LASTENSUOJELUTARPEEN
SELVITYKSEN KULKU

SELVITYKSEN PÄÄTTÄMINEN JA
JATKOTYÖSKENTELY
Lastensuojelutarpeen selvityksen pääƩeeksi
tehdään kirjallinen yhteenveto, johon kootaan
lapsen ja vanhempien tapaamisissa esiin tulleita
asioita.

Asian vireille tulo

Lastensuojelun asiakkuus pääƩyy, jos
selvityksessä todetaan, eƩä lapsella ei ole
lastensuojelun tarveƩa. TarviƩaessa perhe
voidaan ohjata muiden peruspalveluiden piiriin.

Sosiaalityöntekijän yhteydenoƩo
lapseen ja vanhempiin

Jos lapsella on lastensuojelutarve, asiakkuus lastensuojelun avohuollossa alkaa. Perheen kanssa
tehdään asiakassuunnitelma, johon kootaan
lapsen ja perheen tarvitsemat palvelut ja
tukitoimet.

Alkutapaaminen
Lapsi ja vanhemmat yhdessä
- päätös lastensuojelutarpeen
selvityksen tekemisestä
- asiakkuus alkaa

Palveluja ja tukitoimia voivat olla esimerkiksi
lastensuojelun perhetyö, tukiperheen
nimeäminen lapselle, tukihenkilö, taloudellinen
tuki, erilaiset ryhmät ja sijoitus avohuollon
tukitoimena.

Lapsen
tapaamiset

Yhteistyöverkostojen sekä
aiemmin tarjotun
tuen ja avun
selviƩäminen
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Vanhempien
tapaamiset

YhteysƟedot:
Yhteenvetotapaaminen
Lapsi ja vanhemmat yhdessä
-Yhteenveto selvityksestä
- Ɵeto asiakkuuden jatkumisesta
tai pääƩymisestä

Asiakkuus jatkuu
- asiakassuunnitelman
laaƟminen ja
tukitoimista pääƩäminen

Asiakkuus
pääƩyy
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LAPSEN TAPAAMINEN

Asia tulee vireille lastensuojelussa, kun lapsi,
lapsen huoltaja tai joku muu lapsesta huolissaan
oleva on yhteydessä sosiaalityöntekijään.
Sosiaalityöntekijä arvioi avun tarpeen
kiireellisyyden.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun lapselle
tehdään päätös lastensuojelutarpeen
selvityksestä. Selvitys tehdään yhdessä
lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.

Lapselle nimeƩy sosiaalityöntekijä ja hänen
työparinsa tapaavat lapsen henkilökohtaisesƟ
riiƩävän usein. Yksi tapaamisista on lapsen
kotona. Lasta voidaan tavata sen lisäksi myös
muissa sovituissa paikoissa.

Lisäksi selvitystyön työpari on tarpeen mukaan
yhteydessä esimerkiksi kouluun, päivähoitoon
tai neuvolaan selviƩääkseen lapsen
elämänƟlanneƩa.

Alle 4-vuoƟaita lapsia tavataan vanhempien
seurassa.

Kiireellisissä Ɵlanteissa asiaan tulee puuƩua
väliƩömäsƟ. Muissa tapauksissa ratkaistaan
seitsemän (7) arkipäivän kuluessa, tehdäänkö
asiassa lastensuojelutarpeen selvitys.
Selvityksen tulee valmistua kolmen (3) kuukauden
kuluessa asian vireille tulosta.
Määräaikojen noudaƩamista valvoo
Aluehallintovirasto.

Selvityksen lähtökohtana on arvioida lapsen
ƟlanneƩa kokonaisvaltaisesƟ ja huomioida
lapsen tarpeet sekä vanhempien kyky vastata
niihin.
Lisäksi kartoitetaan perheen käytössä olevat
palvelut ja tukitoimet.
ALKUTAPAAMINEN
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä oƩaa
aluksi yhteyƩä lapseen ja hänen vanhempiinsa
kirjeitse tai puhelimitse. Tällöin sovitaan
alkutapaaminen, johon kutsutaan perheen
lapset ja vanhemmat.
Alkutapaamisessa lapselle ja vanhemmille
kerrotaan lastensuojeluilmoituksen sisältö ja
mitä lastensuojelutarpeen selvitys tarkoiƩaa.
Samalla sovitaan jatkotapaamisista.

Tapaamisissa selvitetään lapsen omia
näkemyksiä, ajatuksia sekä mielipiteitä omasta
ja perheen Ɵlanteesta (koƟ, verkosto, kaverit,
päivähoito, koulu, harrastukset ym.).
VANHEMPIEN JA HUOLTAJIEN TAPAAMINEN
Lapsen huoltajille järjestetään yksi tai useampia
tapaamisia, joista ainakin yksi on koƟkäynƟ.
Tällöin arvioidaan vanhempien mahdollisuuksia
vastata lapsen turvallisuudesta, perustarpeista
sekä kehitystason mukaisesta hoidosta, huolenpidosta ja kasvatuksesta.

