohjaajia tai -työntekijöitä), jotka ovat 
osallistuneet koollekutsujakoulutukseen tai perehtyneet työhön kokeneem-
man koollekutsujan työparina.

Koollekutsujien pätevyyden määrittäminen, ohjeistus pätevyyden an-
tavalle koulutukselle ja sellaisen järjestäminen sekä sertifikaatiomenettelyt 
ovat toistaiseksi avoimia kysymyksiä. Selkeän yksimielisiä ollaan kuitenkin 
siitä, että koollekutsujien tulee saada tehtäväänsä koulutus ja että tällaista 
koulutusta on järjestettävä, vaikkakaan koulutuksen sisältöä ei ole mää-
ritelty eikä sen järjestämistä määrätty minkään tahon tehtäväksi. Mitään 
valtakunnallisesti yhtenäistä läheisneuvonpitokoulutusta ei ole järjestetty. 
Erilaisia kokeiluja koulutuksen toteuttamisen malliksi on kuitenkin tehty. 
(Heino ym. 2002.)

Olen koulutukseltani sosiaalikasvattaja ja sosionomi (amk). Pääkau-
punkiseudun läheisneuvonpitoprojektissa olen työskennellyt ensin osa-
aikaisena koollekutsujana vuodesta 2002 alkaen aiemman työni ohessa ja 
1.10.2005 alkaen päätoimisena koollekutsujana. Kouluttautuessani kool-
lekutsujaksi työskentelin perhetyöntekijänä lastensuojelulaitoksessa, jossa 
olin töissä vuodesta 1989 alkaen. Lastensuojelun työkokemusta minulle 
on siis karttunut liki 20 vuotta. Olen Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi 
ainoa päätoiminen koollekutsuja. 

Työpanokseni jakautuu pääkaupunkiseudulla niin, että puolet toi-
meksiannoista vuosittain otan vastaan Helsingistä, neljänneksen Vantaalta 
ja neljänneksen Espoosta. Syksyllä 2008 Vantaan kaupunki oli aikeissa 
palkata yhden koollekutsujan omaan käyttöönsä. Toistaiseksi palkkaami-
nen ei ole toteutunut, mutta asiaa selvitellään edelleen. Tämän rohkenen 
kertovan siitä, että läheisneuvonpito saattaa alkaa juurtua lastensuojelun 
työmenetelmäksi pääkaupunkiseudulla. 

Kokemuksia on kertynyt paljon, sillä olen työskennellyt kymmenissä 
prosesseissa. Merkitykselliseksi asiaksi kokemukseni pohjalta nousee tarve 
avata koollekutsujan roolia, pohtia koollekutsujan mahdollisuuksia lapsen 
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osallisuuden vahvistajana sekä kertoa muutamista koollekutsujan työn 
haasteista. Pyrin haastamaan lukijani dialogiin kanssani. Toivon omien 
kokemusteni ja näkemysteni vievän keskustelua koollekutsujan työnkuvasta 
siihen suuntaan, että työnkuvaa edelleen kehitetään. Tavoitteeni on, että 
koollekutsujien paikka lastensuojelun toimijoiden joukossa vahvistuu ja 
koollekutsujien ammatillinen identiteetti saa tilaa kasvaa. 

Koollekutsujan tehtävät 
Yleisesti koollekutsujan tehtävät liittyvät käytännön järjestelyjen lisäksi 
lapsen läheisverkoston kartoittamiseen yhdessä lapsen ja hänen huolta-
jiensa kanssa, kutsuttavien läheisten ja viranomaisten tukemiseen kokouk-
seen valmistautumisessa, neuvonpidon vetämiseen ja seurantakokouksen 
järjestämiseen. 

Olemme Juha-Pekka Vuorion kanssa käyneet dialogia koollekutsujan 
tehtävistä koko päätoimisuuteni ajan. Tehtävien määrittelyä ja täsmennystä 
olemme pohtineet myös koollekutsujien ryhmätapaamisissa. Tarkastelen 
koollekutsujan tehtäviä läheisneuvonpitoprosessin eri vaiheiden kautta siinä 
muodossa, kuin ne tällä hetkellä hankkeessamme määritellään.

Valmisteluvaihe 
Valmisteluvaihe on merkittävä osa läheisneuvonpitoprosessia. Siinä pyritään 
siihen, että itse läheisneuvonpitokokous sujuu mahdollisimman hyvin. 
Koollekutsujan tehtävänä on auttaa kaikkia kokoukseen osallistujia val-
mistautumaan kokoukseen niin, että he tietävät, mihin ovat osallistumassa 
ja miksi ja miten he voivat osaltaan vaikuttaa lapsen suunnitelmaan niin, 
että voivat olla osallisia lapsen kasvun ja kehityksen sekä arjen turvaami-
sessa. Koollekutsujalla on keskeinen rooli valmisteluvaiheessa myös siinä, 
että hän huolehtii kaikista käytännön järjestelyistä. Valmisteluvaiheen 
merkitystä kuvaa hyvin sen ajallinen osuus suhteessa läheisneuvonpitoko-
koukseen: se on noin kolme neljäsosaa työskentelystä. Koollekutsujalle se 
tarkoittaa kolmesta yli kymmeneen eri tapaamista perheen – vanhempien 
ja lasten – sekä lasten avustajien kanssa, puhelinkontakteja keskimäärin 
10-20 kokoukseen osallistuvan henkilön kanssa sekä monenlaisten tuki-
palvelujen järjestämistä.
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Perheen kanssa työskentely
Koollekutsuja tapaa henkilökohtaisesti lapsen ja tämän vanhemmat tai 
muun huoltajan vähintään kaksi kertaa valmisteluvaiheessa. Yleensä per-
hettä tavataan heidän kodissaan, mutta se ei ole itsetarkoituksellista, 
sillä koollekutsujan tehtävään ei kuulu havainnoida tai arvioida lapsen 
ja perheen asuinympäristöä ja kodin olosuhteita. Yhtä lailla tapaaminen 
voidaan järjestää jossain muussa lapselle ja perheelle sopivassa paikassa. 
Tärkeää tapaamispaikan suhteen on se, että siellä on mahdollisuus kaikessa 
rauhassa käydä luottamuksellista keskustelua. Lapsia olen tavannut myös 
heidän sijoituspaikoissaan. 

Valtaosassa läheisneuvonpitoja lapsen huoltajat ovat eronneet, joten sekä 
ensimmäisiä että toisia tapaamisia on yleensä kaksi, kummankin huoltajan 
kanssa erikseen. Tapaamisten määrä lisääntyy entisestään, kun huoltajia 
on enemmän tai lapsia on useampia. Pääsääntöisesti lapsi on ollut läsnä 
tapaamisessa sen vanhemman kanssa, jonka luona hän asuu. 

Ensimmäisen tapaamisen tarkoituksena on vielä kertaalleen käydä 
läheisneuvonpidon rakennetta ja tarkoitusta läpi perheen kanssa sekä 
kartoittaa lapsen läheisverkosto niin lapsen kuin vanhempienkin kanssa. 
Lapsen läheisverkoston kartoituksessa hyvä työväline on verkostokartta. 
Tosinaan, jos perheen on hankala hahmottaa, keitä kaikkia heidän lähi-
piiriinsä kuuluu, olen käyttänyt myös sukupuuta apuna. Kokemukseni 
on, että ihmiset ovat jo ennen tapaamista aika lailla valmiiksi miettineet, 
keitä he haluavat mukaan. Huomioon otettavaa on, että lasten omat toiveet 
eivät ehkä ole vielä valmiiksi kyseltyjä, ja niihin kannattaakin kiinnittää 
erityistä huomiota tässä tilanteessa. 

Verkoston kartoituksen pohjalta käydään keskustelu siitä, keitä läheisiä 
perhe haluaa kutsua kokoukseen. Tässä ensimmäisessä tapaamisessa myös 
nimetään kutsuttavista läheisistä lapsen ja huoltajien yhdessä hyväksymä 
lapsen avustaja. Useimmiten lapsi ja vanhemmat ovat yksimielisiä avusta-
jasta, mutta on myös tilanteita, jotka edellyttävät neuvotteluja. Eronneet 
vanhemmat kokevat toisinaan, että avustajana toimiva toisen puolen 
sukulainen saattaa olla puolueellinen eivätkä näin ollen luota avustajana 
toimivaan. Joskus epäluuloa on pyritty vähentämään nimeämällä lapselle 
kaksi avustajaa, yksi kummankin vanhemman puolelta. Myös lasten ja 
aikuisten kesken on toisinaan mielipide-eroja avustajasta. Toistaiseksi 
näissäkin tilanteissa on päästy keskusteluin lopulta yksimielisyyteen. Hyvin 
harvinaista on, ettei lapselle olisi nimetty avustajaa lainkaan. 
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Muutamia kokemuksia on myös siitä, että nimetty avustaja ei ole 
saapunut kokoukseen, mutta sekin on poikkeuksellista. Jos kuitenkin käy 
niin, että lapsella ei ole avustajaa kokouksessa, koollekutsujan tehtävänä 
on huolehtia siitä, että lapsi saa riittävän tuen, painottamalla kaikkien 
läsnäolijoiden vastuuta ja velvollisuutta kuulla lasta ja tukea tätä koko-
uksessa. Koollekutsujan on tällaisessa tilanteessa myös aivan erityisesti 
varmistettava eri vaiheissa kokousta, mitä mieltä lapsi on ja onko hänellä 
toiveita ratkaistavien asioiden suhteen.

Toisessa tapaamisessa lapset ja huoltajat saavat tutustua viranomaisten 
laatimiin yhteenvetoihin ja kommentoida niitä. Jos heillä on huomautet-
tavaa, jos esimerkiksi jokin tieto on virheellinen, yhteenvedossa on ker-
rottu asioita, joista he ovat eri mieltä, tai siinä on asioita, joita he eivät 
halua kerrottavan läheisille, koollekutsuja on yhteydessä kyseessä olevaan 
viranomaiseen ja selvittää, voiko viranomainen muuttaa tekstiä yhteen-
vedossaan. Lapsilla ja vanhemmilla saattaa olla toiveita myös joidenkin 
asioiden lisäämisestä yhteenvetoon. 

Perusperiaate on, että viranomaiset eivät kerro kokouksessa asioita, joita 
lapsi tai vanhemmat eivät halua kerrottavan. Koollekutsujan tehtävänä on 
kuitenkin pyrkiä saamaan perheen suostumus sellaisista asioista puhumi-
seen, joita sosiaalityöntekijä pitää keskeisinä lapsen tilanteeseen liittyvien 
huolten konkretisoinnissa ja perustelussa. Kokemukseni on, että nykyään 
yhteenvedoissa on vain vähän asioita, joihin lapsi tai vanhemmat puuttuvat. 
Syynä siihen saattaa olla projektipäällikön tarjoama konsultaatio, joka on 
avuksi varsinkin ensimmäistä yhteenvetoaan laativille sosiaalityöntekijöille. 
Myös ohjeistuksemme yhteenvedon laatimiseksi on hyvä apuväline.

Avustajan kanssa työskentely
Lapsen avustajan perehdyttäminen tehtäväänsä on keskeinen osa valmistelua. 
Avustajalla on keskeinen rooli läheisneuvonpidossa lapsen osallisuuden 
vahvistamisessa (Liite 4). Kun vanhemmat ja lapsi ovat nimenneet läheisen, 
jonka toivovat olevan lapsen avustaja, koollekutsuja on tähän ihmiseen 
yhteydessä ja kertoo läheisneuvonpidon tarkoituksesta ja avustajan roolista 
sekä selvittää, onko kyseinen läheinen valmis ottamaan tehtävän vastaan. 
Useimmiten avustajaksi nimetyt läheiset ovat ottaneet roolinsa vastaan 
mielellään, luottamuksen osoituksena. Rooli on saattanut kuitenkin tuntua 
vaativalta ja saanut avustajan tuntemaan olonsa epävarmaksi. Koollekutsujan 
tehtävänä on pyrkiä tukemaan avustajaa tämän roolissa epävarmuuden ja 
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pelkojen hälventämiseksi. Joskus avustajaksi esitetty läheinen ei koe roolia 
itselleen sopivaksi, ja asiasta on neuvoteltava uudelleen perheen kanssa.

Kun avustaja on vahvistettu, koollekutsuja tapaa avustajan yhdessä 
lapsen kanssa, ellei lapsen iästä tai jostain muusta perustellusta syystä ole 
parempi tavata avustajaa kahden kesken. Tapaamisessa avustaja perehdyte-
tään menetelmään ja tehtävään. Hän saa tutustua viranomaisten laatimiin 
yhteenvetoihin sekä sosiaalityöntekijän tekemiin kysymyksiin. Koollekutsuja 
tukee avustajaa tämän roolissa niin, että avustajan on mahdollista käydä 
keskustelua lapsen kanssa ja tulla tietoiseksi lapsen omista ajatuksista, 
tunteista ja mielipiteistä niin käsiteltävien asioiden kuin mahdollisten mui-
denkin asioiden – lapsen pelkojen, huolien, ilojen tai toiveiden - suhteen. 
Koollekutsuja ohjaa avustajaa myös laatimaan yhdessä lapsen kanssa lapsen 
oman tiedonannon. Kun koollekutsuja tapaa lapsen ja avustajan yhtä aikaa, 
lapsi on valmiiksi paikalla, ja yleensä avustaja ja lapsi jatkavat keskustelua 
kahden kesken koollekutsujan poistuttua. Näin heidän on mahdollista 
puhua myös ”salaisuuksista” ilman ulkopuolisen läsnäoloa. 

Toiveena on, että avustaja ja lapsi yhdessä kirjoittavat muistiin sen, mitä 
aikovat kokouksessa ottaa puheeksi. Läheisneuvonpidon tiedonantovaihe 
saattaa olla jännittävä, ja tärkeitäkin asioita voi silloin epähuomiossa jäädä 
muuten kertomatta. Avustajaa muistutetaan myös, että hänen on saatava 
lapsen suostumus kaikkiin kerrottaviin asioihin. Mikäli lapsi ei itse halua 
tiedonantovaiheessa kertoa omia näkemyksiään ja mielipiteitään ja avus-
tajakin tuntee tehtävän vaikeaksi, voi koollekutsuja auttaa heitä lukemalla 
tiedonannon heidän puolestaan ääneen.

Läheisten kanssa työskentely
Koollekutsujan tehtävänä on perehdyttää kaikki kutsuttavat läheiset työ-
tapaan ja kutsua heidät mukaan kokoukseen sekä auttaa heitä kokoukseen 
valmistautumisessa. Yhteydenpito tapahtuu puhelimitse tai tapaamisella 
sen jälkeen, kun vanhemmat ovat antaneet siihen suostumuksensa. Varsin 
usein läheisillä on huolta ja vahvoja mielipiteitä asioista, he purkavat niitä 
koollekutsujalle. Keskustelu koollekutsujan kanssa voi auttaa asioiden jä-
sentämisessä ja tunteiden käsittelyssä. Koollekutsujalla on roolistaan käsin 
velvollisuus pyrkiä rohkaisemaan läheisiä siihen, että he ottavat puheeksi 
lasten tilanteen ja laadittavan suunnitelman kannalta merkittäviä asioita 
läheisneuvonpidossa. 
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Koollekutsuja voi ottaa kokouksessa asioita esiin myös läheisen toivo-
muksesta, jos niin on läheisen kanssa yhdessä etukäteen sovittu. Jännitteiset 
ja monia tunteita herättävät ihmissuhteet läheisverkostossa mietityttävät 
toisinaan läheisiä, ja heitä helpottaa, kun ulkopuolinen taho voi toimia 
heidän tulkkinaan. Pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että koollekutsuja en-
sisijaisesti pyrkii tukemaan ihmisiä itse ottamaan asioita puheeksi. Uskon 
sen lisäävän osallisuuden kokemusta. Se on myös vastuun ottamista omista 
mielipiteistään ja näkemyksistään, ja se lisää asianosaisen sitoutumista 
lapsen tilanteeseen. 

Viranomaisten kanssa työskentely
Koollekutsuja pyytää kaikilta toimeksiannossa kokoukseen kutsuttavik-
si nimetyiltä viranomaisilta kirjalliset yhteenvedot niistä asioista, joita 
he aikovat kokouksessa ottaa puheeksi. Yhteenvedon laatimista varten 
koollekutsuja toimittaa heille ohjeistuksen, mutta varsinainen konsul-
taatio yhteenvetojen laatimisessa on projektipäällikön tehtävä, mikä on 
vapaaehtoista. Koollekutsuja sen sijaan perehdyttää työntekijät tarvittaessa 
läheisneuvonpitomenetelmään. 

Koollekutsuja välittää myös viranomaisille perheen ehdottamat toiveet 
muutoksista tai lisäyksistä yhteenvetoon. Tarvittaessa koollekutsuja sovittelee 
viranomaisen ja perheen välejä sellaisen yhteenvedon aikaansaamiseksi, 
että siinä on viranomaisen näkökulmasta oleelliset asiat esitettyinä niin, 
että perhe sen hyväksyy. Jos asianosaisille sopii, koollekutsuja ohjaa heitä 
neuvottelemaan myös suoraan keskenään.

Käytännön järjestelyt
Valmisteluvaiheeseen kuuluu myös lukuisia käytännön järjestelyjä: koko-
uksen ajankohdan sopiminen kaikkien osallistujien kesken, tilan varaa-
minen, kutsujen kirjoittaminen ja postittaminen, tarjoilujen hankkiminen 
ja esillelaitto sekä tarvittavien tukipalvelujen (yhteenvetojen ja kutsun 
käännättäminen, tulkkaus, lastenhoito ym.) järjestäminen. Tarvittaessa 
koollekutsuja huolehtii myös läheisten matkalippujen varaamisen ja järjestää 
majoituksen kaukaa tuleville. Koollekutsujan vastuulla on huolehtia siitä, 
että läheisillä on mahdollisimman vähän esteitä osallistua läheisneuvon-
pitoon ja seurantakokouksiin. Käytännön järjestelyjen sujuvan hoitami-
sen tueksi koollekutsuja tarvitsee mahdollisuuden hoitaa kaikkia edellä 
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mainittuja asioita ilman tarveharkintaa. Näin ollen hänen ei myöskään 
tarvitse rasittaa sosiaalityöntekijää, jolta kokouksen järjestelyt on delegoitu 
koollekutsujalle.

Kuvio 3. Koollekutsujan työskentely prosessi valmisteluvaiheessa (katkoviiva = tarvittaessa)

Yhteys
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Läheisverkoston 
kanssa työskentely

Käytännön  
järjestelyt

Yhteys puhelimitse 
perheeseen

ensimmäinen 
tapaaminen:
– verkoston kartoitus
– lapsen avustajan 

nimeäminen
 – ajankohtaehdotukset

Puhelinkontaktit läheisiin:
 – menetelmään 

perehdytys
 – huolenaiheista 

kertominen
 – ajankohdan sovittelu

Toinen tapaaminen:
– yhteenvetojen 

läpikäynti

Avustajan tapaaminen 
lapsen kanssa:
– yhteenvetojen 

läpikäynti
– lapsen omaan tiedon-

antoon opastaminen

LPN-KOKOUS

1

2

3

4

5

6

7

AiKA 
ViiKKOiNA



127

Läheisneuvonpitokokous
Läheisneuvonpidossa koollekutsuja toimii puheenjohtajana ja sihteerinä 
tiedonantovaiheessa ja suunnitelmanesittelyvaiheessa. Koollekutsuja toimii 
myös kokoukseen osallistujien emäntänä tai isäntänä ja hoitaa kahvi- ja 
ruokatarjoilun.

Kokouksen tiedonantovaiheessa, kuten koko läheisneuvonpitoproses-
sissa, koollekutsujan tehtävänä on olla keskustelun selkiyttäjä. Hän huolehtii 
siitä, että kaikki osapuolet ymmärtävät toisiaan, puhuvat samoin käsittein 
samoista asioista sekä ovat riittävän konkreettisia. Koollekutsuja vastaa 
myös siitä, että lapsi saa esittää oman tiedonantonsa joko itse tai avustajansa 
tuella ja kirjoittaa sen suunnitelmaan. Läheisiä koollekutsuja ohjeistaa 
heidän omaan neuvonpitoonsa kehottamalla heitä valitsemaan joukostaan 
puheenjohtajan ja sihteerin ja muistuttamalla lapsen avustajan roolista sekä 
siitä, että suunnitelmalta edellytetään yksimielisyyttä.

Suunnitelman esittelyvaiheessa koollekutsuja huolehtii suunnitelman 
tarkentumisesta konkreettiseen muotoon. Koollekutsuja käy dialogia niin 
suunnitelmaa esittelevien läheisten kuin viranomaisten kanssa, mutta en-
nen kaikkea tukee ja ohjaa viranomaisten ja läheisten keskinäistä dialogia, 
jotta näille syntyisi keskenään yksiselitteinen käsitys siitä, minkälaisia 
ratkaisuja läheiset ovat esittämässä sosiaalityöntekijöiden määrittelemiin 
huolenaiheisiin. Koollekutsujan tehtävänä on pitää huolta myös siitä, 
että viranomaiset ottavat kantaa suunnitelmaan eli kertovat, voivatko he 
hyväksyä suunnitelman ja millaisin edellytyksin tai tarkennuksin. Kool-
lekutsujan on myös huolehdittava siitä, että ennen lopettamista sovitaan 
seurannasta ja seurantakokouksesta. 

Seurantakokous
Seurantakokouksen valmistelussa koollekutsujan tehtävänä on jälleen 
koota viranomaisilta yhteenvedot ennen kokousta. Saatuaan yhteenvedot 
koollekutsuja tapaa lapsen ja huoltajat yleensä kerran ennen seurantakoko-
usta ja käy yhteenvedot läpi heidän kanssaan samoin kuin läheisneuvonpi-
don valmistelussakin. Pääsääntöisesti koollekutsuja tapaa myös lapsen ja 
avustajan, koska on tärkeää, että lapsen omat näkemykset ja kokemukset 
suunnitelman toimimisesta ja hänen elämäntilanteestaan muuten seuranta-
aikana tulevat valmisteltuina kokoukseen muiden kuultaviksi. Pitkissä 
prosesseissa hyvä avustaja tosin kykenee huolehtimaan tästä ilman kool-
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lekutsujaa. Käytännön järjestelyt ja koollekutsujan rooli ovat samat kuin 
läheisneuvonpidossa. 

