
 

Läheisneuvonpito (Family Group Conference) 
 
Kasvun tuki -luokitus: Interventio ilman vaikuttavuusnäyttöä  
 
Intervention kohderyhmä: 
Lapsiperheet  
 
Intervention tavoite: 
Läheisneuvonpidon tavoite on vahvistaa lastensuojelussa lapsen ja perheen osallisuutta, lapsen lä-
heisverkostoja ja vaikuttaa myönteisesti lapsen hyvinvointiin. Läheisneuvonpidolla vahvistetaan 
lapsi- ja perhelähtöisyyttä lastensuojeluprosessissa.   
 
Intervention kuvaus: 
Läheisneuvonpito on Suomessa lastensuojelussa käytetty strukturoitu interventio lapsiperheille, jota 
voidaan käyttää eri vaiheissa lastensuojeluprosessia eri-ikäisille lapsille. Läheisneuvonpidon teoreet-
tinen viitekehys on voimavarakeskeisessä ongelmanratkaisuteoriassa ja ratkaisukeskeisessä terapi-
assa. Taustalla vaikuttavat lisäksi dialogisuus, restoratiivisen sosiaalityön periaate (Frost ym. 2012) 
ja lapsen tieto (Heino 2005).  Läheisneuvonpito on asiakkaalle vapaaehtoinen. Läheisneuvonpitoon 
osallistuvat asiakasperheen lisäksi puolueeton Läheisneuvonpidon koollekutsuja, sosiaalityöntekijä 
sekä lapsen asiaan liittyvä läheisverkosto. Lapsella on Läheisneuvonpidossa avustaja. Interventio ete-
nee valmisteluvaiheesta Läheisneuvonpitoon, jossa sovitaan yhteydenpidosta, tiedonannosta ja suun-
nitelmasta lapsen asiassa. Suunnitelmaa ja sen toteutumista seurataan ja arvioidaan. Intervention 
kesto vaihtelee lapsen asian mukaan alle vuodesta muutamaan vuoteen. Interventiota on käytetty 
myös nuorten rikoksentekijöiden asioissa, huoltoriidoissa ja kehitysvamma-, mielenterveys- ja van-
hustenpalveluissa.  
 
Intervention saatavuus Suomessa: 
Interventiota toteuttavat toimijat järjestävät Läheisneuvonpidon koulutusta, eikä koulutukseen osal-
listumiselle ole asetettu kriteerejä. Koulutusten sisältö ja rakenne ovat vaihdelleet kouluttajakohtai-
sesti. Koulutusten saatavuudesta ja määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Läheisneuvonpito on kehitetty Uu-
dessa-Seelannissa lakisääteiseksi toimintamalliksi huostaanottotilanteissa ja nuoren rikoksentekijän 
asiassa. Suomessa Läheisneuvonpitoa on kehitetty Stakesin monitoimijaprojektissa ja interventiota 
käytetään lastensuojelussa. Läheisneuvonpidon kansallisesta saatavuudesta ja implementoinnista ei 
ole tarkkaa tietoa.  
 
Intervention tutkimus- ja vaikuttavuusnäyttö:  
Interventiosta on kohtalainen tutkimusnäyttö muun muassa kansainvälisestä meta-anlyysista 
(Dijkstra ym. 2016), kahdesta RCT-tutkimuksesta (Asscher ym. 2014; Hollingshead ym. 2017), pro-
spektiivisesta kvasikokeellisesta tutkimuksesta (Sundell & Vinnerljung 2004) sekä laadullisista tut-
kimuksista. Läheisneuvonpidosta ei ole tutkimusperustaista vaikuttavuusnäyttöä.  
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