LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON ASIAKASSUUNNITELMA (asiakirjarakenneLUONNOS 201609292)
Neuvotteluun osallistujat
Ensimmäinen suunnitelma (kyllä/ei; rasti ruutuun)
Arvioitava suunnitelma (minkä suunnitelman arviointia toteutetaan, rasti ruutuun/lista)
Vireilletulo (koodisto -> ls-ilm, shl-yht.otto+pvm + mistä)
Aiemmat palvelut ja tukitoimet (asiakkuuden alkamisen syy, keskeiset voimavarat ja huolenaiheet, mitä
tehty tähän mennessä, ls/shl:n asiakkuuden tausta)
Nykytila
Lapsen (läheis)verkosto + viranomaiskontaktit
Lapsen asuminen
Nykyiset palvelut ja tukitoimet
Lapsen ja perheen tilanteeseen liittyvät huolenaiheet
Muutoksen arviointi
Tuen ja palvelujen tarve
Lapsen arvio
Huoltajan, vanhemman tai muun hoidosta vastaavan henkilön arvio
Muun laillisen edustajan arvio
Verkostonjäsenen arvio
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän arvio
Lapsen ja perheen vahvuudet ja voimavarat (rasti ruutuun onko käytetty LP –menetelmää)
Edellisen suunnitelman tavoitteet
Tavoite
Uudet tavoitteet
Tavoite
lyhyen aikavälin tavoitteet
pitkän aikavälin tavoitteet

lapsen ja vanhemman/perheen kannalta tärkeät tavoitteet lastensuojelutyössä
lapselle tärkeät tavoitteet (lapsen kertomana)
vanhemmalle tärkeät tavoitteet (vanhemman kertomana)
Tukitoimet ja palvelut (ls 34-36§)
Omatyöntekijän arvio välttämättömistä sosiaalipalveluista (koodiston mukaiset sosiaalipalvelut = ammatillinen perhehoito, raha-asioiden hoitaminen, ensikotipalvelu, laitospalvelu, perhehoito, perhekuntoutus, sosiaaliohjaus, sosiaalityö, tehostettu perhetyö, tuettu asuminen, vertaistukitoiminta + shl:n mukaiset palvelut =
kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelu, lomanviettopalvelu, sosiaalinen kuntoutus, toimeentulotukipalvelu,
tilapäinen asuminen ja tukisuhdetoiminto)
Tukitoimi (ls 35§ = korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto, taloudellinen tuki + ls 36§ = tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen; lapsen taloudellista ja
muuta tukemista koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa,
läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä; lapsen
kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja; tehostettua perhetyötä; perhekuntoutusta; sekä muita
lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia.)
Palveluiden kesto
Selvitys vaihtoehdoista (kyllä/ei) (Asiakaslaki 5§, selvitys toimenpidevaihtoehdoista)
Kuvaus selvityksen antamisesta
Palvelun antajien yhteistyö (kuvaus, sopimukset yms.)
Muu tuki (Yhteistoiminta, työskentely lapsen ja vanhempien kanssa, lähiverkoston rooli, lapsen, vanhempien
ja muiden vastuut, mitä edellytetään suunnitelman toteuttamiseksi. Mitä lapsi voi itse tehdä tavoitteiden
saavuttamiseksi (aikataulutus= mihin mennessä/miten usein?) Mitä vanhempi/perhe tekee tavoitteiden saavuttamiseksi (aikataulutus =mihin mennessä/miten usein? Mitä muu lähiverkosto tekee ja mihin mennessä?
LP-neuvonpidon kaavake)
Lapsen tapaaminen
Asiakkuuden jatko
Voimassaolo
Suunnitelman tarkistaminen