Koollekutsujan neutraali ja aktiivinen rooli
Koollekutsujan työn haasteellisuus tiivistyy mielestäni roolin edellyttämään 
yhtäaikaiseen neutraalisuuteen ja aktiivisuuteen. Neutraalilla roolilla tarkoi-
tan sananmukaisesti puolueettomuutta ja kantaaottamattomuutta. Koolle-
kutsuja toimii ulkopuolisena työntekijänä puolueettomasti niin verkostojen 
välillä kuin niiden sisälläkin. Olen joskus tuntenut rajan kantaa ottamisen 
ja ottamattomuuden välillä olevan veteen piirretty viiva. Koollekutsujan 
toimintaa on saatettu pitää kantaa ottavana, kun koollekutsuja on pyytänyt 
viranomaisilta vastauksia läheisten esittämiin kysymyksiin. Koollekutsujan 
neutraalisuus tarkoittaa kuitenkin sitä, että hän ei ota missään vaiheessa 
prosessia kantaa siihen, mistä ja miksi lapsen tilanteessa ollaan huolissaan, 
mitkä asiat edellyttävät ratkaisua, minkälainen laadittavan suunnitelman 
sisällön tulee olla, eikä muutenkaan siihen, miten lapsen asiassa tulisi toimia 
ja keiden siinä tulisi olla mukana.

Sen sijaan koollekutsujan tehtävänä on aktiivisesti toimia niin, että 
osalliset saavat vastauksia kysymyksiinsä esimerkiksi lastensuojelulakiin 
ja kunnan palveluihin liittyvissä asioissa. Myös viranomaisen esittämiin 
huoliin koollekutsuja on velvollinen pyytämään konkretisointia, jos lä-
heisten on vaikea ymmärtää tai hyväksyä viranomaisten näkemyksiä. Yhtä 
lailla koollekutsuja voi kehottaa läheisiä perustelemaan ja konkretisoimaan 
esittämiään ratkaisuja. Lisäksi koollekutsujan keskeinen tehtävä on huo-
lehtia siitä, että ihmiset ymmärtävät toisiaan, ”puhuvat samaa kieltä”, ja 
tarvittaessa toimittava tässä ”tulkkina”. Aktiivisuus korostuu nimenomaan 
verkostojen välisen dialogin mahdollistamisessa ja vahvistamisessa.

Koollekutsuja toimii siis puolueettomasti mutta aktiivisesti huolehtien 
siitä, että kaikki läheisneuvonpitoon osallistuvat tulevat kuulluiksi ja että 
läheiset saavat riittävät tiedot ratkaistakseen lapsen elämään liittyviä asioita. 
Aktiivinen rooli näkyy koollekutsujan työssä myös siinä, että koollekutsujalla 
on oltava ”langat käsissään”. Koollekutsujan vastuulla on viedä prosessia 
eteenpäin menetelmän rakenteissa, vaikka hän ei tuotakaan siihen sisältöjä. 
Koollekutsuja aktivoi ja innostaa prosessiin kutsuttuja ja huolehtii siitä, että 
heistä itse kukin kantaa vastuun omasta roolistaan. Koollekutsuja toimii 
välittäjänä läheisten ja viranomaisten kesken. Tarja Heino onkin kuvan-
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nut koollekutsujan toimintaa hienovaraiseksi nuorallatanssiksi läheis- ja 
viranomaisverkostojen rajalla (Heino ym. 2005, 289).

Koollekutsuja on salassapitovelvollinen kaikesta kuulemastaan ja 
näkemästään. Koollekutsuja saa valmisteluvaiheessa vastaanottaa paljon 
tietoa eri ihmisten näkökulmasta, tunteita ja näkemyksiä lapsen ja perheen 
tilanteesta sekä ihmisten välisistä suhteista ja mahdollisista jännitteistä. 
Kahdenvälisten keskustelujen salassapitovelvollisuus edellyttää, ettei kool-
lekutsuja siirrä näitä tietoja, käsityksiä, huolia tai pelkoja eteenpäin. Mitä 
koollekutsuja voi sitten kaikella tällä tiedolla tehdä? 

Oleellista on, että koollekutsuja kannustaa ja motivoi ihmisiä itse 
tuottamaan tietonsa, kertomaan huolensa ja puhumaan lapsen tilantee-
seen liittyvistä tunteistaan läheisneuvonpidossa. Koollekutsujan tehtävä ei 
kuitenkaan ole vaatia, velvoittaa tai painostaa ihmisiä tähän. Koollekutsuja 
voi auttaa keskusteluissaan ihmisiä pohtimaan, olisiko hänen kertomas-
taan apua lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi ja jos olisi, miten se 
kannattaisi ottaa puheeksi. 

Toisinaan se, että koollekutsuja saa tietoa, jota viranomaisilla ei ole, 
on herättänyt eettistä pohdintaa – eikö asia kuitenkin pitäisi lapsen edun 
nimissä kertoa viranomaiselle? Läheisneuvonpitoon kuuluu kuitenkin 
olennaisesti läheisten mahdollisuus myös salaisuuksien säilyttämiseen, 
kunhan he laativat suunnitelman lapsen tilanteen turvaamiseksi. Miksi 
sosiaalityöntekijän tulisi olla tietoinen asioista, joita läheiset kykenevät 
ratkaisemaan keskenään? 

Valmisteluvaiheessa koollekutsujan käymät keskustelut eri ihmisten 
välillä ovat luottamuksellisia. Koollekutsuja ei missään vaiheessa prosessia 
välitä tietoja lapsen ja perheen tilanteesta tai kodin olosuhteista eikä eri 
henkilöiden näkemyksistä ja mielipiteistä muille osallistujille. Poikkeuk-
sena tästä on se, että joku osallistuja itse toivoo koollekutsujan toimivan 
viestinviejänä. Koollekutsuja on kuitenkin velvollinen tekemään lasten-
suojeluilmoituksen, jos lapsi on välittömässä vaarassa. Silloin hän ensin 
keskustelee vanhempien tai lapsen muiden huoltajien ja mahdollisesti 
myös lapsen kanssa asiasta ja kertoo velvollisuutensa olevan näin toimia. 
Työskentelyä aloittaessaan koollekutsuja käy ilmoitusvelvollisuusasian läpi 
perheen kanssa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jotta ikäviltä yllätyksiltä 
vältytään eikä perhe tunne tulleensa harhaan johdetuksi.

Koollekutsuja, etenkin lastensuojelun ammattilainen, kohtaa väistä-
mättä työssään tilanteita, joissa hänellä on osaamista ja tietoa, joka saattaisi 
hyödyttää milloin sosiaalityöntekijöitä tai muita viranomaisia, milloin 
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läheisiä. Näissäkin tilanteissa koollekutsujan on kuitenkin ensisijaisesti 
pysyttävä omassa roolissaan. Vain harkintaa käyttäen ja koko ajan tietoisena 
siitä, mitä on tekemässä, voi ”astua ulos” omasta roolistaan. Silloinkin on 
huolehdittava siitä, ettei ryhdy puhumaan kenenkään läsnäolijan suulla 
tai muun viranomaisen roolista käsin kyseisen lapsen ja hänen perheensä 
asiassa. Jos koollekutsuja harkittuaan päätyy osallistumaan keskusteluun 
tuomalla siihen jotain tietoa, jota muuten ei ole saatavilla, ja arvioituaan 
sen olevan tarpeellista, jotta kokouksessa päästään eteenpäin, hänen on 
puhuttava yleisellä tasolla ja ottamatta kantaa vallitsevaan tilanteeseen. 
Lähtökohtaisesti koollekutsujalta ei kuitenkaan odoteta käsiteltäviin asi-
oihin liittyvän informaation tuottamista.

Niin koollekutsujien yhteisissä kuin tämän julkaisun kirjoittajien 
yhteisissä tapaamisissakin on noussut eettisenä kysymyksenä esiin lastensuo-
jelulain noudattaminen sekä kunnan omat ohjeistukset ja mahdollisuudet 
tukea lasta tai lapsen verkostoa. Onko koollekutsujalla oikeus puuttua 
tilanteeseen, jos läheisille ei kerrota lain heille suomista oikeuksista, heille 
annetaan lainvastaista tietoa, heille ei kerrota kunnan palveluista tai läheis-
neuvonpidossa muuten toimitaan lain hengen vastaisesti? Tätä kysymystä 
emme ole yksiselitteisesti kyenneet ratkaisemaan. Sen sijaan sellaisessa 
tilanteessa, jossa joku läheisistä viestittää koollekutsujalle lapsen tai perheen 
hänen mielestään joutuneen väärin kohdelluksi koollekutsuja voi kehottaa 
läheistä keskustelemaan asiasta asianomaisen perheen huoltajien kanssa. 
Jos lapsi tai huoltajat itse puhuvat koollekutsujalle, hän ohjaa heitä ensin 
olemaan yhteydessä omaan sosiaalityöntekijään asian selvittämiseksi. Jos 
tämä ei tuota selvyyttä asiaan, voi koollekutsuja neutraalista roolistaan 
käsin myös ehdottaa yhteydenottoa sosiaaliasiamieheen. Oleellista on, 
ettei koollekutsuja itse lähde selvittämään onko tapahtunut jokin virhe tai 
vääryys ja sen myötä hakemaan oikeutta lapselle tai perheelle, vaan ohjaa 
heitä itse ottamaan vastuun asiasta ja selvittämään sitä.

Koollekutsujan on joka tapauksessa kyettävä sietämään sitä, että hän 
ei voi käyttää kaikkea tietoaan ja osaamistaan ammattilaisena. Uutta am-
mattilaisuutta mielestäni onkin saada osalliset itse tuottamaan tietoa sen 
sijaan, että koollekutsuja tuottaisi tietoa asiakkaan tilanteen ratkaisemiseksi. 
Koollekutsujalla on dialogin mahdollistajan tehtävä. Tässä koollekutsujan 
ammattitaitoa ei niinkään ole hyvien vastausten vaan hyvien kysymysten 
esittäminen. Koollekutsuja auttaa prosessiin osallistuvia - lasta, perhettä, 
läheisiä ja viranomaisia - saamaan yhteistyössä aikaiseksi lapsen tilanteen 
turvaavan suunnitelman määrittelemättä itse, minkälainen sen tulisi olla. 
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Koollekutsuja luo puitteet verkostojen keskeiselle ja verkostojen väliselle 
dialogille toimien aktiivisesti kaikkia osallistujia tukien ja kannustaen. 
Dialogin syntyminen ei kuitenkaan ole vain koollekutsujan vastuulla. Hän 
voi rohkaista ihmisiä tuomaan oman tietonsa ja näkemyksensä yhteiselle 
areenalle ja luoda toiminnallaan osallisuuden ilmapiiriä, mutta vastuu 
dialogista on kuitenkin asianosaisilla.

Koollekutsujan tiedot, taidot ja ominaisuudet
Koollekutsujalta edellytetään herkkyyttä hahmottaa sitä, miten kokouksessa 
kaikkien osapuolten näkemykset tulevat tasapuolisesti kuulluiksi eikä ku-
kaan jää altavastaajan rooliin. Kokouksen tiedonanto- ja suunnitelmanesitte-
lyvaiheissa koollekutsujalla on mahdollisuus hyödyntää tietoaan osallistujien 
näkemyksistä puheenjohtajana huolehtimalla jokaisen mahdollisuudesta 
puhua. Rooli edellyttää myös kykyä puuttua keskusteluun ja rajata sitä, 
jos se on asiatonta tai loukkaavaa ketä tahansa läsnäolijaa kohtaan. Kool-
lekutsujan oikeus ja velvollisuus on myös palauttaa keskustelu teemoihin, 
joita on kokoonnuttu ratkaisemaan. Kaikessa tässä vaaditaan taitoa ja 
hienotunteisuutta. Koollekutsuja ei saa vähätellä ihmisten tarvetta puhua, 
ei vaientaa ketään eikä nostaa kenenkään näkemystä toisen yläpuolelle, 
vaan hänen tehtävänsä on saada keskustelijat ratkaisemaan yhdessä lapsen 
elämään liittyviä huolia, joiden takia on yhteen kokoonnuttu.

Koollekutsuja on mitä suurimmassa määrin välittäjän roolissa myös 
verkostojen sisällä. Kokemukseni mukaan niin läheisverkoston sisäiset 
suhteet kuin toisinaan myös viranomaisten keskinäiset suhteet voivat olla 
yhtä jännitteisiä kuin viranomaisten ja läheisten väliset suhteet. Eronneiden 
vanhempien keskinäiset ja heidän sukujensa väliset ristiriidat tuottavat 
usein runsaasti haastetta valmisteluvaiheen työskentelyyn. 

Heino, Korhonen ja Possauner kirjoittavatkin koollekutsujan teh-
tävien edellyttävän tekijältään monenlaisia taitoja: rauhallisuutta, sys-
temaattisuutta, tasapainoilutaitoa, hienotunteisuutta, sosiaalisia taitoja, 
kuulemisherkkyyttä, luotettavuutta ja luovuutta ohjata ryhmäprosesseja 
tavoitteen suuntaan sekä taitoa pysytellä vahvojen tunneprosessien ulko-
puolella niin, että empaattinen ote kuitenkin säilyy. (Heino ym. 2001, 3.) 
Kun tähän yhdistää läheisneuvonpidon periaatteet: asiakaslähtöisyyden ja 
kunnioituksen, avoimuuden ja yksityisyyden suojaamisen, osallisuuden ja 
aktiivisuuden, luottamuksen voimavaroihin sekä selkeyden (Heino 2000, 
11–12), ollaan koollekutsujana toimimisen ytimessä. 
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Aloittaessani hankkeessa päätoimisena koollekutsujana määrittelin 
oman työnkuvani Helsingin kaupungin sosiaaliviraston tehtävänkuvaus-
lomakkeeseen. Esitän koollekutsujan työn määrittelyni tässä tiivistettynä. 
Lähtökohtana osaamiselle on luonnollisesti läheisneuvonpitomenetelmän 
ja koollekutsujan työn tuntemus ja kyky sen soveltamiseen pääkaupun-
kiseudun kontekstissa. 

Tehtäväkokonaisuuden edellyttämä osaaminen:
•	 Hyvät	ihmissuhde-,	yhteistyö-	ja	vuorovaikutustaidot
•	 Kyky	itsenäiseen	työskentelyyn,	organisointiin	ja	vastuunottoon	
•	 Ryhmätyötaidot	ja	kyky	toimia	puheenjohtajana	isoissa	kokouksissa
•	 Kyky	arvioida	ja	reflektoida	työtä,	sosiaalialan	ja	lastensuojelun	

tuntemus 
•	 Kyky	kehittää	työskentelyä	
•	 Hyvät	kirjalliset	taidot	(suunnitelmien	kirjoittaminen,	kehittämis-

työn dokumentointi)
•	 Esiintymis-	ja	koulutustaidot
•	 Kokousjärjestelyt:	catering-taidot	sekä	kyky	huomioida	ihmisten	

erityistarpeet (lasten tarpeet, kieli, kulttuuri, uskonto, erityisruoka-
valiot, liikkumisrajoitteet ym.)

•	 Toimitilan	ylläpito:	hankinnoista,	siisteydestä	ja	viihtyvyydestä	
huolehtiminen 

Koollekutsujan työ edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustai-
toja erilaisten ja vaativien yksilöiden ja verkostojen kanssa. Olennaista on 
huomioida oma puolueeton rooli sekä työn tavoite (selkeä suunnitelma) ja 
päämäärä (lapsen hyvinvointi) vuorovaikutusprosessissa. Tämä edellyttää 
kykyä informaation välittämiseen, luottamuksellisen suhteen luomiseen 
ja motivointiin, ristiriitatilanteiden selvittämiseen, voimakkaiden tun-
teenpurkausten kohtaamiseen sekä eri näkemysten huomioon ottamiseen 
ja kokoamiseen ryhmätilanteissa. Nämä vaativat koollekutsujalta kykyä 
aistia tunneilmapiiriä sekä hyvää tilannetajua.

Koollekutsujan työssä ovat tärkeitä sellaisetkin asiat, joita sosiaalialan 
töissä ei yleensä nosteta merkittävinä esiin. Isännyys tai emännyys koko-
uksissa on keskeinen kokouksen tunnelman luomiseen vaikuttava asia. On 
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tärkeää ottaa kokoukseen saapuvat vastaan niin, että he tuntevat olonsa 
tervetulleiksi. Ilmapiirin rauhallisuus ja kiireettömyys vaikuttavat mah-
dollisuuteen rentoutua ja tuntea olonsa turvalliseksi, vaikka kokoonnutaan 
vaikeiden, tunteita herättävien ja jännitteisten asioiden äärelle. Koolle-
kutsujalta edellytetään hyvää tilannetajua ylipäätään, mutta kokouksen 
alkaessa pidän keskeisenä herkkävaistoisuutta sen suhteen, minkälaisessa 
mielentilassa itse kukin paikalle saapuu. Jokaiselle pitäisi antaa tilaa ja 
mahdollisuus asettua muiden joukkoon tasavertaisesti tuntematta olevansa 
yksin tai ulkopuolinen.

Lapsen osallisuuden vahvistaminen
Lapsilähtöisyys voidaan yleisesti ottaen määritellä siten, että sillä tarkoite-
taan lapsen kokemusmaailmasta ja tarpeista lähtevää ja niihin vastaamaan 
pyrkivää ajattelu- ja työtapaa (Reinikainen 2007, 15). Suomalaisessa lä-
heisneuvonpitomallissa lapsilähtöisyys on keskeinen työskentelyä ohjaava 
periaate. Koollekutsujan roolia pidetään tärkeänä lapsilähtöisyyden ja lapsen 
osallisuuden turvaajana. Lapsen osallisuus prosessissa onkin hankkees-
samme jatkuvan pohdinnan ja kehittämisen aihe. Koollekutsujana voin 
aktiivisesta ja tukea antavasta roolistani käsin merkittävästi vaikuttaa niin 
työskentelyyn liittyvään dokumentointiin kuin siihen, että osallistujien 
toiminta on sellaista, että lapsi pysyy keskiössä ja siihen, että lapsi saa 
mahdollisuuden olla subjekti oman asiansa käsittelyssä.

Valmisteluvaiheessa koollekutsujan tehtävänä on kertoa lapselle, mikä 
läheisneuvonpito on. Työskentelyn avuksi laadin lapsille oman läheisneu-
vonpitoesitteen (Liite 6). Esite on kirjoitettu lapsille, mutta myös aikuiset 
voivat käyttää sitä apuna kertoessaan läheisneuvonpidosta lapsille. Kool-
lekutsujan tehtävänä valmisteluvaiheessa on myös kartoittaa verkosto aina 
lapsen kanssa, mikäli se lapsen ikä huomioiden on mahdollista. Kokemuk-
seni on, että noin kolmivuotiaiden kanssa voi jo lähteä työskentelemään. 
Heiltä kyselen keitä perheeseen kuuluu, ketkä ovat läheisiä, rakkaita ihmisiä 
jne. Äidin tai isän lisäksi jonkun muun tärkeän ihmisen nimeäminen on 
jo mielestäni pienten lasten kohdalla myönteistä avustajaa pohdittaessa. 
Avustajan perehdyttäminen on aina tärkeä tehtävä, mutta näiden pienten 
lasten kohdalla se on aivan erityisen tärkeää, koska he eivät vielä itse muuten 
tule kuulluiksi omine tärkeine asioineen. Parhaimmillaan lapsen nimeämä 
henkilö on huoltajienkin mielestä juuri se sopiva lapsen avustajaksi. Joskus 
kuitenkin esimerkiksi 17-vuotias eno on kolmevuotiaalle varmasti tärkeä 
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”aikuinen”, mutta hänen valitsemisensa avustajaksi ei ehkä kuitenkaan palvele 
lapsen etua. Olemme pyrkineet siihen, että avustajana toimisi täysi-ikäinen 
aikuinen, jolla myös verkostossa on sellainen asema, että hän tulee kuulluksi. 
Yleensä tämä ei ole ollut mikään ongelma vaan avustaja on löytynyt hyvin, 
mutta joskus lapsen toive avustajaksi joudutaan sivuuttamaan. 

Omassa opinnäytetyössäni (Hänninen 2005) kartoitin pääkaupun-
kiseudun koollekutsujien kokemuksia lapsen aseman turvaamisesta ja 
vahvistamisesta. Vastausten valossa näytti siltä, että avustajat, joita oli 
tavattu ennen läheisneuvonpitoa, sitoutuivat tehtäväänsä paremmin kuin 
avustajat, joita oli informoitu roolistaan vain kirjeitse tai puhelimitse. 
Toin jo silloin esiin ajatuksen, että lasta ja avustajaa tavattaisiin myös 
yhdessä. Kerroin havainnostani, jonka mukaan avustajien perehdytys jää 
mielestäni toisinaan varsin muodolliseksi ja ehkä myös pintapuoliseksi, ja 
toin esiin ajatuksen lapsen, avustajan ja koollekutsujan yhteistapaamisesta 
valmisteluvaiheessa. Tässä tapaamisessa koollekutsujalla olisi mahdollisuus 
havainnoida lapsen ja avustajan suhdetta ja tarvittaessa auttaa avustajaa 
keskustelussa lapsen kanssa. Tapaamisessa olisi mahdollista tukea, ohjata 
ja kannustaa avustajaa todella kuulemaan lasta. Lapselle tapaaminen olisi 
yksi lisäfoorumi kertoa ajatuksiaan ääneen. (Mt.)

Lähdimme kokeilemaan tätä työskentelytapaa, kun aloitin päätoi-
misena koollekutsujana, ja myös osa-aikaisia koollekutsujia ohjeistettiin 
toimimaan samoin. Minun kokemukseni avustajan ja lapsen yhteisistä 
tapaamisista ovat olleet hyviä. Olemme niissä yhdessä käyneet läpi viran-
omaisten yhteenvetoja ja lapset ovat saaneet kommentoida yhteenvetoja 
tapaamisessa. Tärkeää on ollut myös tutustua kysymyksiin, joihin läheis-
neuvonpidossa on tarkoitus verkoston voimin löytää ratkaisuja. Avustajat 
ovat varsin usein ilmaisseet epävarmuuttaan sen suhteen, mistä ja miten 
lapsen kanssa pitäisi puhua. Yhteenvedot ja kysymykset ovat olleet hyvä 
perusta käydä läpi asioita, joista avustajan ainakin tulisi olla tietoinen ja joista 
hänen tulisi lapsen kanssa keskustella. Kun lapsi on läsnä, tätä keskustelua 
voidaan ryhtyä käymään välittömästi. Avustajat eivät aina ole lasten kanssa 
samaa mieltä kaikista asioista. Murrosikäisten kohdalla, erityisesti rajoista 
ja säännöistä puhuttaessa, tämä on tavallista. Onkin tärkeää muistuttaa 
avustajalla luonnollisesti olevan oikeus myös omien näkemystensä julkituo-
miseen, mutta niistä huolimatta ja niiden rinnalla häntä on velvoitettava 
kertomaan myös lapsen esittämistä vaihtoehdoista. 

