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Hankkeen tavoitteet:

Parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta

Uudistaa ja parantaa lastensuojelutyötä ja arjen monialaisen 
verkoston yhteistyötä perus- ja erityispalveluissa

Edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja 
juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa



Kehittämisen kohteita ja
systeeminen työskentelymalli
lumo_raportti_verkostot_final.pdf (isonet.fi)

https://www.isonet.fi/media/hankkeet/lumo-hanke/julkaisut/lumo_raportti_verkostot_final.pdf


Muutamia kehittämistyön 
kohtia..

• Yhdenmukaisen, laadukkaan ja monitoimijaisen 
palvelutarpeen arvioinnin mallinnuksen ja 
laatusuosituksen kehittäminen Keski-Suomen 
hyvinvointialueelle yhteistyössä Tulevaisuuden 
Sotekeskus-hankkeen kanssa 

➢Kehittämisessä mukana Saarikka, Wiitaunioni, Muurame 
ja Keuruu

➢Sytykettä yhteistyöhön valmennusta  (2 pv) järjestetään 
yhteistyökumppaneille 

➢Lisäksi järjestämme koulutuksia  lastensuojelun 
työntekijöille ja yhteistyökumppaneille

➢Video Sytykettä yhteistyöhön valmennuksen sisällöstä: 
https://youtu.be/oGFQH8Mk_ko



Mitä systeemisyys tarkoittaa?

• Systeemisyydellä tarkoitetaan ajattelutapaa, jossa työskentelyn keskiössä 
ovat vuorovaikutussuhteet lapsen, hänen perheensä ja heidän 
elinympäristönsä välillä; myös esimerkiksi lastensuojelujärjestelmä tai 
muut palvelut, joiden piirissä lapsi ja perhe ovat 

• Ongelmia ei nähdä ihmisten ominaisuuksina, vaan siitä näkökul-
masta, mitä yksilö pyrkii omalla käytöksellään ratkaisemaan.
Ongelmien nähdään syntyvän ja ratkeavan vuorovaikutussuhteissa

• Tarkastelemalla vuorovaikutussuhteita pyritään etsimään ja löytämään 
havaittavien ongelmien taustalla vaikuttavia mahdollisia juurisyitä

• Dialogisuuden ja reflektion korostaminen 



Lastensuojelun systeeminen 
tiimi 

• Lastensuojelun työ organisoidaan tiimityöksi, jossa on mukana
perheterapeutti

• Keskeistä on yhteinen pysähtyminen asiakkaan asian äärelle ja 
puhumisen ja kuuntelun vuoropuhelun rakenne 

• Systeemisessä työskentelyssä sovelletaan perheterapeuttisia 
menetelmiä, jotka antavat tilaa kysymyksille, yhteiselle 
ajattelulle, keskustelulle ja oivalluksille

• Tärkeää on asiakkaita koskevan keskustelun ja reflektion suuri 
määrä ja korkea laatu sekä yhteisesti tehty suunnitelma

• Näihin tiimeihin kutsutaan mukaan asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita



Systeemisyys monitoimijaisen 
yhteistyön tukena

• Sopii mihin tahansa ihmissuhdetyöhön ja ylittää
ammattikuntarajat

• Tarjoaa selkeitä, ennakoitavia ja osallisuutta tukevia
vuorovaikutuksen rakenteita moniammatillisen työn
tilanteisiin

• Purkaa perinteistä asiantuntijuutta, tuo dialogisuuden ja 
reflektiivisyyden korostuksen

• Sitoutuu ja sitouttaa vahvasti asiakaslähtöisyyteen arvona ja 
auttaa konkretisoimaan sitä

• Mitä mina tuon tähän? Mikä merkitys minun tekemiselläni
on?



Systeemisen lastensuojelun koulutusten tilanne 
Keski-Suomen lastensuojelussa

• Koulutettu: Jyväskylä, Keuruu, Muurame, Wiitaunioni (Viitasaari & 
Pihtipudas), Saarikka, Laukaa 

• Keväällä 2021 koulutettu: Äänekoski ja Wiitaunioni

• Syksyllä 2021: Joutsa, Toivakka Jyväskylä

• Kouluttamatta: Hankasalmi, Konnevesi, Petäjävesi, Multia, Jämsä,  
Uurainen, Kinnula  (Luhanka) 



Kiitos

reetta.salmi@koske.fi


