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Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö lapsen ja
nuoren kasvun ja kehityksen tukena

Selvityksen aikana sosiaalityöntekijä tapaa lasta ja hänen
perhettään sekä tekee tarvittaessa yhteistyötä lapsen läheisten ja
muiden työntekijöiden kanssa. Selvitys kestää korkeintaan kolme
kuukautta.

Lapsella on oikeus suojeluun
Yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa
Lastensuojelun avohuollossa työskennellään alle 18-vuotiaiden
lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa.
Kaikille lapsille tulee turvata mahdollisuus tasapainoiseen kasvuun
ja kehitykseen. Lapsen vanhemmilla on tästä ja lapsensa
hyvinvoinnista ensisijainen vastuu. Lastensuojelu tukee lapsia ja
heidän perheitään erilaisissa elämäntilanteissa etsimällä yhteisiä
ratkaisuja ja järjestämällä tukea.

Lastensuojeluun voi ottaa aina yhteyttä, kun herää huoli
lapsen hyvinvoinnista
Lastensuojeluun voi olla yhteydessä lapsi itse, hänen vanhempansa
tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö. Yksityinen henkilö
voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä.
Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä työntekijöillä on
lastensuojelulaissa erityinen ilmoitusvelvollisuus. Ilmoitus voidaan
tehdä myös yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi yhdessä
lapsen ja vanhempien kanssa. Työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa
lapsen kaltoinkohteluepäilyt suoraan poliisille.

Lapsen tuen tarve arvioidaan
Yhteydenotto lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi tai
lastensuojeluilmoitus käsitellään seitsemän arkipäivän aikana.
Kiireelliset asiat käsitellään saman päivän aikana. Osa
yhteydenotoista ja ilmoituksista ei johda palvelutarpeen arviointiin.
Joskus lapsen ja perheen tueksi riittää keskustelu tai ohjaus muihin
palveluihin.
Palvelutarpeen arviointi aloitetaan aina, jos tarvitaan laajempaa
lapsen ja perheen tilanteen kartoittamista. Sen yhteydessä
selvitetään lastensuojelun tarve.

Jokaisella lapsella on hänen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.
Lastensuojelun sosiaalityötä tehdään yhdessä lapsen ja perheen
kanssa. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tukea tarvitaan
usean vuoden ajan.

Lastensuojeluasiakkuus ja tukitoimet
Lastensuojelun tukea on
 lastensuojelun sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 lastensuojelun tehostettu perhetyö
 ammatillinen tukihenkilö
 Lotilan avotyö nuorille
 Mattilan perhetukikodin tuettu asuminen
 koko perheen perhekuntoutus
 taloudellinen tuki mm. lapsen harrastuksiin
 sijoitus kodin ulkopuolelle läheisperheeseen, perhehoitoon,
Mattilan perhetukikotiin, kaupungin nuorisokotiin tai
muuhun sijaishuollon paikkaan
 muu tarvittava tuki
Kiireellinen sijoitus on välttämätöntä vain, jos ei muuten voida taata
lapsen tai nuoren turvallisuutta. Lastensuojelun asiakkuus päättyy,
kun lapsen, nuoren tai perheen tilanne on parantunut.

Huostaanotto ja sijaishuolto
Lapsen huostaanottoon ja sijoitukseen turvaudutaan, kun lapsen tai
nuoren tilanne on vakavasti vaarantunut, muut tukitoimet eivät riitä
tai ole mahdollisia ja sijoitus oman kodin ulkopuolelle on lapsen
edun mukaista. Lapsi voi saada sijaishuoltopaikan läheisperheestä,
perhehoidosta, perhekodista tai lastensuojelulaitoksesta.

