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Lapsen hyvä tilanne -neuvonpito 

 

Lapsen hyvä tilanne -neuvonpidon tavoitteena on miettiä yhdessä 
vanhempien kanssa eroon ja lapsen arkeen liittyviä asioita ja 
selkeyttää niitä lapsen kannalta myönteisesti. Lapsen  
hyvä tilanne -neuvonpito on suunnattu alle 18-vuotiaiden  
lasten vanhemmille.  
 

Valtaosa lapsista selviytyy vanhempiensa erosta hyvin. Lapsen 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeää, että hänen 
vanhempansa keskustelevat ja pyrkivät sopimaan lasta koskevista 
asioista yhdessä. Vanhempien ero voi vaikeuttaa vanhempien välistä 
keskustelua ja heidän voi olla haasteellista sopia keskenään lapsen 
arkeen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tilanne voi vanhempien 
välillä olla haasteellinen, vaikka erosta olisi jo pidempikin aika. Näissä 
tilanteissa Lapsen hyvä tilanne -neuvonpidosta voi olla vanhemmille 
apua. Neuvonpidon avulla vanhemmat voivat löytää yhdessä ratkaisuja 
ja tehdä yhteisiä sopimuksia lapseen liittyvissä asioissa.   

Lapsen hyvä tilanne -neuvonpidossa keskustelun kulusta huolehtii 
asian kannalta ulkopuolinen vetäjä, perheterapeutti. Hän toimii 
vuoropuhelun vetäjänä ja huolehtii siitä, että jokaisella on 
mahdollisuus kuulla muiden ajatuksia ja tulla itse kuulluksi. 

Ennen Lapsen hyvä tilanne -neuvonpitoa lapsen kanssa juttelee 
sovitusti hänelle jo entuudestaan tuttu työntekijä tai neuvonpitoa 
vetävä perheterapeutti. Lapsen kanssa jutellaan lapsen ikätaso 
huomioiden hänen arkeensa liittyvistä asioista. Lapsen ajatukset 
käydään Lapsen hyvä tilanne -neuvonpidossa läpi. Lopuksi sovitaan, 
kuka kertoo lapselle, mitä tapaamisessa on sovittu.  

 

 

 

 

Lapsen hyvä tilanne -neuvonpitoon voidaan kutsua vanhempien 
lisäksi lastenvalvoja ja muita lapsen tai perheen kanssa 
työskenteleviä työntekijöitä. Lapsi/lapset voivat myös olla sovitusti 
mukana. 

 

Miten toimia, jos haluat järjestää Lapsen hyvä tilanne -
neuvonpidon? 

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse verkostotyön 
erityisasiantuntijaan. Voit keskustella sopiiko Lapsen hyvä tilanne -
neuvonpito johonkin tiettyyn tilanteeseen ja saat neuvoja ja apua 
neuvonpidon järjestämiseen. Neuvonpidosta voi tehdä aloitteen 
vanhemmat, lapsi tai työntekijät. 

Lapsen hyvä tilanne -neuvonpito edellyttää molempien 
vanhempien suostumusta ja läsnäoloa neuvonpidossa. 
Neuvonpito suunnitellaan ja järjestetään yhdessä vanhempien 
kanssa. 