Läheisneuvonpitoihin liittyen on noussut keskustelua myös siitä, 
että lasten huolet ja toiveet eivät aina ole samoja kuin aikuisten. Tätä 
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olemme pohtineet mm. Sarianna Reinikaisen kanssa hänen tehdessään 
Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta – tutkimustaan (Reinikainen 2007). 
Esitellessään tutkimustuloksiaan Reinikainen toi esiin ajatuksen lapsen 
omasta tiedonannosta (Reinikainen 2006), jota myös alettiin hankkees-
samme kokeilla vuoden 2007 alussa. Lapsen omalla tiedonannolla tarkoi-
tetaan sitä, että lapsi itse tai lapsen avustaja kertoo tiedonantovaiheessa 
lapsen huolista ja toiveista muille aikuisille. Lapsen avustajan toivotaan 
kirjaavan ylös nämä asiat käydessään keskustelua lapsen kanssa ennen 
läheisneuvonpitoa. Lapsen huolet ja toiveet voivat liittyä yhteenvedoissa 
esitettyihin asioihin, sosiaalityöntekijän laatimiin kysymyksiin, tai niitä 
voivat olla mitkä tahansa muut lapsen elämään liittyvät asiat, joihin lapsi 
toivoo vastauksia aikuisilta tai jotka häntä huolettavat. Tärkeää on, että 
lapsen tiedonannossa kerrotaan vain sellaisia asioita, joihin lapsi on antanut 
suostumuksensa. 

Kokemuksia lapsen omasta tiedonannosta on kertynyt noin puolentois-
ta vuoden ajalta. Mielestäni tiedonanto on sitouttanut avustajia paremmin 
rooliinsa. Muutamat lapset ovat myös rohkaistuneet itse kertomaan asioita 
tiedonantovaiheessa. Lapset ovat erityisesti läheisneuvonpidoissa esittäneet 
enemmän toivomuksia ja puhuneet vähemmän huolistaan ja peloistaan. 
Toiveet ovat olleet varsin konkreettisia ja arkeen liittyviä. Lasten toiveita 
on huomioitu suunnitelmissa vaihtelevasti, mutta yleensä ainakin osittain. 
Havaittavissa on ollut se, että ne läheisneuvonpidossa oman tiedonantonsa 
esittäneet lapset, joiden toiveita on myös huomioitu, ovat seurantakokouk-
sessa tuoneet esiin myös huoliaan ja pelkojaan. Nämä havainnot ovat vielä 
yksittäisiä. Kertovatko ne kuitenkin lapsen osallisuuden vahvistumisesta, 
siitä kokemuksesta, että ”minut otetaan vakavasti, minun mielipiteeni 
huomioidaan ja minua kuullaan”? 

Lapset ja nuoret ovat esittäneet läheisneuvonpidoissa myös sellaisia 
toiveita, joita ei voida toteuttaa. Yksi on saattanut toivonut itselleen kaveriksi 
lemmikkieläintä, toinen myöhäisempiä kotiintuloaikoja. Koollekutsujan 
on huolehdittava jo lasta ja avustajaa perehdyttäessään sen kertomisesta, 
ettei tiedonannon avulla aina voi saada juuri sitä, mitä itse haluaa, mutta 
toiveistaan saa silti puhua. Ja aikuisilla on velvollisuus ne kuulla. Kool-
lekutsujan tai lapsen avustajan ei tule lapsen puolesta lähteä arvioimaan, 
mikä on lapselle tärkeää. Läheisneuvonpidossa lapsella on oikeus kuulla 
perustelut sille, miksi hänen toiveitaan ei ehkä voida toteuttaa. Koollekut-
sujan velvollisuus on huolehtia, että lapsi saa nämä vastaukset aikuisilta.
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Lapsen osallisuutta ja sen vahvistamista mietittäessä ja osallisuutta 
toteutettaessa keskeisenä periaatteena on kuitenkin lapsen oikeus rajata 
osallisuuttaan. Lasta tulee kuulla siinä, miten paljon hän haluaa osallistua 
prosessiin eikä lasta ei saa painostaa tai vaatia olemaan aktiivisempi, kuin 
mihin hän on valmis. 

Kuvio 4. Koollekutsujan työskentely lapsen aseman turvaamiseksi ja 
vahvistamiseksi 

Koollekutsujan työskentely lapsen aseman turvaamiseksi ja 
vahvistamiseksi läheisneuvonpidossa

Lapsen tapaaminen:
– verkoston kartoittamisen painottaminen
– kutsuttavien läheisten nimeäminen
– avustajan nimeäminen
– perehdytys lapsen esitteen avulla 
– huolenaiheet, toiveet

Avustajan tapaaminen:
– yhdessä lapsen kanssa 
– perehdytys avustajan rooliin
– yhteenvetojen ja kysymysten käsittely
– tuki ja ohjeistus lapsen oman tiedon-

annon laatimiseen

Yhteys läheisiin:
– lapsilähtöisyyden 

painottaminen
– huolenaiheista 

kertominen 
– tuki ja kannustus 

asioiden käsittelyyn 
lapsen näkökulmasta

Yhteys viranomaisiin:
– lapsilähtöisyyden 

painottaminen
– ohjeistus yhteenve-

don laatimiseksi

VIRANOMAISETLÄHEISET

LAPSI

LAPSEN 
ASEMA 
lpn:SSA

LAPSEN AVUSTAJA
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Suunnitelman kirjoittaminen
Koollekutsujan tehtävänä osana prosessin dokumentointia on kirjoittaa 
puhtaaksi läheisneuvonpidoissa ja seurantakokouksissa laaditut suunni-
telmat. Jotta koollekutsuja voi kirjoittaa suunnitelman niin kuin se on 
laadittu ja hyväksytty, hänen on suunnitelman esittelyvaiheessa kirjattava 
näkyville muistiin kaikki se, mitä läheiset suunnitelmaan esittävät. Lisäksi 
koollekutsujan on varmistettava läheisiltä, että hän on kuullut ja kirjoittanut 
oikein sen, mitä he ovat esittäneet. Koollekutsujan tehtävä tässä vaiheessa 
on pyrkiä ilmaisun selkeyteen, yksiselitteisyyteen ja konkreettisuuteen.

 Puhtaaksikirjoitusvaiheessa ei enää voi olla ratkaistavana, mikä oli 
oleellista – suunnitelman sisältö on tuotettu suunnitelman esittelyvaiheessa 
ja hyväksytetty silloin läheisillä ja viranomaisilla. Neutraalin roolin edel-
lytys on, ettei koollekutsuja suunnitelmaa puhtaaksikirjoittaessaan ota 
siihen kantaa sisällöllisesti poistamalla siitä jotain mielestään turhaa tai 
lisäämällä siihen jotain mielestään tärkeää tai muuttamalla jotain koko-
uksessa yhdessä sovittua. 

Helsingissä läheisneuvonpitosuunnitelman suhdetta asiakassuun-
nitelmaan on määritelty Helsingin kaupungin pysyväisohjeessa (3.0.5. 
Tilannearvioihin perustuvien asiakassuunnitelmien tekeminen 4.6.2007). 
Osallistuimme pysyväisohjeen laatimiseen antamalla palautetta ja kom-
mentteja siitä ohjeen laatijoille sitä valmisteltaessa. Pysyväisohjeessa sano-
taan, että läheisneuvonpidossa laadittu suunnitelma voi sellaisenaan olla 
asiakassuunnitelma:

Mikäli lapsen lastensuojeluasiakkuutta päätetään jatkaa lastensuojelutarpeen 
arvioinnin jälkeen, laaditaan ja kirjataan lapselle asiakassuunnitelma. Tilan-
nearvion päättyessä voidaan yhteenvetotapaamisessa ehdottaa suunnitelman 
laatimista läheisneuvonpidossa.

Tai sitä voidaan käyttää osana asiakassuunnitelmaa:

Mikäli asiakkaalle on tehty erillinen palvelukohtainen suunnitelma (esimerkiksi 
perhetyössä tai läheisneuvonpidossa), sisällytetään asiakassuunnitelmaan tämän 
osasuunnitelman pääkohdat koskien esimerkiksi työskentelyn tavoitteita ja 
aikataulua. (Helsingin kaupungin pysyväisohje 3.0.5. 4.6.2007)

Niinpä sekä suunnitelman esittelyvaiheessa että sitä puhtaaksi kirjoi-
tettaessa on tärkeää pitää mielessä, mitä asiakassuunnitelmalta edellytetään. 
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Pysyväisohjeessa 3.0.5 asiakassuunnitelman määritellään olevan luonteeltaan 
suunnitelmallisen lastensuojelutyön apuväline. Hyvälle suunnitelmalle on 
ominaista ymmärrettävyys ja ilmaisutapojen selkeys. Suunnitelman tavoitteena 
on edistää tavoitteellista ja asiakasta osallistavaa asiakastyötä. Kirjallinen 
asiakassuunnitelma on väline, jolla saadaan avoin ja luottamuksellinen 
yhteistyösuhde asiakkaan ja työntekijän välille. Sen avulla luodaan yhteistä 
ymmärrystä työskentelyn tavoitteista ja toimintatavoista. Suunnitelman 
tekeminen yhteistyössä asiakkaan kanssa mahdollistaa myös asiakkaan 
sitoutumisen työskentelyyn. Maahanmuuttajaperheiden kohdalla on var-
mistettava, että asiat ovat sekä kielellisesti että käsitteellisesti ymmärret-
täviä. Asiakassuunnitelmaan voidaan kirjata pitkän aikavälin laajempia 
tavoitteita, mutta on tärkeää kirjata myös lyhyen aikavälin konkreettisia 
tavoitteita. Tavoitteiden kohdalla on tärkeää, että ne ovat riittävän selkeitä, 
niiden saavuttaminen on mahdollista ja niiden toteutumista voidaan ar-
vioida. Tavoitteilla tulee olla selkeä yhteys lapsen elämäntilanteen ja arjen 
muutokseen. (Helsingin kaupungin pysyväisohje 3.0.5. 4.6.2007.)

Läheisneuvonpidossa suunnitelmat laaditaan nimenomaan lapsen 
näkökulmasta lapsen arkea ja elämäntilannetta turvaamaan ja lapset ovat 
pääsääntöisesti itse mukana niitä laatimassa. Pidänkin suunnitelmien 
yleisen selkeyden ja ymmärrettävyyden ohella tärkeänä sitä, että ne ovat 
selkeitä ja ymmärrettäviä myös lapsille. Lapsen tueksi neuvonpidon päät-
teeksi sovitaan lisäksi, kuka käy suunnitelman lapsen kanssa läpi vielä 
kokouksen jälkeen. 

Läheisneuvonpitosuunnitelma voi sisältää asioita, joista aikuisten on 
joskus päätettävä vastoin lapsen toivetta. Läheisten ja sosiaalityöntekijöiden 
on tietenkin hyvä pohtia, mistä sellaisesta kannattaa päättää, mihin lapsi 
ja etenkään nuori ei ole valmis sitoutumaan. Koollekutsujan tehtävänä 
on huolehtia siitä, että lapselle perustellaan tällaiset ratkaisut ja kirjata 
näkyväksi suunnitelmaan niin lapsen eriävä näkemys kuin aikuisten pe-
rustelutkin. Näin toimiessaan koollekutsuja huolehtii, että lapsen mielipide 
on huomioitu ja tullut kuulluksi. 

On hyvä kirjoittaa näkyväksi myös, jos joku muu osallinen on ilmaissut 
eriävän mielipiteensä. Olen ollut tilanteissa, joissa esimerkiksi huoltaja on 
läheisten vetoomuksesta suostunut johonkin asiaan, vaikka onkin ollut 
siitä itse eri mieltä. Olen näitä eriäviä mielipiteitä kirjannut suunnitelmiin, 
sillä niillä on saattanut olla merkitystä suunnitelmaa seuraavan kerran 
arvioitaessa.
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Arkinen todellisuus lastensuojelussa on, että työntekijät vaihtuvat usein. 
Myös asiakkaat liikkuvat, he muuttavat alueelta toiselle tai pääkaupunki-
seudulla kunnasta toiseen. Hyvä läheisneuvonpidon suunnitelma toimii 
myös informaation siirtäjänä sosiaalityöntekijältä toiselle.

Läheisten tapaaminen valmisteluvaiheessa
Aloittaessani päätoimisena koollekutsujana yhtenä kehittämishaasteena oli, 
että ryhtyisin valmisteluvaiheessa tapaamaan kaikkia kutsuttavia läheisiä. 
Ajatuksemme oli sillä tavoin laadullisesti parantaa läheisten mahdolli-
suutta tulla aktiivisesti mukaan prosessiin. Oletus oli, että aikaresurssit 
riittävät siihen. Käydessämme tutustumassa Ruotsissa Botkyrkan kunnan 
toimintaan keväällä 2006 sikäläiset työntekijät kertoivat pääsääntöisesti 
valmistelevansa kaikki läheiset tapaamalla heitä. Toisaalta he eivät käy 
yhteenvetoja etukäteen läpi vanhempien, lasten ja lasten avustajien kanssa. 
Tilanne meidän hankkeessamme on hieman toinen. 

Tavoitteeksi asetettiin, että voin ottaa vastaan 15 toimeksiantoa vuo-
dessa. Laskennallisesti se tarkoittaisi kahta toimeksiantoa kuukaudessa, 
kun loma-ajat huomioidaan. Koska toimeksiantoja ei tule tasaisin väliajoin 
vaan ”ryppäissä”, tavoitteen saavuttaminen ei ole toteutunut (noin 12 
vuosittain) ja paineita ottaa toimeksiantoja vastaan silloin kun niitä tulee, 
on suurempi. Käytännössä olen ajoittain vastaanottanut kahdesta kolmeen 
toimeksiantoa viikon sisällä. Tällaisessa tilanteessa, kun rinnalla saattaa 
olla useampi seurantakokouksen valmistelu, työaikani ei riitä kaikkien 
läheisten tapaamiseen kaikissa prosesseissa.

Läheisten tapaaminen lisäisi entisestään iltoihin painottuvaa työskente-
lyä. Minä olen jo nyt työskennellyt ruuhkahuippuina kolmenakin päivänä 
viikossa kuudesta kahdeksaan illalla. Mutta onko sellaisen työnkuvan 
rakentaminen vakinaistamisen ja tulevaisuudessa useampien päätoimisten 
koollekutsujien palkkaamisen näkökulmasta järkevää? Toinen kysymys on, 
onko kaikkien läheisten tapaaminen kokouksen onnistumisen kannalta 
tarpeellista? Minun kokemukseni mukaan ei. Olen tapauskohtaisesti 
harkinnut muiden kuin lasten, vanhempien ja avustajien tapaamista ja 
toteuttanut niitä yksittäisissä prosesseissa. Päätökseeni tavata muita ovat 
vaikuttaneet sekä kutsuttavien näkemykset että omat kokemukseni oltuani 
puhelimitse yhteydessä läheisiin. Pyrin tarjoamaan mahdollisuutta tavata, 
jos se keskustelumme perusteella vaikuttaa tarpeelliselta (paljon huolta, 
epäluuloa, ristiriitoja verkostossa jne.). Useimmiten läheiset eivät halua 
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tavata eivätkä he juurikaan ole minuun yhteydessä puhelimitse valmiste-
lun aikana oltuani heihin yhteydessä. Kuitenkin oman kokemukseni ja 
saamani palautteen perusteella useimmat kokoukset ovat tuottaneet hyviä 
suunnitelmia ja osalliset ovat olleet tyytyväisiä.

Kokousten toteutuminen virka-aikaan
Hankkeen alusta saakka sosiaalityöntekijät ovat kritisoineet läheisneuvon-
pitojen järjestämisajankohtia. Osa-aikaiset koollekutsujat ovat pitäneet 
niin läheisneuvonpitoja kuin seurantakokouksiakin enimmäkseen iltaisin 
ja viikonloppuisin. Vapaisiin viikonloppuihin tottuneelle työntekijälle lä-
heisneuvonpito viikonloppuna on tuntunut olevan usein haaste. Kielteiseen 
asenteeseen on vaikuttanut toistaiseksi epäyhtenäinen viikonlopputöiden 
korvauskäytäntö. Tähän haasteeseen päätoimisuudellani on pyritty osin 
vastaamaan ja tavoitteena on ollut kokousten pitäminen ensisijaisesti arkisin 
ja päivällä, mutta se ei edelleenkään toteudu. 

Kaikille kutsuttaville sopivan ajankohdan löytyminen ei ole help-
poa. Työssä käyvien läheisten harkinnanvarainen mahdollisuus saada 
ansionmenetyskorvauskaan ei ole sanottavasti lisännyt läheisten halua 
palkattomiin poissaoloihin töistään. On kuitenkin todettava, että päätoi-
misena työskennellessäni kokouksia on ollut hyvin vähän viikonloppuina. 
Osa kokouksista, esimerkiksi vuonna 2006 viisi 21 kokouksesta, toteutui 
virka-ajan puitteissa. Varsin tavallista on, että kokoukset alkavat puolen 
päivän jälkeen ja kestävät illalla kuudesta kahdeksaan. Iltakokoukset 
ovat kokemukseni mukaan kuitenkin vielä raskaampia kuin viikonlopun 
kokoukset, joihin tullaan levänneinä ja päiväaikaan. 

Valmisteluvaiheen pituuden lyhentäminen
Läheisneuvonpitoa sanotaan toisinaan raskaaksi menetelmäksi. Yhtenä 
asiana mainitaan valmisteluvaiheen pituus. Keskimäärin se kestääkin noin 
puolitoista kuukautta. Myös tätä asiaa olemme hankkeessa miettineet ja 
yrittäneet keksiä keinoja valmistelun jäntevöittämiseksi. Valmisteluvaihetta 
emme kuitenkaan ole saaneet lyhentymään merkittävästi ja pyrin tässä 
kuvaamaan, miksi emme. Koollekutsuja on tärkeässä roolissa valmistelu-
vaiheessa. Avaan sitä, miksi koollekutsujalta menee valmisteluun aikaa. 
Tässä yhteydessä kannattaa myös katsoa uudelleen artikkelini kuvio 3 
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(koollekutsujan työskentelyprosessi valmisteluvaiheessa). Se auttaa osaltaan 
hahmottamaan valmisteluvaiheen pituutta.

Sosiaalityöntekijällä tai perheellä saattaa olla jo toimeksiantoa laadit-
taessa toiveena, että läheisneuvonpito järjestetään mahdollisimman pian. 
Yhtä tavallista on kuitenkin, että sillä ei ole kiirettä. Toisinaan prosessin 
alkaessa määritellään, että kokous kannattaa pitää vasta tietyn ajankohdan 
jälkeen (esim. jonkin muun asian ratkeaminen, vaikkapa huoltajuusriidan 
käsittely ensin, perheen muuton toteuduttua, jonkun osallisen loman jäl-
keen jne.). Nämä lähtökohdat määrittävät jo alustavasti valmisteluvaiheen 
pituutta, kun alan työskennellä koollekutsujana. 

Koollekutsujana tehtäväni on koota yhteenvedot kaikilta tiedonannossa 
nimetyiltä viranomaisilta. Jos toimeksiannossa ovat kaikki yhteystiedot 
ja sosiaalityöntekijä on heti toimeksiannon jälkeen osaltaan yhteydessä 
muihin viranomaisiin, saan yhteenvedot kohtuuajassa – aina on kuitenkin 
annettava työntekijöille aikaa sen laatimiseen. Jos yhteystietojen saaminen 
viivästyy tai sosiaalityöntekijä ei tavoita muita viranomaisia, valmistelu 
pitkittyy.

Tapaan huoltajat ja lapset valmisteluvaiheessa vähintään kaksi kertaa. 
Avustajan ja lapsen tapaan yhdessä kerran, mutta jos lapsia on useampia, 
näitä tapaamisia voi olla enemmän kuin yksi. Siis esimerkiksi sellaisen 
perheen kahden lapsen läheisneuvonpidon valmistelu, jossa vanhemmat 
asuvat erillään ja molemmilla lapsilla on oma avustaja, tarkoittaa yleensä 
kuutta tapaamista. Ajankohdat sovin yhdessä perheen kanssa. Vapaaehtoi-
suuden ja asiakkaita osallistavan työskentelyn periaatteisiin ei mielestäni 
kuulu sanelupolitiikka, vaan ihmisten on voitava aidosti itse vaikuttaa 
siihen, missä tahdissa prosessi etenee.

Valmistelua pitkittää helposti myös tapaamisten peruuntuminen. 
Kokemukseni on, että läheisneuvonpitoon hyvin sitoutuneet vanhemmat 
tuntuvat pitävän ajoista kohtuullisen hyvin kiinni, mutta mitä löyhemmin 
vanhempi on sitoutunut, sitä vaikeampi on löytää nopeasti ensimmäistä 
tapaamisaikaa ja sitä helpommin tulee peruutuksia sekä unohduksia. 
Huomionarvoista on myös, että perheen ja läheisten valmistautuminen 
kokoukseen henkisesti vaatii aikaa totutella, sulatella, pohtia ja selvittää asioita. 
Löyhemminkin sitoutuneet saattavat ajan kuluessa ”kypsyä” ajatukseen 
kokouksen mielekkyydestä.



142  

Yksin työskentely
Osa-aikaiset koollekutsujat työskentelevät hankkeessamme pareittain. 
Malli parityöstä siirtyi suoraan Kaakkois-Helsingin alueprojektista, jossa 
parityö katsottiin tarpeelliseksi työntekijöiden vasta opetellessa menetel-
mää. Pääkaupunkiseudun hankkeessa osa-aikaisten parityö on edelleen 
osoittautunut toimivaksi työtavaksi, jotta koollekutsujilla on mahdollisuus 
jakaa valmisteluvaiheen tehtäviä; päätyön lisäksi osa-aikaisilla on varsin 
rajallinen aikaresurssi koollekutsujan työhön. Läheisneuvonpitomenetelmän 
rakenteeseen tai periaatteisiin kirjattua parityö ei ole. Minä työskentelen 
pääsääntöisesti yksin. Minulla voi kuitenkin olla työparina osa-aikainen 
koollekutsuja sellaisissa toimeksiannoissa, joissa se on erityisen perusteltua. 
Käytännössä kuluneen kolmen vuoden aikana minulla on ollut työpari 
prosessissa, jossa läheisverkoston koko oli huomattavan suuri ja tarvitsin 
apua käytännön järjestelyissä kokoustilanteessa. Yhden kerran minulle 
nimettiin työpari turvallisuussyistä. Yksin työskentely on siis arkeani. 

Yksin työskennellessä psyykkinen kuormittavuus kasvaa, kun koti-
käyntien ja muiden tapaamisten jälkeen ei voi välittömästi purkaa tun-
temuksiaan ja ajatuksiaan. Minulla on kuitenkin tukenani mahdollisuus 
reflektoida kokemuksiani projektipäällikön kanssa spontaanisti toisin kuin 
osa-aikaisilla koollekutsujilla, koska työskentelemme samassa toimitilassa. 
Minulla on myös oma työnohjaus. Kokemuksen ja ammatillisuuden mer-
kitys – oman roolin ymmärtäminen - korostuvat yksin työskenneltäessä. 
Asiakkaiden imu on yleisesti tunnustettu haaste auttamistyössä. Useiden 
prosessien yhtäaikainen valmistelu lisää myös ihmissuhdekuormitusta. 
Koollekutsujalla on kahden kolmen prosessin valmisteluvaiheessa kymmeniä 
kontakteja ihmisiin, joiden valmistautumista kokouksiin hänen tulee tukea. 
Osa-aikainen kollegani kommentoi kuormittavuutta lisäävänä seikkana 
seuraavaa: Ihmissuhdetyöhön liittyy aina tunnekuormitusta, jota helpottaa 
mm. mahdollisuus vaikuttaa asioiden kulkuun omalla toiminnallaan. Se, 
ettei koollekutsujan roolissa ole oikeutta vaikuttaa prosessin tuotoksiin on 
omiaan aiheuttamaan tunnekuormitusta (Manninen 2008).

Vastuu prosessin hallinnasta yksin kuormittaa myös. Oman muistin 
tukena ei ole toista työntekijää. Käytännön järjestelyissä on toisinaan 
hyvin paljon hoidettavia asioita, ja myös ne vievät huomattavan paljon 
työaikaa. Asia, jossa usein tunnen avuntarvetta, on kokouksen alku. Par-
haimmillaan se sujuu hyvin ihmisten saapuessa yksitellen, jolloin ehdin 
huomioida jokaisen henkilökohtaisesti, ja pahimmillaan niin, että tuskin 
kukaan saa tervetulokädenpuristusta kummempaa vastaanottoa. Pidän 
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kuitenkin yksin työskentelystä, kun taustatuki – reflektoinnin mahdollisuus 
ja työnohjaus - on kunnossa. 

Kohti ammattimaista työkäytäntöä
Voin todeta pitkästä lastensuojelun työkokemuksesta olleen hyötyä koolle-
kutsujan tehtävässäni monelta osin. Koollekutsujalta edellytettävät ihmisten 
kohtaamisen taidot ovat sosiaalialan ammattilaistaitojen kivijalkaa. On 
myös hyvä tuntea konteksti, jossa työskentelee. Työskentely tapahtuu 
lastensuojelulain raameissa. Neutraaliin rooliin asettuminen edellyttää 
ymmärrystä siitä, kuka mistäkin on vastuussa, ja luottamusta siihen, että 
muut läheisneuvonpidon osalliset myös oman vastuunsa kantavat. Kool-
lekutsujalla on vain välillinen rooli avun ja tuen tarjoamisessa. 

Lastensuojeluun kuuluu väistämättä tuen lisäksi kontrolli. Tämä 
kontrollirooli kuuluu sosiaalityöntekijälle. Koollekutsuja edustaa uuden-
laista toimijaa lastensuojelussa, eikä hänellä tätä kontrollivelvoitetta ole 
samassa mielessä. Koollekutsuja ei voi samaistua viranomaisverkostoon 
tai liittoutua sen kanssa, mutta ei myöskään asettua läheisverkoston asia-
mieheksi. Koollekutsujien on löydettävä ja rakennettava uudenlainen 
ammatti-identiteetti.

Koollekutsujan työn sisältöjen pohdinnassa keskeistä ei ole se, min-
kälainen suunnitelma lapsen tilanteen parantamiseksi tulee laatia tai 
keiden se pitää laatia. Sen sijaan oleellista koollekutsujan työssä on, millä 
edellytyksillä viranomaiset ja läheiset voivat päästä yhteiseen dialogiin 
ja sitä kautta läheiset koota voimavaransa yhteen hyvän suunnitelman 
aikaansaamiseksi. Myöskään suunnitelman seurantajakson arviointi ei ole 
koollekutsujan vastuulla, mutta edelleen koollekutsujan tehtävä on luoda 
edellytykset suunnitelman arvioinnille seurantakokouksessa.

Jos – ja toivottavasti kun – läheisneuvonpitomenetelmä löytää paikkan-
sa vakiintuneena käytäntönä muiden verkostotyömenetelmien rinnalla, on 
päivänselvää, ettei se voi olla ainoastaan ilta- ja viikonloppuaikaan tapah-
tuvaa toimintaa, joka on pääsääntöisesti sosiaalityöntekijöiden ja muiden 
viranomaisten virka-aikojen ulkopuolella ylityömääräyksin hoidettavaa 
työtä. Tällöin se edellyttää myös koollekutsujalta mahdollisuuksia työs-
kennellä päiväaikaan. Reunaehtona kokousajankohdille pidän kuitenkin 
edelleen tärkeänä sitä, että ne sopivat myös läheisille. 
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Miksi toimin koollekutsujana?
Lastensuojelussa jaksan yhä uudelleen ja uudelleen voimaantua uuden 
mahdollisuuden ajatuksesta. Lisäksi uskon vankkumatta siihen, että ih-
misten kanssa on pystyttävä avoimesti puhumaan heitä koskevista asioista 
– silloinkin ja erityisesti silloin, kun ne ovat vaikeita. Emme voi ratkaista 
ihmisten pulmia kuulematta heitä ja antamatta heille itselleen tilaa olla 
osallisia omassa elämässään. Ihmiset ratkaisevat itse ongelmiaan, jos ha-
luavat ratkaista. Ammattilaisina voimme olla tukena. Läheisneuvonpito 
antaa mielestäni ihmisille aina uuden mahdollisuuden, oli sitten kyseessä 
alkuvaiheen asiakkuus heti lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen, huos-
taanoton uhka tai lapsen kotiutuminen laitoksesta – tai mikä tahansa niistä 
monista muista vaiheista lastensuojeluprosessissa, joissa läheisneuvonpitoja 
on järjestetty. Läheisneuvonpitoon osallistujien vastuulla on se, miten he 
tämän mahdollisuuden ottavat käyttöönsä.

Näkemykseni läheisneuvonpidon mielekkyydestä osallisuuden mahdol-
lisuuden antamisessa, voimavaroihin suuntautumisessa, dialogisuudessa ja 
ennen kaikkea lapsen näkyväksi ja kuuluvaksi tekemisessä kehittyi jo osa-
aikaisena koollekutsujana työskennellessäni ja vain vahvistui päätoimiseksi 
siirryttyäni. Pidän läheisneuvonpitoa kirjaimellisesti vallankumoukselli-
sena ajattelutapana ja yhdyn Tarja Heinon lainaamaan Uuden-Seelannin 
lakikomissaarin Edward Taihakurei Durien muistutukseen läheisneuvon 
perusolemuksesta: Siinä ei ole kysymys vain keinosta tai menetelmästä, 
vaan periaatteellisista perheen ja yhteisön oikeuksista. Läheisneuvonpito on 
tapa vahvistaa ihmisten osallisuutta itseään koskevassa päätöksenteossa ja 
tavallaan siis kyse on poliittisesta liikkeestä (Heino 2007, 3).
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Avustajasta oheishuoltajaksi  
– läheiset kertovat

Juha-Pekka Vuorio (toim.)

Kerromme kokemuksiamme puolitoista vuotta kestäneestä lä-
heisneuvonpitoprosessista, johon olemme läheisinä osallistuneet. 
Olemme aviopari ja pääsimme tutustumaan läheisneuvonpitoon 
kummilastemme ja heidän perheensä kautta. Perheestä oli tullut 
lastensuojelun asiakkaita hieman aikaisemmin. Silloinen perheen 
lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijä ehdotti läheisneuvonpitoa, 
jossa keskusteltaisiin kahden kummilapsemme asioista. Idean 
läheisneuvonpitoon sosiaalityöntekijä oli saanut kollegaltaan. 
Sosiaalityöntekijä oli läheisneuvonpidosta innoissaan, toisin kuin 
perheen äiti. Äiti koki, että hänet puoliväkisin pakotettiin ja painos-
tettiin osallistumaan. Pienen mietintähetken jälkeen äiti kuitenkin 
suostui kokeilemaan läheisneuvonpitoa. Olimme hyvin epäileväisiä 
koko projektin onnistumisesta. Halusimme kuitenkin olla osana 
perheen elämää ja osaltamme auttaa perhettä selviytymään 
elämässä eteenpäin. 

Puolentoista vuoden aikana on järjestetty läheisneuvonpidon 
ohella neljä seurantakokousta, ja vielä on ainakin yksi sovittu 
pidettäväksi. Tarinamme alkuosa koskee meistä toisen roolia toi-
sen lapsen avustajana, jota kesti noin vuoden ajan, kolmanteen 
seurantakokoukseen asti. Avustajan tarinan on kirjoittanut lasten 
kummitäti. Toinen tarinan osa koskee rooliamme toisen lapsen 
oheishuoltajina ja käytännössä sijaisperheenä. Tämä vaihe alkoi 
noin seitsemän kuukauden jälkeen, toisessa seurantakokouksessa. 
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Lasta ei ole huostaanotettu, vaan hän asuu meillä avohuollon 
tukitoimena. Jälkimmäisen osan tarinaa on pääosin kirjoittanut 
lasten kummisetä. Teksti kuitenkin käsittelee meidän molempien 
rooleja. Olemme siis olleet mukana monenlaisissa rooleissa: ensin 
tukiverkostona ja osana prosessia lasten avustajina, sittemmin 
virallisena tukiperheenä. Tällä hetkellä olemme oheishuoltajina 
yhdelle lapselle ja tukiperheenä toiselle.

Lapsen avustajana toimiminen
Olen saanut toimia lapsen avustajana läheisneuvonpitoprosessin alusta asti. 
Perhe sekä lapsi toivoivat, että ryhtyisin toisen lapsen avustajaksi. Koin sen 
luottamus- ja kunniatehtävänä. Ennen ensimmäistä läheisneuvonpitoa 
perhe, koollekutsujat ja minä tapasimme perheen kotona. Koollekutsujat 
esittelivät läheisneuvonpitoprosessia ja kertoivat siitä tarkemmin. Olin 
etukäteen hakenut internetistä tietoa läheisneuvonpidosta, mutta vasta 
koollekutsujien info auttoi hahmottamaan prosessin kulkua ja omaa roo-
liani lapsen avustajana. 

Ennen ensimmäistä läheisneuvonpitoa tapasin lapsen. Keskustelin 
hänen kanssaan hänen elämästään ja tulevaisuuden toiveistaan. Periaat-
teessa tehtävänäni oli käydä lapsen kanssa läpi hänen elämäntilannettaan, 
koulua, perhettä, ystäviä ja huolia. Silti minulla oli hieman epävarma olo 
siitä, mitä kaikkea minun olisi tullut käsitellä lapsen kanssa ennen ensim-
mäistä läheisneuvonpitoa. Niinpä keskustelimme kaikesta mahdollisesta, 
mitä mieleen juolahti. 

Selitin lapselle myös läheisneuvonpidon kulun siltä osin, miten itse sen 
ymmärsin ja hahmotin. Kerroin lapselle, ketkä osallistuisivat läheisneu-
vonpitoon. Tein itselleni ”mindmapin” keskustelun tuloksista, jotta minun 
olisi helpompi esitellä lapsen ajatuksia ja toiveita. Samalla myös lapsi sai 
kokemuksen, että ihan oikeasti hänen asioistaan ollaan kiinnostuneita ja 
ne ovat tärkeitä. 

Keskustelu lapsen kanssa oli haastavaa, sillä hän on sentyyppinen, ettei 
jaksa keskittyä pitkään ja haluaa nopeasti pois tilanteesta. Näin ollen vasta-
ukset olivat lyhyitä. Minun täytyi kiertäen ja kaartaen esittää kysymyksiä, 
jotta sain niihin vastauksia. Lapsi oli myös erittäin lojaali vanhemmilleen, 
jolloin keskustelua perhe-elämästä ei syntynyt juuri ollenkaan. Tosin itse 
kuitenkin tiesin perheen tilanteen ja taustan, jolloin pystyin esittämään 
senkaltaisia kysymyksiä, että sain joitain vastauksia.
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Ensimmäiseen läheisneuvonpitoon sain käyttööni vastuusosiaali-
työntekijän laatiman yhteenvedon ja kysymykset. Niitä en kuitenkaan 
käynyt lapsen kanssa läpi, sillä ne tulivat niin myöhään, että keskustelu 
lapsen kanssa oli jo käyty. Lapsi asuu toisessa kaupungissa ja tapaamiset 
täytyi järjestää etukäteen. Tietysti olisin voinut tehdä puhelinhaastattelun, 
mutta en halunnut näin tehdä. Halusin kohdata lapsen kasvotusten ja 
kahdestaan. Tällä halusin minimoida muiden ihmisten läsnäolon ja sen 
vaikutuksen lapseen.

Kävin perheen äidin kanssa puhelimitse läpi sosiaalityöntekijöiden 
yhteenvedon ja kysymykset. Halusin tietää, mitä äiti niistä ajattelee ja 
miten realistisia kysymykset olivat. Tämä auttoi itseäni valmistautumaan 
ensimmäiseen läheisneuvonpitoon. Tiesin, keitä muita läheisiä osallistui 
läheisneuvonpitoon, mutta en ollut heihin yhteydessä ennen ensimmäistä 
läheisneuvonpitoa. 

Läheisneuvonpito
Jännitin kovasti ensimmäistä läheisneuvonpitoa. Jännitin sitä, miten asiat 
etenevät ja saavatko läheiset ja perhe tyydyttäviä vastauksia päivän aikana. 
Jännitin myös sitä, miten itse selviytyisin lapsen avustajan roolista ja älysinkö 
kysyä etukäteen ”tarpeeksi fiksuja” ja oleellisia kysymyksiä lapselta. Olin 
kyllä helpottunut siitä, että olin älynnyt tehdä ”mindmapin”, jolloin en 
voinut unohtaa mitään keskustelusta lapsen kanssa. Myös näin jälkikäteen 
olen voinut tarkistaa lapsen sen hetkisiä ajatuksia ja elämäntilannetta ja 
verrata niitä seurantakokousten keskusteluihin. 

Ensimmäinen läheisneuvonpito on aina ensimmäinen. Luulen, että 
vähän kaikkia – niin läheisiä, perhettä kuin sosiaalityöntekijöitä – jännitti, 
miten läheisneuvonpito onnistuisi. Paikalle oli läheisistä kutsuttu lasten 
äiti, lasten isä (joka ei tullut paikalle), äidin sisko, äidin äiti (ei osallistunut), 
äidin täti, kummisetä (aviomieheni), kummitäti (allekirjoittanut) sekä per-
hetutut muualta päin Suomea. Kaikki läheiset olivat minulle entuudestaan 
tuttuja, joita tosin en ollut moneen vuoteen tavannut. Voi siis sanoa, että 
en tuntenut aviomiestäni lukuun ottamatta muita läheisiä. Paikalla oli 
myös läheisten lapsia, joten lapsenvahteja oli hommattu hoitamaan heitä. 
Koollekutsujat olivat laittaneet valmiiksi aamupalan, joten oli mukava 
yllätys aloittaa ensimmäinen läheisneuvonpito aamukahvilla.

Oma työni lapsenavustajana saattoi siis alkaa. Sosiaalityöntekijöiden 
alustuksen, yhteenvedon ja kysymysten esittelyn jälkeen esittelin kaikille 



148  

lapsen kanssa käydyn keskustelun. Apuna oli siis mindmap, mistä olin 
todella tyytyväinen. Koin onnistuneeni siinä. Vaikeaa läheisneuvonpi-
dossa oli ajatella asioita lapsen silmin ja pitää esillä lapsen näkökulma. 
Jo sosiaalityöntekijöiden asettamat kysymykset olivat sen kaltaisia, että 
niissä keskityttiin lähinnä perheen äidin voimavarojen löytymiseen kuin 
suoranaisesti lasten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen. En tarkoita sitä, 
että lapset olisivat unohtuneet kokonaan, mutta läheisten käymä keskustelu 
pyöri äidin ympärillä hyvin paljon. Siitä johtuen koin, että en oikein osannut 
puhua asioista lapsen kannalta. Tai se jäi mielestäni liian vähäiseksi. 

Läheisten käymä keskustelu sujui mielestäni suhteellisen hyvin. Etukä-
teen pelkäsin yhteenottoja ja äänenkorottamista, mutta sellaiselta onneksi 
säästyttiin. Kukaan ei lähtenyt ovet paukkuen pois, vaan saimme käytyä 
läpi kaikki kysymykset ja löysimme niihin mielestämme hyvät vastaukset. 
Yllätyksenä varmaan meille kaikille tuli, että ajallisesti läheisneuvonpito on 
pitkä. Jokainen läheisneuvonpito, missä olen ollut mukana tämän perheen 
kanssa, on kestänyt noin 8 tuntia. Se on pitkä aika keskustella ja sopia 
joskus vaikeista ja aika rankoistakin asioista. 

Läheisneuvonpidon jälkeen
Läheisneuvonpidossa laadittu suunnitelma ensimmäisen session jälkeen 
oli aivan erilainen, kuin olin ajatellut ennen läheisneuvonpitoa. Sosiaali-
työntekijöiden kysymykset olivat hyvin äitikeskeisiä. Koko ensimmäinen 
läheisneuvonpito pyöri siinä, miten paljon äiti voi saada taloudellista tukea, 
jotta elämä menisi eteenpäin. Tässä tapauksessa se tarkoitti sitä, että lasten 
asiat jätettiin vähemmälle huomiolle. 

Melkein kaikki läheisten tekemät ehdotukset menivät läpi. Muistan 
ihmetelleeni sitä, mikä on sosiaalityöntekijöiden rooli läheisneuvonpitopro-
sessissa, jos läheisille annetaan niin paljon valtaa ja oikeuksia. Oikeastaan 
tuntui siltä, että sosiaalityöntekijöiden roolina oli vain istua rahakirstun 
päällä ja kertoa, mihin äiti voi saada rahaa. Koko perheen henkinen hy-
vinvointi unohdettiin mielestäni kokonaan. Uskoisin, että myös muut 
läheiset ovat miettineet samaa.

Seurantakokous
Ennen seurantakokousta, joka oli kolmen kuukauden kuluttua edellisestä, 
tapasin lapsen uudestaan. Olin jo aikaisemmin käynyt hänen kanssaan läpi 
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suunnitelman siltä osin, mikä koski häntä. Lapsi ei osannut sanoa suun-
nitelmasta juuta eikä jaata, vaan oli siihen tyytyväinen. Luulen, ettei hän 
oikeastaan ollut kovin kiinnostunutkaan suunnitelmasta. Koollekutsujia 
en tavannut ennen seurantakokousta. Sosiaalityöntekijöiden tekemästä 
yhteenvedosta keskustelin taas äidin kanssa, jotta tiesin etukäteen, mitä 
hän niistä ajatteli ja miten hän ne koki. 

Suunnitelma oli pitänyt suurelta osin. Kaikki sosiaalityöntekijöi-
den lupaamat asiat olivat toteutuneet. Ainoastaan joitain äidin kontolle 
jääneitä asioita oli hoitamatta. Ymmärsin oikeastaan vasta silloin, että 
suunnitelmaan tuli sitoutua ja se on ”virallinen asiakirja” perheen elä-
mässä. Tein mindmapin lapsen kanssa käydystä keskustelusta, kuten 
edelliseenkin läheisneuvonpitoon. Keskustelu lapsen kanssa ei oikeastaan 
eronnut edellisestä. Kävimme läpi samat asiat, jotka eivät lapsen mielestä 
olleet muuttuneet mitenkään. 

Seurantakokous eteni samalla tavalla kuin ensimmäinenkin kokous. 
Siellä laadittuun suunnitelmaan ei tullut oikeastaan mitään muutoksia. 
Asiat pyörivät taas äidin hyvinvoinnin ympärillä. Lapset toki saivat heille 
kuuluvan taloudellisen tuen, mutta pintaraapaisuksi se jäi. Edelleen olisin 
kaivannut perheelle muutakin tukea kuin taloudellista. Myöhemmissä 
seurantakokouksissa näin toki tuli käymään ja perheen elämässä tapahtui 
suuria muutoksia. Seurantakokouksessa osasin jo rentoutua lapsen avustajan 
roolissa, koska tiesin, mitä minulta odotettiin. 

Roolini olla lapsen avustajana kesti noin vuoden (läheisneuvonpidon 
ja kolme seurantakokousta). Luulen, että onnistuin suhteellisen hyvin 
lapsen avustajana. Useamman seurantakokouksen jälkeen sain syvemmän 
yhteyden lapseen ja hän jakoi enemmän huolia ja murheita elämästään, 
jotka saatoin tuoda esille kokouksessa. Aivan viimeisimmässä kokouksessa 
en enää toiminut avustajana, sillä perheen toinen lapsi oli aikaisemmin 
muuttanut luoksemme asumaan ja koin, että minun tulisi keskittyä hänen 
asioihinsa läheisneuvonpidossa.

Roolin muutos
Roolimme ja yhteistyö sosiaalityöntekijöiden muuttuivat radikaalisti noin 
seitsemän kuukauden jälkeen toisessa seurantakokouksessa. Meistä tuli 
virallisesti lasten tukiperhe, ja toinen lapsista muutti meille asumaan. 
Prosessissa aiemmin mukana olleet sosiaalityöntekijät vaihtuivat. Itse 
asiassa toinen heistä oli vaihtunut jo aiemmin, mutta tässä vaiheessa myös 
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vastuusosiaalityöntekijä vaihtui. Virallisesti meistä tuli oheishuoltajia lap-
sen asuttua perheessämme neljä kuukautta. Ensimmäistä kertaa olimme 
huoltajan roolissa kolmannessa seurantakokouksessa, kun noin vuosi 
ensimmäisestä läheisneuvonpidosta oli kulunut.

Suhde meille sijoitettuun lapseen
Ensimmäiset 3–4 kuukautta lapsi asui meillä jotenkin vieraana. Sopeu-
tumisvaikeuksia oli koulussakin todella paljon. Lapsi yritti jatkuvasti 
vetäytyä omiin oloihinsa ja olla mahdollisimman huomaamaton. Tätä 
mahdollisuutta emme antaneet, vaan aktiivisesti vaadimme häntä osallis-
tumaan perheen yhteisiin asioihin, vaikka se olisi vain saman TV-ohjelman 
katsomista. Olemme antaneet hänelle aikaa jopa enemmän kuin omille 
lapsillemme. 

Nyt koulu menee hyvin, paikka luokassa ja toveripiirissä on vakiintunut 
ja hänellä on jo useita ystäviä. Tuntui kuin koulurutiinien muodostuminen, 
läksyjen teko, kokeisiin lukeminen ja omista tavaroista huolehtiminen olisi 
ollut tarhaikäisen tasolla hänen meille tullessaan. Läheisneuvonpitoproses-
sin puitteissa on sovittu lapsen asumisesta meillä peruskoulun ala-asteen 
loppuun asti. Olemme edelleen tukiperheenä toiselle lapselle ja hän on 
luonamme yhden viikonlopun kuukaudesta. Tukiperhetoiminta on toi-
minut kunnassa hienosti ja meille kuuluvat korvaukset on aina maksettu 
täysimääräisinä ja ajallaan.

Suhteet lasten vanhempiin 
Äidille on ollut tuskallista myöntää, että me olemme onnistuneet siinä 
missä hänellä oli vaikeuksia, lapsen kasvattamisessa ja hänen käytöksensä 
korjaamisessa. Toisaalta äiti on selvästi ilmoittanut meille ja viranomaisille, 
ettei jaksa kaikkien lasten kanssa ilman selkeätä apua. Äiti kokee epäonnistu-
neensa ja menettäneensä kasvonsa. Hän on puhunut meistä pahaa selkämme 
takana. Ymmärrämme tämän, vaikka emme sitä hyväksy. Keskustelemme 
aktiivisesti myös lapsen kaikkien läheisten kanssa, koska lähipiirin tuki on 
mielestämme lapsen edun mukaista. Teemme näin vaikka äiti ja isä eivät 
olekaan heidän kanssaan missään tekemisissä tällä hetkellä. 

Isänsä luona lapset käyvät joka toinen viikonloppu ja loma-aikoina 
sovitusti. Isä ei ole lasten huoltaja, vaikka tapaakin heitä. Muuta yhtey-
denpitoa isään ei juuri ole. Kasvatuksellisia keskusteluja olemme käyneet 
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pari, kolme kertaa koko sinä aikana kun lapsi on asunut meillä. Emme 
tiedä ovatko sosiaalityöntekijät selvittäneet – pyynnöstämme huolimat-
ta – miten lapsi voisi realistisesti asettua isälleen asumaan. Emme tiedä 
liittyykö vaitiolo siihen, ettei isä ei osallistunut läheisneuvonpitoon, vai 
onko kyse vaitiolovelvollisuudesta. 

Mitään suunnitelmaa tai seurantaa lapsen kotiuttamiseksi ei ole teh-
ty, vaikka lapsen muuttaminen takaisin kotiin on asetettu tavoitteeksi. 
Sen pitäisi tapahtua seuraavan lukuvuoden aikana. Äiti ei ole vieläkään 
saanut tarvitsemaansa tukea jaksamiseensa lasten kanssa. Meille ei ole 
kerrottu, millaisena kunnan viranomaiset näkevät perheen tilanteen. Äiti 
on antanut luvan kertoa meille perheen tilanteen, ja olemmehan me myös 
lapsen oheishuoltajia. Koemme, ettemme ole saaneet tukea viranomaisilta 
suhteessamme meille sijoitetun lapsen vanhempiin.

Huomioita läheisneuvonpidossa tehtävistä  
suunnitelmista ja sopimuksista
Vasta paljon myöhemmin olemme tajunneet, miten meidän olisi tullut 
toimia silloin, kun seurantakokousten suunnitelmissa on ollut huomautet-
tavaa. Emme olleet ymmärtäneet, että seurantakokouksissa voi tuoda esille 
myös pettymyksensä suunnitelman kirjaamiseen, ei pelkästään arvioida sen 
toteutumista. Tämä asia tulisi selvittää selkeämmin läheisneuvonpitoon 
osallistuville henkilöille. 

On ollut selkeitä tulkintaeroja siinä, mitä me läheiset olemme sopineet 
ja toisaalta siinä, miten viranomaiset ovat asian esittäneet. Se, mitä olemme 
jo luulleet faktisesti sopineemme, onkin ollut muodossa ”voidaan hakea”, 
”harkitaan”, tai muuta sellaista. Sosiaalityöntekijät ovat osoittaneet närkäs-
tyksensä seurantakokouksissa muun muassa siihen, miten koollekutsujat 
ovat pyytäneet selviä vastauksia ja konkreettisia päätöksiä. Monesti kool-
lekutsujat ovat joutuneet palaamaan asioihin lukuisia kertoja, jotta asiat 
on saatu edes jollain tavoin kirjattua. Vaikka koollekutsujat ovat joskus 
jopa ärsyttävän pikkutarkkoja jankatessaan asioita kirjausvaiheessa, on 
silti syntynyt selkeitä tulkintaeroja siitä, mitä on sovittu. Läheisneuvonpito 
on pitkä ja rankka, mutta siitä huolimatta tähän asiaan tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota. 

Seurantakokouksissa on ollut asioita, joihin sosiaalityöntekijät eivät 
ole osanneet tai halunneet vastata, tai he ovat väittäneet, ettei asia heille 
kuulu. Tällaisia asioita ovat olleet muun muassa elatukseen ja huoltajuu-
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teen liittyvät asiat. Olemme halunneet saada selvyyttä siihen, mikä on 
kunkin osallisen laillinen asema tässä prosessissa. Meille on muun muassa 
sanottu, että elatus ei ole sosiaalitoimiston vastuulla. Sosiaalityöntekijät 
ovat kuitenkin vastuuviranomaisina tässä asiassa. Mielestämme uudet 
sosiaalityöntekijät eivät ole koskaan sitoutuneet prosessiin, vaan he ovat 
suhtautuneet siihen jotenkin vastentahtoisesti. Meille on tullut tunne, 
etteivät he tunne läheisneuvonpitoa työtapana kovinkaan hyvin. 

Lapsen asumista meillä ei ole saanut sanoa sijoitukseksi, eikä perheem-
me ole sijaisperheen statuksella. Tämä on selkeästi uuden lastensuojelulain 
hengen ja jopa kirjaimen vastaista. Nähdäksemme kunnan sosiaaliviran-
omaiset ovat näin halunneet välttää kunnalle aiheutuvia kustannuksia. 
Olemme joutuneet hakemaan apua lakimieheltä sekä tutustumaan kirjaan 
Uusi Lastensuojelulaki (Räty 2007).

Olemme saaneet kiistelyn jälkeen takautuvasti noin puolet laissa 
mainitusta alkusijoitusrahasta ja saamme kuukausittain perhehoitolain 
mukaista korvausta, mutta osin vähennettynä vanhempien elatusavun 
suuruisella summalla. Käsityksemme mukaan alkusijoitusrahan tulisi olla 
suurempi ja meille kuuluisi perhehoitokorvaus kokonaisuudessaan, koska 
meillä ei ole elatusvelvollisuutta lasta kohtaan. Olemme lapsen oheishuol-
tajia, mutta se ei vaikuta elatusvelvollisuuteen. Mielestämme tällaisissa 
tapauksissa kunnan tulisi ottaa vastuulleen elatusapujen maksaminen ja 
tarvittaessa itse hoitaa periminen vanhemmilta. 

Käsityksiämme läheisneuvonpidosta
Läheisneuvonpitoprosessi on ollut raskas johtuen siinä tapahtuvista ran-
koista päätöksistä. Koollekutsujat ovat olleet hyviä ja he ovat osanneet pitää 
langat käsissään, kun muilta ne ovat livenneet. Olemme päässeet sivusta 
seuraamaan kaiken kattavan kirjon eri sosiaalityöntekijöiden tekemästä 
hyvästä ja huonosta työstä. Toisaalta nyt osaamme suhtautua rennommin 
sosiaalityöntekijöihin ja heidän tekemäänsä työhön. Koko läheisneuvonpito-
prosessin aikana on sosiaalityöntekijä vaihtunut kolme kertaa. Mielestämme 
se on syy, miksi asiat jäivät junnaamaan paikoilleen. Viranomaistyö ei voi 
koskaan korvata toimivaa läheisverkostoa, mutta viranomaisilla pitää silti 
olla viime kädessä vastuu näistä asioista.

Silti pidämme läheisneuvonpitoa parhaana mahdollisena työkaluna, 
mitä tulee lapsen auttamiseen, ja itse prosessia onnistuneena ainakin 
meillä asuvan lapsen kannalta. Oleellista on, miten prosessin osapuolet 
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sitoutuvat toimintasuunnitelmiin. Olemme sopineet vielä ainakin yhden 
seurantakokouksen järjestämisestä. Haluaisimme, että tuolloin aloitet-
taisiin keskustelu siitä, mitä keinoja sosiaalityöntekijöillä on vanhempien 
auttamiseksi, jotta meillä nyt asuva lapsi voisi muuttaa takaisin äidilleen 
tai isälleen. Ilman yhteistä keskustelua emme voi tietää, millaisia keinoja 
sosiaalityöntekijöillä on, ja millainen meidän läheisten rooli voisi olla lapsen 
kotiutumisen mahdollistamisessa.
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Annan tarina 

TarJa heino (toim.)

Annan tarina on yksi Pohjoismaisen Läheisneuvonpito lapsinäkö-
kulmasta -tutkimuksessa työstetyistä lapsen tarinoista. Se perustuu 
lapsen ja tutkijan yhteistyöhön. Lapsen haastatteluihin, läheisneu-
vonpidon havainnointiin sekä käytössä olleisiin dokumentteihin 
perustuen tutkija kokosi tarinaa, jota hän työsti yhdessä lapsen 
kanssa sellaiseksi, että lapsi voi lopulta todeta sen olevan hänen 
tarinansa. Tämä tarina ilmentää tutkimusaineiston käsittelyä, mutta 
se tarjoaa samalla sosiaalityöhön työtapaa, joka dokumentoi lapsen 
kokemusta ja tuo lapsen näkökulman esiin.

Ensimmäinen tarina kuvaa lapsen tilanteen muutoksia läheisneu-
vonpidon seurauksena. Toinen tarina kuvaa Annan kokemuksia 
läheisneuvonpidosta menetelmänä ja sen toimivuudesta. Kieliasua 
on alkuperäisestä käännetty ja toimitettu niin, ettei tarinan alku-
perämaa ole tunnistettavissa. Tarina on koostettu puoli vuotta 
ensimmäisen läheisneuvonpidon jälkeen (hieman ennen toista 
seurantakokousta, johon läheisneuvonpitoprosessi päättyi). Si-
sällöllisiä muutoksia ei ole tehty. 

Annan tarina tilanteesta ja sen muutoksista
Mä oon 16-vuotias tyttö, just päässy peruskoulusta. Mä asun ihan kivassa 
rivitalokämpässä, äidin ja Göten kaa, ja äidin miesystävä asuu meillä kans. 
Mä harrastan tanssii, tietokoneella chattailuu, ja mitä nyt kavereiden kaa 
muuten oon.



155

Mulla on aika paljon hyvii kavereita, ja mä nään niitä aina yleensä 
koulun jälkeen tai iltasin, ja sit tietenki viikonloppusin. Kavereitten kaa 
mulla menee ihan hyvin, tai se on semmost vaihtelevaa. Tossa viime keväänä 
meillä oli vähän semmosii sekaannuksia, eniten mun entisen poikaystävän 
kans oli kaikkii näitä riitoja, jotka vaivas. Sit me saatiin ne sovittuu, et ei 
ollu sillee ristiriitoja ja väärinkäsityksii ihmisten kaa enää. Oli jotenki paljon 
helpompi olla. Mutta nyt se mun entinen poikaystävä taas vihaa mua, että 
on tää sillee vähän takkusta. Mutta mä on ite sillee muuttunut, että en 
mä enää jaksa niin paljoo välittää, jos on jotain turhaa kränää joidenkin 
ihmisten kanssa. Musta tuntuu, et mä oon saanu enemmän itseluottamusta, 
kun mä en enää niin paljon pelkää just jotain turhii ihmisiä. Tai siis kun se 
vie niin paljon turhaa energiaa, jos mä kelailen koko ajan, että mitäköhän, 
mitäköhän ne nyt kelaa. Mä oon jotenki vaan tajunnu sen. Siis vaikka se 
on hassu sanoo, niin musta tuntuu, että mä olin tossa vuos sitten ihan 
eksyksis silleen, mutta nyt mä oon jotenki tasaantunu.

Koulussa mä vähän paransin tossa viime keväänä, kun mä halusin 
päästä lukioon. Kyllä mä sain joitain numeroita nostettuukin, mutta ei se 
sit riittäny. Tossa kesäkuussa mä sain tietää, että mä en päässy kumminkaa 
sinne lukioon. Se oli kyllä ihan just siinä hilkulla. Keskiarvon olis pitäny 
olla 7,2 ja mulla oli 7,1. No sit mä aloin jännittää, että pääsenks mä ees 
kymppiluokalle. Sekään ei ollu varmaa, kun niitä hakijoita oli kakssataa-
kymmenen, ja sataseitkyt pääsi. Sitä mä pelkäsin koko kesän. Tossa eilen 
mä sain sit tietää, että mä pääsin, ja mä pääsin vielä semmoselle hyvälle 
kympille. Se on lukion oma kymppi, siellä saa tehä sen lukion kursseja ja 
kaikkee semmosta. Kyllä musta nyt tuntuu, että toi kymppi on ihan hyvä 
mulle, kun mun peruskoulupohja ei välttämättä oo lukioo varten niin hyvä. 
Niin just hyvä mennä vuodeks ihan nostelee vähän numeroita.

Sit toi mun tanssiharrastus, niin siitä mä kyllä tosi paljon tykkään. 
Se on nykytanssii, just sellasta vähän taiteellisempaa, vähän vaativampaa 
ehkä. Viime vuoden mä kävin kerran viikossa, mutta nyt syksyllä mä aion 
alottaa kaks kertaa viikossa. Mä alotin ton tanssin uudestaan vasta viime 
syksynä, sitä ennen mulla oli tosi pitkä tauko. Ja nyt mä haluun kehittyy, 
saada vähän notkeutta ja muuta sellasta lisää. Mä haluisin, että siitä tu-
lis tosi hauskaa, että vois tehä sillee rennosti. Mutta vielä mun taidot ei 
vaan oo niin hyvät, täytyy niin paljon keskittyy. Keväällä meillä oli yks 
tanssiesitys, jossa tuli eka perustaso. Sit meitä oli joku kuus, jotka tehtiin 
semmonen oma, siihen tuli improvisaatiota väliin ja sit semmoset soolot 
ja lopputanssit. Se oli ihan kiva.
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Nyt meillä on ollu kotonakin aika pitkään kaikki sillee tosi hyvin. 
Toi viime kesä ja syksy oli aika rankkaa aikaa, mikä oikeestaan alko siitä, 
kun äidin ex-miesystävä lähti yhtäkkii käveleen. Se oli sillon just kun 
koulut oli loppumassa, kasin jälkeen. Äiti otti sen tosi raskaasti, ja sillä 
alko kauhee ryyppyputki, joka jatku ihan monta kuukautta. Olihan sillä 
ollu aikasemminki kaikkee, että se oli välillä juonu tosi paljon ja sellasta, 
mutta nyt se meni ihan tosi pahaks. Mäkin aloin sit syksyllä heittää ihan 
läskiks, koulun ja kaiken. Kun musta näytti just siltä, että mutsilla ei oo 
millään paskan välii, ni ei oo sit mullakaan. Sit se elämä oli vähän sellasta, 
että äiti oli aina kännissä tai krapulassa, ja mä en ollu paljoo kotona. Ei ollu 
tosiaan mitään kivaa perhe-elämää. Meillä oli tosi paljon riitoja ja muuta, 
äiti kävi muhun käsikskin, mä asuin siskon luona, ja kaikkee semmosta. 
Mummi ja sisko ja täti oli kans tosi huolissaan meiän tilanteesta ja ne kyllä 
yritti puhua ja auttaa, mutta ei siinä oikeen kukaan voinu mitään tehä. 
Mä menin sit lopulta koulukuraattorille kertoo. Mä sanoin, että jos toi 
jatkuu, niin mä en asu enää kotona. No sit me käytiin sosiaalitoimistossa 
pari kertaa juttelemassa ja sit nuorisopolilla, ja sit just mietittiin, että mitä 
tälle tilanteelle pitäis tehdä.

No sit loppusyksyst äiti tapas ton Turen, et se oli kyl sellanen onnen-
potku, ku se on vielä tosi kiva mies, me tullaan kaikki sen kans tosi hyvin 
juttuun. Sit alko menee kotona ihan hyvin, että kaikki rauhottu. Me oltiin 
sit kuitenki aika huolissaan vielä, että mitä jos Ture vaikka lähtee, niin 
ratkeeks äiti taas. Sit ku ei mistään oltu oikeestaan puhuttu kunnolla, että 
asiat vaan tapahtu, mutta niistä ei puhuttu. 

No, läheisneuvonpidossa sit kyllä puhuttiin, ja sen jälkeen onki menny 
vielä paremmin. Siellä me sovittiin asioita, ja ne on kanssa pitäny. Mullahan 
oli tossa viime keväänä esimerkiks kotiintuloajat, ja kyllä mä niistä pidin 
kiinni. Vaikka se nyt oli ihan kauheeta, että piti tulla yhelt kotiin tai sit 
soittaa kahelttoista, jos meneeki myöhempään, niin kyllä se jotenki hel-
potti, selkeytti jotenki, että ei ollu enää niin kova vauhti päällä. Ja olihan 
mulla silti varmaan kavereista rennoimmat kotiintuloajat. Nyt kesäks mun 
kotiintuloaikoja vähän myöhennettiin, eikä se oo ollu tollai lomalla niin 
tarkkaa. Kyllä äiti on ollu sillee, että voisit tulla välillä kotiin aikasemmin, 
mutta ei se sillee sen enempää. Kyllä mä aina sit soitan, että missä mä oon. 
Että joo, mä tuun vähän ehkä myöhemmin. Enkä mä sit varmaan enää, 
kun koulut alkaa, niin oo viikolla mihinkään yhteentoistakaa asti ulkona, 
johonki kymmeneen, yheksään.
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Äitikään ei oo pitkään aikaan juonu tai mitään. Tai siis kyllähän se 
nyt joskus Turen kaa jotain viinii maistaa, jonku lasillisen, siis semmosta 
ihan normaalii. Ei tässä oo pitkään aikaan ollu mitään huonoo. Pitäis ko-
puttaa nyt kolmesti puuta, ettei sit tuu, mutta kaikki on ihan mallillaan. 
Mun mielestä on menny tosi hyvin. Yks semmonen pieni episodi tossa oli 
viime keväänä, kun äitille ja Turelle tuli riitaa ja Ture lähti vähäks aikaa. 
Mä en oikeen tiedä, mistä se riita oli tullu. Kun mä tulin lauantaina ko-
tiin mun kaverilta, kun mä olin ollu siellä yötä, niin äiti oli täällä yksin 
ja makas vaan tos sohvalla. Sillon se joi pari päivää, ja me oltiin ihan että 
mitäs nyt. Mutta sitte mä ja mun sisko oltiin aika tiukkii sille sillee, että 
me ei kyllä sitä sen enempää säälitty. Me oltiin vaan sillee, että jos sä nyt 
rupeet ryyppää, niin meitä ei sit oikeesti nää. Sit mä ja mun veli Göte oltiin 
siskolla yks yö, ja sit äiti ryhdistäyty. Se soitti jonneki AA-kerhoonki ja 
kävi kai jossain kokouksessaki. Eikä oo sen jälkeen juonu kyllä. Me oltiin 
kaikki siitä Turen lähdöstä aika surullisii, ja sit mummiki soitteli sille ja 
tollee pyyteli sitä tulemaan takas. Kyllä se sitte tuli ite, kun ne äidin kaa 
keskusteli. Jonkun viikon se oli poissa. Et nyt on asiat ollu sillee pitkään 
tosi hyvin.

Nyt kesällä mun ja Götenkin on välit sillee rauhottunu. Kun mä 
sain tietokoneen mummilta synttärilahjaks, niin me ei olla Göten kaa 
siitäkään tapeltu. Me ollaan ihan sillei hyvissä väleissä. Kun se oli just 
se, mikä oikeestaan aiheutti ne meiän riidat. Nyt se vanha tietokone on 
Göten huoneessa, ja mulla on mun huonees mun oma. Ja jotenki Göte on 
muutenki rauhottunu, vaikka sillä onki aina välillä vähän vaikeeta, kun 
sillä on toi alkava teini-ikä. Keväällä se sai aina välillä semmosia hulluja 
raivokohtauksia, että niitä iteki pelästy. Se oli ihan outoo, kun se vaan 
yhtäkkii alko huutaa. Sit oli ite, että mitä! Mutta nyt kesän aikana sekin 
on jotenkin tasaantunu. Ja mulla on nyt tosi ihana huone, kun mä sain 
äidiltä ja Turelta synttärilahjaks mun huoneen remontin. Me maalattiin 
seinät ja kaikkee, siitä tuli semmonen makee turkoosi-tummanruskee. 
Sillai nyt on iteki panostanu enemmän siihen huoneeseen, että ei se nyt 
oo läheskään niin sekanen, mitä se oli.

Kaikkien läheisten kanssa me ollaan tekemisissä niinkun ennenki. Just 
mun isosisko Agnes on käyny meillä ihan päivittäin, kun se suunnittelee 
sen kihlattunsa kaa häitä. Vaikka ne pidetään ens keväänä, ne nyt suunnit-
telee niitä ihan koko ajan täällä. Ja sit muutenki ne on tässä kesällä istunu 
aika paljon iltoja täällä. Sit mä olin niitten ja niitten parin kaverin ja mun 
serkkujen kaa festareilla. Oltiin leirintäalueella asuntovaunulla. Ei tullu 
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nukuttuu paljoo, mutta oli kuitenki tosi kivaa. Sit mä olin mun tädin ja 
sen miehen ja Göten kaa Odensessa käymässä, oltiin yks yö hotellissa. Mä 
kyllä vaan nukuin siellä, kun mä en oo nukkunu sillee paljoo kesälomalla. 
Se oli mulle ihan löhöloma. Just tädin kaa me puhutaan muutenki puhe-
limessa melkeen joka toinen päivä, me soitetaan sille, tai sit se soittaa aina 
mulle. Ja sit kun tässä oli just ne mun synttärit ja sit mun isosiskon tytön 
synttärit, niin kokoonnuttiin taas ja nähtiin sukulaisten kanssa.

Mä luulen, että äitiki on saanu ihan hyvin tukee. Mun täti ja iso-
siskoki on äitiin yhteydessä joka päivä ja sillei hengailee. Niitä sossuja tai 
nuorisopolin ihmisiä me ei olla nyt kesällä mun mielestä tavattu. Mä en 
oo varma, mut jotain on kai sovittu syksyks taas. Ainoo, mitä mä ehkä 
vielä toivoisin, on että äiti ja Göte ja minä puhuttais enemmän. Kun ei me 
puhuta hirveesti noista asioista, me vaan ollaan. Mutta mä vähän luulen, 
että äiti ei kyllä välttämättä haluukaan puhuu.

Annan tarina läheisneuvonpidon kokemuksista
Tän vuoden alussa noi sossut ehdotti meille läheisneuvonpitoo, kun ne-
kin oli sitä mieltä, että vaikka tilanne oli jo ihan hyvä, niin ois ihan hyvä 
puhuu kunnolla ja vähän isommalla porukalla. Ja ois hyvä sopia asioista, 
että miten nyt jatkossa. No sit me tavattiin yks tyyppi siellä sossussa, joka 
kerto siitä vähän. Sit toi meiän koollekutsuja selitti myös, että mistä siinä 
on kysymys. Mä sain sen käsityksen, että siinä ulkopuoliset ihmiset silleen 
neutralisoi jotenki tilannetta ja sit pistää ihmiset iteki miettiin. Tai kun 
meillä on tämmösiä selvittämättömiä asioita perheen kaa, niin siitä vois olla 
hyötyy, jos siinä olis suku auttamassa. Ne on kuitenki nähny tilannetta, 
niin vois ehkä asiat paremmin selvitä. Musta ja Götestä se oli tosi hyvä 
idea. Kyllä sit äitiki oli sitä mieltä, että se vois olla ihan hyvä.

Sitä läheisneuvonpitoo varten tehtiin sit kysymykset. Mietittiin just, 
että mitkä ne ois ne perusasiat, mistä pitää sopia. Mä sit pohdin niitä vielä 
sen koollekutsujan kans. Sit se koollekutsuja kysy, että kenet mä haluisin 
avustajaksi. Mä sanoin että mun tädin. Se tuli ihan heti, koska sen kanssa 
mä oon tosi paljon muutenki tekemisissä, ja se on aina mukana kaikissa 
näissä meiän jutuissa. Musta sekin oli ihan hyvä ajatus, että on avustaja, 
että se tukee ja auttaa ja pitää meiän puolta. Sit jos aletaan puhuu jostain 
muusta, niin sit se huolehtii että pysytään asiassa. Sit me mietittiin, keitä 
muita läheisiä kutsutaan, ja me tehtiin semmonen lista niistä. Mulla ja 
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Götellä oli pitempi lista kun äidillä, mutta äidille sit kävi, että ne kaikki 
kutsutaan.

Sit mä vaan odotin sitä läheisneuvonpitoo aika silleen rennosti, että 
en mä sitä etukäteen kauheesti ajatellu. Mutta kyllä mä tosi paljon toivoin, 
että se vaikuttais myönteisesti ja että äitiki sit pohtis ja miettis asioita ja sit 
kans tajuis jotain. Kun meillä kaikilla on kuiteski aina oma näkökulma, 
niin niitä pitäis saada jotenki yhdistettyy ja rakennettuu semmost palapelii. 
Kyllä mä uskoin, että nyt täs meiän jutussa mennään vihdoin eteenpäin, 
saadaan tulosta. Kun sossujen kaa koko aika kerrattiin samaa, että vaan 
puhuttiin ja puhuttiin, mutta nyt niinku tehään jotain.

No sit se läheisneuvonpito oli, ja musta se oli just niin hyvä juttu, 
kun mä olin ajatelluki. Mehän mentiin sinne äidin ja Turen ja Göten kaa 
yhdessä. Äitii tais vähän jännittää, mutta mä kyllä olin aika rauhallisella 
fiiliksellä, mä luotin siihen. Oli vielä tosi ihana, kun oli just heränny, niin 
tulla sinne, kun oli ne kaikki leivät siellä ja kahvit. Muutenki oli hyvät 
tarjoilut ja juomat ja kaikki nää, mikä oli tietty hyvä, kun se kesti koko 
päivän.

Nää sossujen ja mun kuraattorin tiedonannot oli siinä aluks ihan 
hyvät. Sillee hyvin hoidettu, että päästiin vauhtiin. Ja sit se meiän oma 
kokous oli tosi hyvä. Mun mielestä ne keskustelut siellä oli tosi hyödyllisii 
ja tärkeitä, että siellä vihdoin viimein uskallettiin puhua. Aluks kaikki 
oli ihan neutraalisti, mutta sit kun ruvettiin keskustelee, niin sit siinä 
tunteet kuumeni ja tuli semmosta erimielisyyttä. Just se äidin juomisjuttu 
oli semmonen, mistä ei oo ikinä ennen puhuttu isolla joukolla ja sillai, 
että äiti on ite mukana. Siellä oli just oikeet henkilöt, ja niillä oli oikeet 
mielipiteet, ja ne osas sanoo ne. Kylhän siinä välillä kun juteltiin, meni 
hermot mutta silti se oli ehkä semmonen puhdistava. Eniten ehkä rupes 
ärsyttää se mummin ja äidin riitely, mutta se on nyt aina sellasta niiden 
kaa, ne ei tuu toimeen. Ja aika hyvin mä etukäteen tiesin, että mistä tu-
lee erimielisyyttä. Niinku sen mumminki jutut, kun sekin tykkäs siellä 
papattaa. Enkä mä niitä erimielisyyksii pelänny, koska mä tiesin, että ei 
niistä mitään isompaa riitaa tuu.

Se mun täti oli koko ajan tosi hyvä tuki mulle ja Götelle, just ku se 
tuntee meiät niin hyvin ja nää meiän perheen asiat kaikki. Se piti huolta 
just siitä, että me päästään ääneen, vaikka kyllähän me osataan puhua aika 
hyvin ilman apuaki. Kyllä ne kaikki muutki siis tuki ihan, mutta Ingrid 
on erityisen hyvä siinä. Muutenkin se huolehti koko ajan, että pysytään 
niissä asioissa missä pitääki ja saadaan niihin jotain sopimuksii tehtyy. 
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Musta tuntuu, että jos se mun täti ei ois ollu siellä, niin ei siitä ois tullu 
kyllä mitään. Tai ois varmaan jotain, mutta ei niin hyvää tulosta.

Mun oli ainakin tosi helppo puhuu siellä, että ei mun tarvii pelätä 
noiden kaa. Kyllä mua kuunneltiin ja otettiin vakavasti, eikä mulla muu-
tenkaa ikinä puhumisessa oo mitään vaikeutta. Ainoo, mikä mua suututti, 
oli se mun kotiintuloajasta päättäminen. Mua ärsytti, että ihan kun kukaan 
ei ois kuunnellu mua, mä olin yksin omalla kannallani. Mulla oli tosi 
turhautunu olo sillon. Just kun on eka ollu oikeuksia ja sit kun ne otetaan 
pois, niin sit tulee semmonen paska fiilis. Mutta nyt kun ajattelee, niin 
olihan neki oikein hyviä päätöksiä. Ihan hyvä kun tehtiin.

Sit siinä lopussa, kun kirjotettiin noita sääntöjä ylös, niin ihmiset vähän 
tulistu sillä tavalla. Sekin mikä oli kaikkein vaikein, tuli sit siitä kun Agnes 
rupes itkee ja sano aika suoraan niistä äidin, kun se on kännissä sekoillu 
silloinkin kun Agnes asu vielä kotona. Se oli vähän tuskastuttavaa, tai siis 
kun se oli just niin konkreettista silleen. Äiti kävi kanssa aika kuumana 
siinä, ja kaikki muut oli vähän, että mitäs nyt. Mutta se oli siis hyvä homma, 
totta kai, että siinä puhuttiin niin suoraan. Mutta se siis vaan tuntu sillee 
eniten. Musta tuntuu, että äiti kyllä tavallaan tiedostaa ne asiat, mitä se on 
tehny, mutta sen on vaikee myöntää. Kun niitä virheitä on kuiteski aika 
paljon ja isoja, että sitä ei haluu sanoo. Ainakin mulla on sillee, että jos mä 
tiedän tehneeni jonku virheen, niin mä myönnän sen itelleni, mutta sitä 
ei halua myöntää muille. On ne aika vaikeita asioita kuiteski.

Mutta mun mielestä siellä tehtiin ihan hyvä suunnitelma, kaikki 
tärkeet asiat ratkastiin jotenkin. Mua vähän silloin aluks epäilytti, että 
lähteeks kaikki menee niinku sovittiin, mutta nyt mä oon aika varma, että 
tää suunnitelma pitää. Ainakin tähän asti on pitäny tosi hyvin. Ainoo, 
mitä mä voisin kuvitella, että mokais tässä, on ehkä äiti. Just jos Turella 
ja äidillä menis huonosti, niin sit se vois ratketa, mutta en mä nyt nää 
semmosta välttämättä. Yhessähän me se suunnitelma tehtiin, kaikki oli 
siinä omalla tavallaan mukana. No mä varmaan eniten, ja sit Ingrid ja 
Agnes ja mummiki ehkä. Äiti ei niin hirveesti, tai selkeesti osallistunut 
niihin pohtimisiin, kun siis sillehän näit sääntöjä aika paljon luotiin. Ne 
sossuthan sit vaan hyväksy sen, että ne ei sillee just puuttunu mihinkään. 
Ja se koollekutsuja oli tosi hyvin avuksi siinä lopussa, kun me kerrottiin, 
mitä me oltiin sovittu. Se kysy vielä niistä sillee erikseen, just että pysty 
tarkentaa, miettii enemmän ja syvemmin niitä. Mun mielest se hoiti kaiken 
alusta loppuun oikein hyvin.
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Sit kun lähettiin, oli vähän semmonen niin ja näin fiilis ehkä. Mul-
lakin oli vähän väsyny olo, mutta ihan hyvä kuiteski. Ja kyllä mä luulen, 
että kaikki oli sit loppujen lopuksi aika tyytyväisii. Mä lähin sit kotona 
saman tien kavereiden kaa ja tommosta, että en mä sitä sit sen jälkeen enää 
niin paljoo miettiny. Mut jos mä vertaan noihin muihin kokouksiin mitä 
meillä on aikasemmin ollut, niin oli tää paras. Sai kerralla puhuttua eikä 
tarvinnu odottaa ensi kertaa ja jotain pientä muutosta, vaan nyt ties, että 
tulee eteen jotain suurempaa.

Meillä oli se seurantakokous just kun koulut loppu. Siellä me uu-
delleen juteltiin, selviteltiin ja tarkenneltiin vähän lisää noita asioita, ja sit 
nykyaikaistettiin mun ja Göten sääntöjä. Oli se sillei erilainen, että kun tos 
ensimmäisessä läheisneuvonpidossahan oli jo luotu pohja, niin nyt kaikki 
ties, mistä on kysymys. Oli ehkä jotenkin helpompi ruveta puhumaan. Ja 
kyllä me taas puhuttiin ihan tärkeistä asioista, vaikka nyt me keskityttiin 
enemmän mun ja Göten juttuihin, meiän käyttäytymiseen. Mutta ei se 
ollu paha, että kyllä mua kuunneltiin, kyllähän mä pystyn puhuun mun 
läheisten kanssa ihan miten vaan. Ja sit toisaalta, just kun tuli palautetta siitä 
mun ja Göten tappelusta, niin alko sit sillee ite vähän miettii ja panostaa, 
yrittää olla rauhallinen ja tolleen. Sit kun siinä lopussa, kun ne sossutkin oli 
mukana ja puhuttiin äidin juomisesta, niin sehän kärjisty siinä, tai jotenki 
siitä tuli taas semmonen juttu. Mutta kyllä sekin oli tärkee, että kyllä siitä 
pitää vaan puhuu. Ja mun mielest me tehtiin taas ihan hyvä suunnitelma, 
että ei mulla ollu ainakaan mitään sitä vastaan.

No välillä se keskustelu oli mun mielestä tosi ärsyttävää, etenkin 
kun Agnes alko jauhaa siitä, että mä ja Göte ei kunnioiteta toisiamme ja 
käyttäydytään niin huonosti ja silleen. Mä en jotenkin ymmärtäny sitä, 
eikä kukaan muukaan sit ollu siitä samaa mieltä. Mä en jotenki sit oikeen 
huomioinu sitä kommenttii ollenkaan, mua rupes ihan ärsyttää se. Ja sit 
se, kun Agnesista oli niin hirveetä, kun me kaikki huudetaan ja tiuski-
taan toisillemme. Ei se musta oo mitenkään kauheeta, kun se on vaan 
semmonen tapa. Kaikki meillä puhuu sillee räväkästi, mutta me ollaan 
siihen niin tottuneita. 

Muutenkin ne jotkut Agnesin kommentit oli musta tosi ärsyttäviä, 
kun se oli sillee, että sä oot joku viistoist vee, muka maailman tietäjä. Tuli 
vähän sellanen fiilis, että mä en sit sano enää mitään. Onneks mun täti 
oli siinä, että se puolusti mua ja tollei. Sithän Agnes loukkaantu muhun 
niin, että se ei puhunu mulle johonki kuukauteen. Mä en ees oikeen tiiä, 
mistä se tuli. Kai siitä, kun Agnes siinä selitti, että mä oon vaan koko 
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ajan äänessä ja puhun niin nokkavasti ja noin, niin mä sanoin sille, että 
ite sä siinä nokkavasti puhut, että mieti välillä. Että jos et sä puhuis noin 
terävästi, niin muutkin vois ottaa vähän rennommin. Sit se suuttu siitä 
aivan kamalasti. Sithän, kun me lähettiin sieltä pois, mentiin Agnesin kaa 
tädin kyydissä, niin se ei puhunu mulle koko automatkalla, se oli ihan 
hiljaa. Ja mua suututti, että mä olin kans ihan vaan hiljaa, mökötin. Sit 
se ei seuraavanakaan päivänä ottanu yhteyttä, vaikka meiän piti mennä 
jonnekin, enkä mäkään sit ees yrittäny ottaa siihen yhteyttä. Sit mä olin 
vaan vähän sillee, et no kiva, ja pyysin sit mun tätii puhumaan Agnesille, 
mut ei se sitäkään kuunnellu. Sit vasta, kun tuli se festari, niin se soitti 
mulle, että haluunks mä tulla, ja sit me sovittiin. Tai ei me nyt siis sovittu, 
mut sovittiin kuitenki. Äidinkin kanssa niillä tuli siellä kokouksessa jotain, 
mä en vaan muista mitä, että nekään ei sit ollu yhteyksissä. Mut nekin 
sit sopi, kun me oltiin lähdössä sinne festareille. Agnes toi koiran hoitoon 
tänne, niin sit kaikki oli taas silleen normaalisti.

Mutta vaikka tuolkin tuli toi riita ja muuta, niin kyllä mä odotan 
sitä toista seurantakokousta ihan hyvällä mielellä ja ajattelen, että se pitää 
pitää. Siis totta kai. On noista hyötyy ja ne vie asioita eteenpäin. Jos nyt 
ajattelee koko prosessii, niin on se tosi hyvä, että on saatu jutella ja silleen, 
saatu just sitä apuu jotenki läheisiltä, että on tää ollu tosi toimiva juttu. Mä 
itse asias luulen, että jos meillä ei ois ollu tätä, niin meiän tilanne jumittais 
ehkä paikallaan. Varmaan meillä menis huonommin. Kun tällä hetkellä 
musta kaikki menee jotenki just sillee hyvin.
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Äidin kokemuksia  
läheisneuvonpidosta

Juha-Pekka Vuorio (toim.)

Seuraavassa tarinassa neljän lapsen äiti kertoo perheensä kokemuk-
sista lähes kahden vuoden läheisneuvonpitoprosessista. Äiti kertoi 
tarinansa kolmannessa pohjoismaisessa läheisneuvonpitokonfe-
renssissa1 Helsingissä 27.8.2004. Tekstin väliotsikot ovat toimittajan 
tekemiä, ja ne kuvaavat tarinan kyseisen vaiheen sisältöä. Kieliasua 
on kielenhuoltajan kommenttien perusteella hieman toimitettu, 
mutta sisällöllisiä muutoksia tekstiin ei ole tehty.

Kerron teille kokemukseni läheisneuvonpidosta, jossa olemme perheeni 
kanssa olleet mukana liki kaksi vuotta. Olen neljän lapsen äiti. Minulla on 
kolme tytärtä 1997 päättyneestä avioliitostani. Tyttäreni ovat 13:n, 11:n 
ja 9:n vuoden ikäisiä. Poikani on 5-vuotias. Hänen isänsä on nykyinen 
avomieheni ja perheemme ”isi”. Olemme molemmat toipuvia alkoholisteja. 
Syyskuussa 2002 lapsemme huostaanotettiin kolmannen kerran. Syynä oli 
vanhempien pitkään jatkunut alkoholinkäyttö sekä minuun kohdistunut 
perheväkivalta. Lapsemme sijoitettiin vastaanottokotiin. Lapset olivat olleet 
samaisessa lastenkodissa, samoista syistä kaksi kertaa aiemmin.

Itse menin perhetyöntekijän tukemana katkaisuhoitoasemalle. Olin 
niin henkisesti kuin fyysisestikin täysin loppu. Lapset olivat ainoa syyni 
elää. Syyllisyyden-, tuskan-, katumuksen- ja häpeäntunteet olivat valta-

1 Tämä ja muita konferenssin puheenvuoroja löytyy www-sivulta 
http://info.stakes.fi/laheisneuvonpito/Fi/Kirjallisuus/esitykset.htm



164  

vat. Asenteeni sosiaalityöntekijöitä kohtaan oli erittäin negatiivinen, jopa 
vihamielinen. Olivathan he vieneet lapseni. 

Läheisneuvonpidon aloitus ja valmistelu
Lastenkodin sosiaalityöntekijä soitti minulle katkaisuhoitoasemalle. Hän 
kertoi minulle alustavasti läheisneuvonpidosta ja kysyi, olisinko kiinnos-
tunut. Asia oli myös hänelle itselleen uusi. Sovimme tapaamisen kat-
kaisuhoitoasemalle, jonne läheisneuvonpitoprojektin vetäjä tuli asiasta 
tarkemmin kertomaan. En ollut koko tapaamisesta kovinkaan innostunut. 
Ne ”taikasanat”, jotka saivat mielenkiintoni heräämään olivat ulkopuolinen 
ja puolueeton. Sain miettimisaikaa ja ymmärsin, että läheisneuvonpito 
työskenteli lasten etujen mukaisesti. Allekirjoitin lopulta paperit. Päätimme 
ensimmäisessä tapaamisessamme koollekutsujien kanssa, keitä ihmisiä 
läheisneuvonpitoon kutsuttaisiin. Lapset valitsivat siskoni avustajakseen. 
Lasten mielipidettä kuunneltiin.

Vanhempien päihdekuntoutuksen aloitus ja  
lasten tukeminen
Ensimmäinen läheisneuvonpito kokoontui marraskuussa, kaksi päivää 
ennen kuin lähdimme mieheni kanssa A-kotiin päihdekuntoutukseen. 
Sitouduimme pitkäaikaiseen hoitoon, joka kesti lopulta noin 1,5 vuotta. 
A-koti tarjoaa myös mahdollisuuden perhekuntoutukseen. Paikalla en-
simmäisessä kokouksessa olivat perheemme, viranomaisia sekä lastemme 
kutsumia läheisiä. 

Viranomaisia edustivat:
•	 kaksi	lastensuojelun	sosiaalityöntekijää,	
•	 lastenkodin	psykologi,	
•	 toimintaterapeutti.	

Läheisistämme paikalla olivat:
•	 siskoni	(poikamme	kummi),
•	 tyttöjen	biologinen	isä,
•	 mieheni	äiti,
•	 serkkuni	ex-miehensä	kanssa	(vanhimman	tyttäreni	kummit).	
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Mieheni sisko ei päässyt työesteiden takia tulemaan.

Olin juoma-aikoinani eristäytynyt muista ihmisistä lähinnä sala-
takseni juomistani ja yhteiskunnallisista paineista juovaa äitiä kohtaan. 
Läheisneuvonpitotilanne tuntui minusta aluksi pelottavalta ja ahdistavalta. 
Tunsin olevani syytettyjen penkillä. Oloni helpottui kuitenkin nopeasti 
kokouksen aikana. Puhuimme asioista oikeilla nimillä, eli kissa nostettiin 
pöydälle. Kävimme kokouksessa läpi mm. seuraavia asioita: 
•	 lasten	oikeudet,	tarpeet	ja	velvollisuudet
•	 turvallinen	koti
•	 perheenjäsenten	roolit	
•	 lasten	ammatillinen	tuki.	

Teimme suunnitelmia tulevaa varten. Viranomaisten puolesta annettiin 
reunaehto lasten pidempiaikaisesta sijoittamisesta, mikäli me vanhemmat 
keskeyttäisimme hoidon. Minä, mieheni ja lapset olisimme halunneet 
päivämäärän lasten siirtymisestä A-kotiin, mutta asiaa lykättiin seurantako-
koukseen, jotta sitoutumisestamme hoitoon olisi enemmän varmuutta.

Tärkeimmäksi asiaksi perheeni kannalta nousi kuitenkin lasten tuke-
minen vanhempien muutettua satojen kilometrien päähän lastenkodista. 
Läheisten tuki oli korvaamaton. Sovimme heidän vierailuistaan lastenko-
dissa, lasten vierailuista läheisten luona sekä lasten ja läheisten vierailuista 
A-kotiin. Sovimme myös viranomaisten mahdollisuuksista auttaa lasten 
kuljetuksissa. 

Lapsille oli näinkin vaikeana aikana tärkeää huomata, että heillä oli 
ympärillään ihmisiä, jotka aidosti välittivät heistä ja olivat heidän tukenaan. 
He eivät olleet yksin asian kanssa. A-kotiin lähtö ja siellä olo helpottuivat 
myös minun ja avomieheni kohdalla. Lapset eivät jääneet ”yksin”. Itselläni 
tuskin olisi ollut rohkeutta ja voimavaroja kertoa perheemme todellisesta 
tilanteesta ja pyytää apua läheisiltä. Ilman läheisneuvonpitoa asioista sopi-
minen olisi ollut vaikeaa ja lapset olisivat jääneet ilman tärkeää tukea.

Lasten muutto 
Ensimmäinen seurantakokous pidettiin helmikuussa kolmen kuukauden 
päästä läheisneuvonpidosta. Viranomaisista myös kaksi A-kodin työntekijää 
oli läsnä. He arvioivat meidän vanhempien sitoutumista hoitoon ja kertoivat 
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A-kodin resursseista tukea lapsia näiden siirtyessä vanhempien luo. Muutoin 
kokoonpano oli melko samanlainen kuin ensimmäisellä kerralla. 

Kävimme läpi edellisen kokouksen suunnitelmien toteutumisen. Myös 
reunaehto, lasten pidempiaikaisempi sijoittaminen vanhempien hoidon 
keskeytyessä, jäi vielä voimaan. Viranomaiset punnitsivat, oliko lasten 
etujen mukaista siirtyä vanhempien luokse kesken koululukukauden vai 
olisiko lasten etujen mukaista muuttaa vasta kevätlukukauden loputtua. 
Pääsimme läheisten tukemina yhteisymmärrykseen asiasta, ja lasten muutto 
tapahtui kahden viikon kuluttua.

Lasten sopeutuminen ja muutokset läheisten suhteissa
Toinen seurantakokous, eli kolmas kokoontumisemme, olikin kolmen 
kuukauden kuluttua toukokuussa. Tyttöjen isä oli ilmoittanut jäävänsä 
pois kokouksista, muutoin jatkoimme vanhalla kokoonpanolla. Vanhem-
pien hoito A-kodissa oli syvällistä ja intensiivistä, ja itsensä kohtaaminen 
tuntui ajoittain rankaltakin. Parisuhteeseen tuli ongelmia, ja mieheni 
otti etäisyyttä suhteeseen jatkamalla hoitoa kuukauden samankaltaisessa 
hoitopaikassa mutta toisessa kaupungissa. Hän oli kuitenkin paikalla 
läheisneuvonpidossa. Tytöt eivät leirikoulun takia osallistuneet. 

Kävimme keskustelua lasten sopeutumisesta A-kotiin. Lapset olivat 
sopeutuneet hyvin, koulu oli mieluinen, ja heillä oli mahdollisuus jatkaa 
telinevoimisteluharrastustaan. Sovimme heidän yhteydenpidostaan avomie-
heeni sekä lasten kesäsuunnitelmat. Vanhemmilla ei ollut ns. kesälomaa, 
joten lapsille tarjoutui mahdollisuus normaaliin kesänviettoon mm. vierai-
lemalla läheisten luona sekä tapaamalla kotikaupungissa olevia ystäviään 
läheisten avulla. Ajankohdista tehtiin yhdessä suunnitelma. Sovimme myös 
lasten aloittavan perheneuvolakäynnit A-kodissa.

Kuntoutuksen päättymiseen valmistautuminen
Kolmas seurantakokous, eli neljäs kokoontumisemme, pidettiin marras-
kuussa vuosi ensimmäisen läheisneuvonpidon jälkeen. Mieheni oli palannut 
takaisin A-kotiin kuukauden tauon jälkeen jo keväällä. Sosiaalityöntekijä 
pyysi läheisverkostolta kantaa lasten pidempiaikaista sijoittamista koskevan 
reunaehdon muuttamiseen. Päätettiin, että lapsia ei enää lähdettäisi ilman 
muuta pitkäaikaisesti sijoittamaan, vaikka vanhemmat keskeyttäisivät 
hoidon. Hoidon suunniteltuun päättymiseen oli vielä kuusi kuukautta, 
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mutta keskustelimme siitä, mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon ennen 
siirtymistä takaisin kotiin. 

Kotiutuminen
Neljännessä seurantakokouksessa seuraavan vuoden huhtikuussa kävimme 
läpi mm. läheisten ja viranomaisten tukea hoidon päättyessä ja perheen 
muuttaessa takaisin kotiin. Mitä tehdä mahdollisissa kriisitilanteissa? Tä-
mä oli lasten kannalta tärkeä kysymys. Hekin saivat tietoa, miten toimia. 
Kävimme läpi uudelleen lasten oikeudet, velvollisuudet ja tarpeet: millaisia 
ne olisivat muuton jälkeen. 

Tuntui erittäin turvalliselta ”palata takaisin yhteiskuntaan” näin tii-
viin tukiverkoston ympäröimänä. Mieheni aloitti A-kodissa yhteisöhoidon 
kolmannessa vaiheessa suutariopinnot, jotka loppuvat lokakuussa. Hän 
jäikin vielä joksikin aikaa A-kotiin. Opintoihin kuului kuitenkin kesäloma 
ja työharjoittelujakso kotikaupungissa.

Paluu arkeen
Tänä päivänä, kolme kuukautta kotona asuneena, perheemme voi hyvin. 
Lapsilla on paljon uusia ystäviä, koulunkäynti on mieluisaa, ja myös uusi 
telinevoimisteluseura on löytynyt. Lapset ovat tasapainoisia. Meillä on 
tiivistä yhteydenpitoa läheisverkoston kanssa. Jokainen on kartalla. 

Läheisneuvonpito on myös antanut läheisillemme mahdollisuuden 
tutustua toisiinsa sekä saamaan viranomaisten näkökulmaa perheemme 
voinnista. Koko perheeni puolesta voin sanoa meidän olevan hyvin kiitollisia 
saamastamme mahdollisuudesta olla mukana läheisneuvonpidossa. Olemme 
saaneet, erityisesti lapset, paljon tukea ”uuden elämämme” taipaleelle. 

Haluaisimme kiittää läheisneuvonpidon koollekutsujia, sosiaalivi-
ranomaisia, A-kotia sekä kaikkia läheisiämme. Kokoonnumme tulevana 
syksynä vielä ainakin kerran arvioimaan kuntoutuksen jälkeisen arjen 
sujumista sekä pohtimaan huostaanoton purkua2. Kiitos.

2 Toimittajan lisäys: Perheen läheisneuvonpitoprosessi päättyi tähän 5. 
seurantakokoukseen. Kokouksessa päätettiin huostaanoton purka-
misesta ja samalla sovittiin lastensuojelun työskentelyn jatkumisesta 
avohuollon tukitoimin. 
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SAMMANDRAG 

Boken omfattar en samling artiklar om en metod för familjerådslag. 
Utöver metodbeskrivningen innehåller boken mycket samlad kunskap 
om hur man under årens lopp strävat till att utveckla familjerådslag, hur 
verksamheten kom till Finland och fick status som ett alldagligt arbets-
redskap inom barnskyddet. Huvudvikten ligger på deltagarnas personliga 
erfarenheter, men också historiska bakgrundsfaktorer och forskning kring 
ämnet presenteras. 

Den röda tråden i boken är en berättelse som går från det ”allmänna 
till det enskilda” eller ” från det avlägsna till det närliggande.” De första 
artiklarna ger en inblick i en sedvänja bland maorierna på Nya Zeeland på 
andra sidan jordklotet. Moderniseringen av metoden och dess etablering 
in i det finska samhället har förändrat den betydligt. Inom det finländ-
ska barnskyddet präglas familjerådslagen av en fokusering på barnet som 
kanske tydligast skiljer den från sina förebilder. Familjerådslagen är ett 
nygammalt fenomen inom socialarbetstraditionen i Finland. Med detta 
menar vi, att barnet med metodens hjälp blir synligt för ett större samfund, 
ett nätverk av närstående, som är större än kärnfamiljen. Det finns ingen 
återvändo till den gamla gemenskapen, men vi söker genom rådslaget 
med släktingar och andra närstående lösningar som passar in både i vår 
tid och just denna familjs situation. Nutidens små familjer är mycket sår-
bara och föräldrarnas krafter ställs på prov. Familjerådslaget är en mycket 
känsloladdad metod i och med att den för fram familjens svåra teman 
till diskussion. Bakgrunden till allt detta är att söka en så god lösning på 
barnets situation som möjligt, samt en tro på de kraftresurser som finns 
hos människorna i barnets närkrets.

I boken beskrivs på vilket sätt det förutsätts aktiva åtgärder från 
kommunen för att familjerådslaget skall bli vedertagen praxis, hur de 
professionella utbildas, handleds av och stöds i användningen av metoden. 
En annan viktig sak är socialarbetarnas och samordnarnas förtroende för 
varandra och att dessa yrkesrollers särdrag gestaltas som en helhet. Det 
har varit viktigt för utvecklingen av metoden att sammankallarens roll har 
förstärkts genom en professionalisering av uppgiften. 

En utmaning för familjerådslaget har varit att skapa en dialogisk 
relation med klienterna - barnet, föräldrarna och de anhöriga. Dialogin 
möjliggör att en känsla av delaktighet, men detta sker inte automatiskt, 
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utan endast genom att följa ett visst tillvägagångssätt och en viss struktur. 
Förutsättningen för att få i gång en dialog och i synnerhet för att barnet 
skall uppleva delaktighet, är att inte bara en viss deltagare blir tvungen 
att bära denna uppgift. Det främsta ansvaret ligger hos samordnaren och 
socialarbetarna gemensamt, men dialogin och att barnets känsla av delak-
tighet påverkas mycket av alla de personer som deltar i rådslaget. Den nya 
barnskyddslagen aktualiserar också vikten av att tänka på barnets delaktighet 
och de närståendes roll. Familjerådslaget erbjuder ett verktyg, med vars 
hjälp dessa principer kan förverkligas i klientarbetet i praktiken. Tankar 
kring detta bildar delar av det centrala innehållet i de flesta artiklarna. 

Artiklarna strävar till att utöver att presentera familjerådslagets styr-
kor och utvecklingen av god praxis också kritiskt beskriva de speciella 
omständigheter, som man i praktiken möter i detta arbete. Den kanske 
mest kritiska synvinkeln hittas i berättelsen som ett barns stödperson 
och vårdnadshavare bidragit med. Berättelsen är exceptionell, då ifråga 
varande process har varit mera problematisk än vanligt. I denna berättelse 
koncentreras flera av de praktiska problem som observerats i olika bearbet-
ningsprocesserna, som exempelvis hur sårbar familjerådslagsprocessen och 
klienternas ställning kan vara när personalen byts ut. Det finns emellertid 
också annorlunda, positivare erfarenheter i publikationen. De är sist och 
slutligen oftare förekommande. 

Trots att vi i boken talar om familjerådslaget som en metod, betonas 
i alla artiklar att det inte är fråga om att fungera mekanistiskt efter en 
färdig modell. Familjerådslaget är framför allt ett humanistiskt tankesätt 
som genom att se människan med sina styrkor och svagheter och ta andra 
i beaktande söker gemensamma kloka lösningar på det mänskliga livets 
problem. 
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ABSTRACT

The book provides a compilation of articles on Family Group Conference 
method. In addition to description of the method, the book also contains 
a lot of experience-based knowledge on how we have tried to develop the 
Family Group Conference during the years, how the method came ashore 
in Finland and became one of the every-day tools of child welfare and 
social work. The emphasis is on personal experiences of the participating 
persons, but the historical background and research done on the subject 
is also presented. 

The main thread of the book is a story from “general to individual” 
or “from far to close”. The first articles cast a glance at a popular custom 
known among the Maori community on the other side of the world in 
New Zealand. The modernization of the method and its spreading into 
the Finnish society has changed the method considerably. In the context of 
Finnish child welfare the child-centred approach of Family Group Confer-
ence is perhaps the clearest difference compared with its starting points. In 
the tradition of Finnish social work, Family Group Conference is an old 
phenomenon applied in a new manner. By this we mean that the method 
brings the child’s nuclear family into view of a wider community, which is 
the child’s private network. There is no return to the sense of community 
of the past anymore, but in the conference between relatives and other 
members of the private network we are looking for solutions appropriate for 
exactly our time and the family situation in question. The modern small 
families are very vulnerable and the parents often feel strain. The Family 
Group Conference is a very emotional method, as it brings out the fam-
ily’s difficult themes to be discussed. Finding the best possible solution to 
the child’s life situation and to believe in resources that are found in the 
child’s private network is in the background of everything. 

The book describes how the municipalities’ own active measures are 
required in how the workers are trained, guided and supported in how to 
use the method in order to establish the Family Group Conference as a 
practice. Another important matter is the social workers’ and co-ordinators’ 
confidence in each other, as well as their perceiving the characteristics of 
these professional roles as a whole. Strengthening of the role of the co-
ordinator through that the task has become more professional has been 
essential in point of view of development of the method.
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The challenge in the Family Group Conference is how to create a 
dialogical relationship with clients – the child, parents and close persons. 
Dialogicalness makes possible that the experience of participation is created, 
but this doesn’t happen automatically, using only a certain approach and 
structure. Starting of the dialogue, and especially the children’s experience 
on participation, requires that a certain participant is not alone saddled 
with the responsibility of realizing these matters. The co-ordinator and 
the social worker share the primary responsibility, but also the activities 
of all persons participating in the Family Group Conference have a big 
influence on realization of dialogicalness and child’s participation. The new 
Child Welfare Act also makes the pondering on the child’s participation 
and the role of private network a topic of present interest. Family Group 
Conference provides one tool, with the help of which these principles can 
be realized in client work practice. Ponderings connected with these mat-
ters form the essential content of many articles. 

In addition to description of strengths of Family Group Conference 
and developmental work of good practices, the articles also aim to criti-
cally analyze those border conditions that we have to encounter in practi-
cal work. The story about the child’s advocate (in Finland this person is 
selected from the private network) and supplementary guardians of a child 
perhaps provides the most critical point of view. The story is exceptional, 
because in the process in question there were more challenges than usual. 
Several practical problems observed in different working processes are 
compressed into one story, for example how vulnerable the Family Group 
Conference process and the clients’ position can be when the workers 
change. However, the publication contains also different, more positive 
experiences. They are nevertheless more common.  

Even though in the book the Family Group Conference is described 
as a method, all the articles emphasize that it is not a question about act-
ing according to a mechanistic, ready model. Family Group Conference 
is above all a humanistic way of thinking to see a human being with his 
strengths and weaknesses. By taking other persons into account, Family 
Group Conference is about to look for wise solutions to problems of hu-
man life together.
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Liite 1. 
Toimeksianto ja sitoumus 
Läheisneuvonpidon järjestäminenLiite 1. TOIMEKSIANTO JA SITOUMUS Läheisneuvonpidon järjestäminen 

Läheisneuvonpidossa kutsutaan koolle lapsille ja huoltajille merkittävät läheiset sekä ratkaistavaan 
asiaan oleellisesti kytkeytyvät viranomaiset keskustelemaan, etsimään ratkaisuja ja tekemään 
suunnitelmaa lapsen/lasten tilanteen parantamiseksi. Kutsutut viranomaiset kertovat omat huolensa 
sekä asian kannalta oleelliset tietonsa. Kokouksen koollekutsumisen, järjestelyt sekä neuvonpidon 
vetämisen hoitavat puolueettomat tähän tehtävään nimetyt koollekutsujat. Läheiset keskustelevat 
keskenään ilman viranomaisten läsnäoloa, pitävät oman neuvonpitonsa, jossa keskittyvät laatimaan 
suunnitelmaa ongelman ratkaisemiseksi. Tehty yksimielinen suunnitelma esitellään 
lastensuojeluviranomaisille, jotka päättävät sen hyväksymisestä. Samalla sovitaan 
seurantakokouksen järjestämisestä. 

Läheisneuvonpidon koollekutsujalla/koollekutsujilla on salassapitovelvollisuus perheen asioissa. 
Jos koollekutsujan tietoon tulee kuitenkin seikkoja, joiden hän katsoo olevan vaaraksi lapselle, 
hänellä on oikeus kertoa asiasta sosiaalityöntekijälle. 

Perheemme jäsenille on kerrottu, miten asioiden valmistelu ja käsittely läheisneuvonpidossa 
tapahtuu. Huoltajilla on oikeus peruuttaa suostumuksensa koko läheisneuvonpitoprosessin ajan 
ilmoittamalla siitä sosiaalityöntekijälle. 

Läheisneuvonpidon tarkoituksena on suunnitella seuraavia lapseemme/lapsiimme liittyviä asioita: 
1.

2.

3.

4.

5.

Läheisneuvonpitoon kutsutaan seuraavat viranomaiset: 
1.

2.

3.

4.

Sosiaalityöntekijä ja/tai koollekutsuja pyytää edellä mainituilta viranomaisilta kirjalliset 
yhteenvedot läheisneuvonpitoa varten. Yhteenvedot käydään läpi huoltajan/huoltajien ja 
lapsen/lasten kanssa ennen läheisneuvonpitoa. Yhteenvedoista ilmenee, mitä asioita kukin 
viranomainen ottaa esille läheisneuvonpidossa.

Olemme sopineet, että 
 kaikki kutsutut viranomaiset ovat läsnä koko tiedonantovaiheen ajan 
 muut viranomaiset ovat paikalla koko tiedonantovaiheen ajan, mutta       

      vain oman vuoronsa ajan. 
 sosiaalityöntekijöiden lisäksi suunnitelman esittelyvaiheeseen osallistuvat      
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Vanhempien/huoltajien suostumus 
Annamme suostumuksemme läheisneuvonpidon järjestämiseen lapsemme/lastemme asiassa.
Paikka ja aika 

Vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennys Vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennys 

Puhelin Puhelin

Sähköposti Sähköposti

Vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennys Vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennys 

Puhelin Puhelin

Sähköposti Sähköposti

Lapsen/lasten suostumus 
Hallintomenettelylain 15 §:n mukaisesti mukaan 15 vuotta täyttäneeltä lapselta tulee pyytää 
suostumus läheisneuvonpidon järjestämiseen hänen asiassaan. Lastensuojelulain 21 §:n (Lapsen 
puhevallan käyttö) 12 vuotta täyttäneellä lapsella on puhevalta itseään koskevassa 
lastensuojeluasiassa, eli häntä kuultava kun läheisneuvonpidon toimeksianto tehdään.

Lastensuojelulain 20 §:n (Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen) mukaan 12 vuotta 
nuoremmankin omat toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon 
läheisneuvonpidossa hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttävällä tavalla. Läheisneuvonpidossa 
tehdyt ratkaisut tulee perustella lapselle myös siltä osin, kun lapsen toiveita tai mielipidettä ei 
ratkaisuja tehtäessä ole voitu noudattaa. 

Annan suostumukseni läheisneuvonpidon järjestämiseen (lapsi/lapset)
Paikka ja aika 

Lapsen allekirjoitus ja nimenselvennys Lapsen allekirjoitus ja nimenselvennys 

Puhelin Puhelin

Sähköposti Sähköposti 

Lapsen allekirjoitus ja nimenselvennys Lapsen allekirjoitus ja nimenselvennys 

Puhelin Puhelin

Sähköposti Sähköposti 

Sosiaalityöntekijän allekirjoitus ja päivämäärä 
Paikka ja aika 

Sosiaalityöntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys Sosiaalityöntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 

Puhelin Puhelin

Sähköposti Sähköposti 
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Liite 2. 
Salassa pidettävien tietojen antaminen

Liite 2. SUOSTUMUS Salassa pidettävien tietojen antaminen

Viitaten      asiassa pidettävän läheisneuvonpidon järjestämisestä tehtyyn sopimukseen suostun siihen, 
että sopimuksessa (toimeksianto) mainitut viranomaiset voivat luovuttaa läheisneuvonpidon
tarkoituksen toteuttamiseksi tarvittavia, minua ja lastani koskevia, salassa pidettäviä tietoja 
läheisneuvonpidon käyttöön.

Katson olevani riittävästi informoitu ja tietoinen läheisneuvonpidon tarkoituksesta ja luonteesta, ja tiedän, 
miten asioiden valmistelu ja käsittely läheisneuvonpidossa tapahtuu. Olen keskustellut osuudestani 
asiassa sosiaalityöntekijän kanssa ja tutustunut riittävästi asiaa koskevaan lainsäädäntöön.

Kaikki läheisneuvonpitoon osallistuvat henkilöt ovat velvollisia pitämään salassa neuvottelun aikana 
saamansa yksityisiä henkilöitä koskevat tiedot siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetussa laissa säädetään. Jos koollekutsuja saa tietää ilmeisestä lastensuojelun tarpeesta, 
hän ottaa asian puheeksi asianosaisten kanssa. Koollekutsujalla on oikeus kertoa asiasta 
sosiaalityöntekijälle.

Jos haluan peruuttaa suostumukseni, ilmoitan siitä sosiaalityöntekijälle. 

Paikka ja aika 

Suostumuksen antajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Vakuudeksi
Sosiaalityöntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys Sosiaalityöntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liite 3. 
Sosiaalityöntekijän ohje läheisneuvonpitoon ja 
seurantakokoukseen

– 1. kotikäynti: Läheisverkoston kartoitus
– 2. kotikäynti: Yhteenvetojen ja kysymysten käsittely  

lasten ja vanhempien kanssa
– Läheisten ja viranomaisten valmistelu
– Lapsen ja avustajan tapaaminen 

– Viranomaisten tiedonanto läheisille, jolloin käydään  
keskustelua yhteenvedoista ja kysymyksistä

– Lapsen tiedonanto aikuisille

Läheiset esittelevät suunnitelman, josta käydään  
viranomaisten kanssa tarkentavaa keskustelua

Seurannassa suunnitelmaa arvioidaan ja  
siihen tehdään tarvittaessa tarkennuksia

Läheiset tekevät suunnitelmaa ilman  
viranomaisia ja koollekutsujia

VALMiSTeLU

TieDONANTO

LÄHeiSTeN 
NeUVONPiTO

SUUNNiTeLMAN 
eSiTTeLY JA HYVÄKSYMiNeN

SeURANTA

4–6 
viikkoa

3–6 
tuntia

3–6 
kk

Läheisneuvonpitoprosessi
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KoolleKutsujan  
valmisteluvaiheen työsKentely

sosiaalityönteKijän  
valmisteluvaiheen työsKentely

Sosiaalityöntekijän yhteydenotto  
 projektipäällikköön
- Konsultaatio huolista ja kutsuttavista  

 viranomaisista

Toimeksiantotapaaminen
- Läsnä asiakas (huoltajat ja lapsi),  
 sosiaalityöntekijä ja projektipäällikkö 
- Läheisneuvonpidon esittely ja  
 toimeksiannon allekirjoitus

Sosiaalityöntekijän yhteydenotot
- Koollekutsujaan aikatauluista
- Muihin viranomaisiin (miksi heidät kutsutaan)

Sosiaalityöntekijä laatii yhteenvedon ja  
 kysymykset läheisneuvonpidolle 
- Mahdollisuus pyytää konsultaatiota  
 projektipäälliköltä
- Valmis yhteenveto koollekutsujalle

LÄHeiSNeUVONPiTO

Prosessin
eteneminen

Tiedon  

selkiyttäminen

1. kotikäynti: 
Lapsen verkoston 
kartoitus

Yhteydenotot 
kutsuttaviin 
viranomaisiin ja 
läheisiin

Koollekutsujan, 
lapsen ja lapsen 
avustajan 
tapaaminen

Koollekutsujan 
ohjauskeskustelu
projektipäällikön 
kanssa

2. kotikäynti: 
Yhteenvetojen 
ja kysymysten 
läpikäyminen

Käytännön järjestelytyöt  
valmisteluvaiheessa:
- Tukipalvelut: matkat,  
 lastenhoito, tulkkaus yms.
- Kutsujen laadinta
- Tarjoilun järjestäminen
- Tilojen järjestäminen

Valmisteluvaiheen työprosessi ja ohjaus

Aloitus
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Sosiaalityöntekijän yhteenveto läheisneuvonpidolle

•	 Yhteenveto ei ole luonteeltaan lausunto viranomaisille, vaan sen tar-
koituksena on kuvata käytännönläheisesti ne asiat, jotka sinä omassa 
tiedonannossasi kerrot lapsille, vanhemmille ja heidän läheisilleen. 
Perhe perehtyy koollekutsujien kanssa yhteenvetoon etukäteen, jot-
ta he voivat valmistautua siihen, mitä neuvonpidossa aiotaan heidän 
läheisilleen kertoa. Perhe voi tällöin halutessaan ottaa kantaa yh-
teenvedon sisältöön tai pyytää lisäämään heille tärkeitä kysymyksiä, 
jolloin toivomme sinulta valmiutta käydä niistä dialogia.

•	 Yhteenveto on lyhyt (max. kaksi A 4 sivua) ja siinä keskitytään 
nykyhetken kannalta olennaiseen tietoon. Asiakkuushistoriasta kerro-
taan vain tiivistetysti ja olennaisin osin (vain muutama kappale aluk-
si). Tämän jälkeen selkeä ajallinen rajaus lähimenneisyyteen (max. 
vuosi), joka kuvaa olennaisesti nykyhetkeä (esim. viime kuukaudet). 
Pyri siihen, että otat esille myös toimivia asioita ja vahvuuksia. 

•	 Asiakkaiden (lasten ja vanhempien) omia käsityksiä tilanteesta ja 
tulevaisuuden toiveita on tärkeä tuoda esille! Vaikka varsinaista ti-
lannearviota ei olisikaan tehty, niin mahdollisuuksien mukaan olisi 
hyvä tavata henkilökohtaisesti lapsia ja vanhempia ennen yhteenve-
don laatimista.

•	 Yhteenvedossa keskitytään kuvaamaan tilannetta lapsen kannalta. 
Vanhempien ongelmia käsitellään siitä näkökulmasta, kuinka ne 
vaikuttavat lasten arkeen tai kuinka lapset nämä asiat kokevat. 
Vanhempien asiat voidaan nostaa esille, mutta suunnitelmassa sovi-
taan yleensä vain niiden jatkokäsittelyn aika ja vastuuhenkilö, sillä 
suunnitelma laaditaan ensisijaisesti lapselle.

•	 Kerro oman tehtäväsi kautta saamasi tieto (esim. mitä palveluja on 
tarjottu ja mitä on kokeiltu), tuo esille konkreettiset, tapahtuneet 
tosiasiat ja vältä tulkintoja tai toisen käden tietoja. Tee näkyväksi 
oma roolisi; mistä alkaen sinä olet ollut työntekijänä ja miltä osin 
kertomuksesi on aiempien työntekijöiden muistiinpanoja.

•	 Mihin konkreettisiin asioihin läheisten suunnitelmaa tarvitaan, jotta 
lasta koskeva huoli vähenisi? Yhteenveto johdattelee luontevasti 
kysymyksiin, joten keskeiset asiat kannattaa tiivistää lopuksi.
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Sosiaalityöntekijän kysymykset läheisneuvonpidolle
Yleisluontoiset kysymykset (sosiaalityöntekijä käyttää kysymystensä 
runkona):
1. Aluksi voi pyytää läheisiä määrittelemään lapsen ikätason mukaisia 

tarpeita, oikeuksia ja velvollisuuksia jos se on tarpeen (esim. Millaisia 
ovat 10-vuotiaan Matin tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet? Kuinka 
nämä käytännössä toteutuvat ja keiden vastuulla niiden toteutumi-
nen on?)

Ennen seuraavia yleisluontoisia kysymyksiä esitetään kysymykset toimek-
siannossa esitetyistä asioista (huoliin ja teemoihin liittyvät kysymykset 
ks. alla).

4. Jos viranomaisten apua ja tukea tarvitaan, niin mihin asioihin? 
5.  Miten suunnitelman toteutumista seurataan? Mitä yhteydenpidos-

ta on tarpeen sopia (läheisten ja/tai viranomaisten kesken)?
6.  Millaisista asioista tiedetään jos suunnitelman toteutumisessa on 

ongelmia? Miten silloin toimitaan? 
7. Milloin seurantakokous järjestetään ja keitä sinne kutsutaan? 

Huoliin ja teemoihin liittyviä kysymyksiä (toimeksiantoon kirjattuja), 
esimerkiksi: 
•	 Peruspalveluihin: Kuinka lapsen säännöllinen päivähoito/koulun-

käynti turvataan? 
•	 Erityispalveluihin ja arkikuntoutukseen: Kuinka lapsen erityistarpeet 

huomioidaan arjessa? Miten huolehditaan tähän liittyvän hoidon/
kuntoutuksen toteutumisesta?

•	 Läheisten tukeen: Millaisissa asioissa ja tilanteissa äiti/isä ja lapset 
tarvitsevat läheisten tukea? Ketkä voivat sitä antaa?

•	 Eronneiden	huoltajien	rooliin: Kuinka lapsi tapaa ja pitää yhteyttä 
äitiinsä/isäänsä? Millainen rooli etävanhemmalla on lapsen elämäs-
sä? Kuinka lapsen asioista sovitaan?

Kerrotaan ja perustellaan mahdolliset reunaehdot, jotka tulee huomioida:
•	 asiat,	joiden	sisällyttämistä	suunnitelmaan	edellytetään
•	 asiat,	jotka	eivät	ole	hyväksyttävissä
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Ohje seurantakokoukseen

Suunnitelman arviointi ja laadittava yhteenveto
Arvioi yhteenvedossasi läheisneuvonpidon suunnitelmaa oman työsi nä-
kökulmasta (muut arvioivat omastaan):
•	 Mitkä suunnitelman asiat ovat toimineet hyvin? Mikä voi säilyä 

ennallaan?
•	 Mitkä asiat vaativat vielä tarkennuksia? Millä tavoin? Onko uusia 

huolenaiheita ilmennyt tai tilanteessa tapahtunut muita muutoksia, 
jotka tulee huomioida jatkossa?

•	 Kuinka olet työskennellyt perheen ja läheisten kanssa suunnitelma-
aikana? Miltä osin työskentely oli suunnitelman mukaista? 

•	 Jos	et	ole	työskennellyt	perheen	kanssa	ennen	seurantakokousta	
ja suunnitelma on perustunut pitkälti läheisten tukeen, niin nosta 
suunnitelmasta esille kysymyksiä niistä asioista, joista haluat kuulla 
läheisten arvioita ja käydä keskustelua?

TieDONANTO
– Viranomaisten yhteenvedot eli arvio  
 suunnitelman toteutumisesta
– Sosiaalityöntekijöiden mahdolliset  
 kysymykset jatkosuunnitelmalle

LÄHeiSTeN NeUVONPiTO
– Läheiset arvioivat suunnitelmaa keskenään
– Läheiset keskustelevat sosiaalityöntekijöiden  
 uusista kysymyksistä (jos on niitä on)

JATKOSUUNNiTeLMAN eSiTTeLY JA HYVÄKSYMiNeN
– Läheisten tiedonanto ja suunnitelman yhteinen arviointi
– Läheiset esittelevät jatkosuunnitelman, josta käydään viranomaisten kanssa tarkentavaa keskustelua
– Läheisneuvonpitoprosessi päättyy tai uusi seurantakokous sovitaan

Seurantakokous

Olennaista seurantakokouksessa on 
suunnitelman yhteinen arviointi
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Seurantakokouksessa pohdittavia ja sovittavia asioita
•	 Miltä osin jatkosuunnitelmaan tehdään tarkennuksia tai muutoksia? 

Miltä osin työntekijöitä, palveluja tai läheisten tukea koskevat asiat 
säilyvät ennallaan?

•	 Jatkuuko lastensuojelun asiakkuus? Millaista työskentelyä se 
jatkuessaan pitää sisällään? Millä ehdoin asiakkuus voisi olla 
päätettävissä?Kuinka suunnitelmaa seurataan (yhteydenpito per-
heen, läheisten ja viranomaisten kesken sekä ongelmatilanteiden 
havaitseminen ja niissä toimiminen)?

•	 Tarvitaanko vielä uutta läheisneuvonpidon seurantakokousta? Jos 
uusia seurantakokouksia ei järjestetä, niin kuinka suunnitelmaa 
arvioidaan yhteisesti jatkossa (jos asiakkuus jatkuu)?

•	 Yleensä osa kysymyksistä nousee tai täsmentyy vasta seurantakokouk-
sessa läheisten kanssa käytävässä keskustelussa.
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Liite 4. 

Lapsen avustajan ohje
Sinulla on läheisneuvonpidossa erityinen rooli, sillä vanhemmat ja lapsi/
lapset ovat halunneet juuri sinut lapsen avustajaksi. Lapsen avustaja on 
tärkeä luottamustehtävä ja sen tarkoituksena on varmistaa, että vanhem-
mat ja muut aikuiset tarkastelevat asioita lapsen tai nuoren näkökulmasta. 
Avustajan tehtävänä on huolehtia, että lapsi tai nuori tulee kuulluksi ja 
tuntee olonsa turvalliseksi läheisneuvonpidossa. Avustajan tärkein tehtävä 
on olla lapsen tai nuoren tukena koko läheisneuvonpitoprosessin ajan. 

ennen läheisneuvonpitoa avustaja

•	 Keskustelee lapsen tai nuoren kanssa läheisneuvonpidon tarkoituk-
sesta, sen kulusta ja sinne kutsutuista ihmisistä.

•	 Keskustelee yhteenvedoista lapsen tai nuoren kanssa ja selvittää 
hänen mielipiteensä käsiteltävinä oleviin asioihin.

•	 Selvittää myös muut tärkeät asiat, joita lapsi tai nuori toivoo lä-
heisneuvonpidossa käsiteltävän ja kirjaa ne ylös. Sopii lapsen 
kanssa selkeästi siitä, mitkä asiat on lupa kertoa muille aikuisille 
läheisneuvonpidossa.

Läheisneuvonpidon eri vaiheissa avustaja
Tiedonantovaiheessa
•	 Kuuntelee viranomaisten esittämiä näkökohtia ja tietoja lapsen tai 

nuoren kannalta.
•	 Neuvottelee lapsen tai nuoren kanssa ja avustaa häntä esittämään 

kysymyksiä tai esittää tarvittaessa niitä itse lapsen näkökulmasta.
•	 Esittää yhdessä lapsen kanssa tai tarvittaessa hänen puolestaan ne 

asiat, joihin lapsi toivoo neuvonpidossa aikuisilta vastauksia (lapsen 
oma tiedonanto).
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Läheisten oman neuvonpidon aikana
•	 Keskittyy keskustelemaan suunnitelmasta ja pitää esillä sitä, että 

läheiset ovat ratkaisemassa ensisijaisesti lapsen tai nuoren tilannetta.
•	 Huolehtii siitä, että lapsi tai nuori otetaan parhaalla mahdollisella 

tavalla mukaan asioiden käsittelyyn.
•	 Huolehtii siitä, että lapsi tai nuori saa vastauksia toivomiinsa 

aisoihin.

Suunnitelman esittelyvaiheessa
•	 Kuuntelee esitellyn suunnitelman ja täsmentää sitä sekä lapsen tai 

nuoren että omalta kannaltaan.

Läheisneuvonpidon jälkeen

•	 Tapaa lapsen tai nuoren kanssa ja keskustelee hänen kokemuksis-
taan neuvonpidosta sekä käy läpi siellä laaditun suunnitelman.

•	 Pitää yhteyttä lapseen tai nuoreen ja keskustelee siitä, miten suun-
nitelma on toteutunut.

•	 Valmistautuu lapsen tai nuoren kanssa seurantakokoukseen samoin 
kuin läheisneuvonpitoon.
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Liite 5. 

Lapsen oman työntekijän ohje 
läheisneuvonpitoon 
Läheisneuvonpidon tarkoituksena on laatia asiakkaanasi olevalle lapselle 
suunnitelma yhteistyössä perheen, heidän läheisverkostonsa ja lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiden kanssa. Ennen läheisneuvonpitoa koollekutsuja pyytää 
sinulta kirjallista yhteenvetoa. Yhteenveto ei ole lausunto viranomaisille tai 
asiantuntijoille, vaan sen tarkoituksena on kertoa lapselle, hänen perheel-
leen ja heidän läheisverkostolleen mahdollisimman käytännönläheisesti 
lapsen tilanteesta niin, että se auttaa kaikkia läheisiä ymmärtämään hänen 
nykytilanteensa ja tulevaisuuden suunnittelun kannalta merkitykselliset 
asiat. Lapsi ja perhe perehtyvät yhteenvetoosi valmisteluvaiheessa yhdessä 
koollekutsujan kanssa, jotta heille muodostuu käsitys niistä asioista, jotka 
sinä kerrot neuvonpidossa heidän läheisilleen. Jos perheelle nousee yh-
teenvedostasi jotain kysymyksiä esille, niin koollekutsuja on sinuun vielä 
yhteydessä ennen läheisneuvonpitoa.

Erityisesti läheisneuvonpidossa pyritään siihen, että tietosi avulla läheis-
verkosto pystyy paremmin huomioimaan lapsen tarpeet osana heidän 
arkeaan sekä tukemaan omalla toiminnallaan ammattilaisten työtä. Tämän 
vuoksi toivomme, että voit tulla läheisneuvonpitoon kertomaan suullisesti 
oman tietosi ja vastaamaan niihin kysymyksiin, joita lapselle, perheelle tai 
läheisille yhteenvedostasi mahdollisesti nousee.

yhteenveto sisältö
Lyhyt kuvaus työskentelystä (1-2 sivua)
•	 Milloin ja miksi asiakkuus on alkanut?
•	 Millaisia ovat työskentelyn tavoitteet?
•	 Miten työskennellään (keinot, kesto, yhteistyötahot jne.)? 
•	 Asiakassuhteen luottamuksellisiin keskusteluihin liittyviä asioita ei 

tarvitse kertoa, mutta on hyvä tuoda esille se, mitä mieltä lapsi on 
työskentelystä ja miten hän siitä käsityksesi mukaan hyötyy.  
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Olennaista tietoa on myös se, kuinka vanhemmat osallistuvat työs-
kentelyyn ja mitä mieltä he käsityksenne mukaan siitä ovat. Lapsel-
le laadittavan käytännön suunnitelman kannalta on merkityksel-
listä tietää, mitä työskentelysi arjessa tarkoittaa (esim. säännöllisiä 
tapaamisia, neuvotteluihin osallistumisia) ja kuinka suunnitelmalli-
nen työskentely toteutuu. 

•	 Vaikka lapsen asiakkuuden taustoista kerrotaankin lyhyesti ja tiivis-
tetysti, niin yhteenvedon ja tiedonannon pääpaino keskittyy nyky-
hetken kannalta olennaisiin tietoihin ja tulevaisuuden haasteisiin. 
Vaikeuksien ja haasteiden rinnalla on tärkeää nostaa esille myös 
lapsen vahvuuksia ja myönteisiä puolia. 

Valmisteluvaiheessa
Lapsen omalla työntekijällä on erityisen tärkeä rooli lapsen mielipiteiden 
välittäjänä. Tämän mahdollistamiseksi olisi tärkeää, että voisit keskustella 
näistä asioista lapsen kanssa ennen läheisneuvonpitoa. Tarkoituksena on, 
että voit omassa tiedonannossasi auttaa ja tukea lasta ilmaisemaan omia 
mielipiteitään niin sosiaalityöntekijän esille nostamiin asioihin kuin lapsen 
muita mahdollisia toiveitakin. Jos sinulla on mahdollisuus perehtyä yh-
dessä lapsen kanssa sosiaalityöntekijän yhteenvetoon ja kysymyksiin, niin 
toivomme sinun nostavan esille lapsen niitä koskevia käsityksiä.

Läheisneuvonpidon tiedonantovaiheessa
Toivomme, että omassa tiedonannossasi välittäisit paikalla oleville aikuisille 
oman ammatillisen näkemyksesi rinnalla myös lapsen mielipiteitä, ajatuk-
sia ja toiveita käsiteltäväksi läheisneuvonpidossa, niiltä osin kuin lapsi on 
antanut niiden kertomiseen luvan. Millaisia asioita on mielestäsi lapsen 
kannalta tärkeää ottaa huomioon, kun läheiset laativat suunnitelmaa?
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Läheisneuvonpidon jälkeen
Toivomme, että voit vielä läheisneuvonpidon jälkeen keskustella lap-
sen kanssa neuvonpidosta ja käydä läpi siellä laaditun suunnitelman. Jos 
työskentelysi jatkuu ja olet osallistumassa myös seurantakokoukseen, 
niin toivomme sinun valmistautuvan siihen lapsen kanssa samoin kuin 
läheisneuvonpitoon. Silloin päämääränä on auttaa lasta arvioimaan suun-
nitelman hyviä ja huonoja puolia sekä sopia lapsen kanssa se, mitä tästä 
tiedosta kerrotaan aikuisille seurantakokouksessa. 

Tarkempia lisätietoja saa koollekutsujilta, joiden tehtävänä on myös auttaa 
kaikissa läheisneuvonpidon järjestämiseen liittyvissä käytännön asioissa.
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Liite 6. 
Lapsen esite

LÄHeiSNeUVONPiTO – mikä se on?
Läheisneuvonpito on kokous, jossa sinulle tärkeät ja läheiset ihmiset jut-
televat yhdessä sinun kanssasi. Tarkoituksena on miettiä sinun elämääsi 
liittyviä asioita. Ne voivat olla mitä vaan ihan tavallisia asioita tai sellaisia 
asioita, joista on ollut huolta. Tarkoituksena on auttaa sinua ja perhettäsi 
siinä, että sinulla on hyvä ja turvallinen olla.

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 tyytyväinen elämässäsi? Mitkä asiat ehkä pelottavat sinua? Oletko 
jostain huolissasi? Mihin asioihin toivot aikuisilta vastauksia?

Onko sinulla nyt jo jokin asia mielessäsi? Mikä se on?

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

Kukahan voisi olla avustajasi?
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Läheisneuvonpitokokoukseen osallistuvat sinun ja läheisten ihmisten lisäksi 
sinun sosiaalityöntekijäsi. Jos sinä tapaat muita työntekijöitä (esim. terapeut-
ti, koulukuraattori, perheneuvolan työntekijä), myös he voivat osallistua 
kokoukseen. Ehkä opettajasikin on kutsuttu sinne. Kaikki mukana olevat 
sinun asioissasi auttavat työntekijät kertovat kokouksessa vuorollaan, miksi 
he ovat sinua ja sinun vanhempiasi tavanneet, mitä olette tehneet ja mitä 
mieltä he ovat sinun hyvinvoinnistasi. Joskus kokouksessa voi olla myös 
sinun vanhempiesi oma työntekijä. Sitä, kun työntekijät kertovat sinun 
läheisillesi sinun asioistasi, sanotaan tiedonantovaiheeksi. 

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

•	 Minkälaista sinun arkielämäsi on?
 o Missä sinä asut?
 o Miten käyt koulua?
 o Minkälaisia sopimuksia ja sääntöjä kotona on?
 o 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 ai-
kuisille. Tai voit pyytää avustajaasi kertomaan ne. Tätä sanotaan 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. 
Lopuksi joku läheisistäsi kertoo sosiaalityöntekijällesi, minkälaisen suunni-
telman te olette tehneet. Tätä sanotaan suunnitelman esittelyvaiheeksi. 
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Koollekutsuja kirjoittaa muistiin teidän suunnitelmanne. Jos suunnitelma 
on sosiaalityöntekijöiden mielestä riittävän hyvä, se hyväksytään kokouk-
sessa. Koollekutsuja lähettää suunnitelman kokouksen jälkeen kaikille, 
myös sinulle. Näin kukaan ei unohda, mitä on yhdessä sovittu. Avustajasi 
tulee vielä tapaamaan sinua ja keskustelee kanssasi suunnitelmasta. Silloin 
voit kysyä avustajaltasi tarkemmin, jos jokin asia suunnitelmassa tuntuu 
sinusta vaikealta.

Kokouksen jälkeen on tarkoitus, että kaikki mukana olleet pitävät kiin-
ni siitä, mitä on sovittu. Tietyn ajan kuluttua (yleensä 2-4 kuukautta) 
kokoonnutaan uudelleen yhteen puhumaan siitä, miten suunnitelma on 
toiminut. Sitä sanotaan seurantakokoukseksi. Jos kaikki on mennyt 
hyvin, sen jälkeen uusia kokouksia ei ehkä enää ole. Mutta seurantako-
kouksia voidaan pitää useampiakin. Näin halutaan varmistua siitä, että 
sinun elämäsi pysyy hyvänä ja turvallisena.


