


Sytykettä 
yhteistyöhön

Johdatus lastensuojeluun ja systeemiseen 
työskentelyyn – valmennus lastensuojelun 

yhteistyökumppaneille



Sytykettä yhteistyöhön – valmennus 
systeemiseen monialaiseen työskentelyyn 
• Valmennuksen tarkoitus on antaa perustietoa lastensuojelusta sekä systeemisestä työskentelystä 

lastensuojelun yhteistyökumppaneille

• Kohderyhmä: lastensuojelun yhteistyötahojen työntekijät ja esihenkilöt erityisesti 
sivistystoimesta, oppilashuollosta, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä erikoissairaanhoidosta

• Pilottivalmennuksen aikataulu ja ilmoittautuminen:
• pe 28.5. klo 8.30–12.00 (Teams)

• ma 7.6. klo 9.00–15.00  (Teams)

• ma 21.6. klo 9.00–12.00 (Teams)

• pilotista kiinnostuneet ovat yhteydessä oman maakuntansa hanketyöntekijään ennen ilmoittautumista, pilottiin 
otetaan 10 osallistujaa/maakunta

• ilmoittautuminen viimeistään 18.5. tästä linkistä (https://link.webropolsurveys.com/S/C3EBBBA49A9FCDAD)

• pilottiin osallistujilta kerätään palautetta ja kehittämisehdotuksia valmennuksen sisällöstä ja toteutuksesta

• Syksyn 2021 valmennusten aikatauluista ja ryhmiin ilmoittautumisesta tiedotetaan viimeistään 
kesäkuussa

• kesto: kaksi puolikasta työpäivää ja yksi kokonainen työpäivä

• toteutus: Teams-kokous, enintään 40 osallistujaa/ryhmä

https://link.webropolsurveys.com/S/C3EBBBA49A9FCDAD


Valmennuksen sisältö kevään 2021 pilotissa

Valmennuksen teoriaosuudet muodostuvat lastensuojelun sekä systeemisen 
ajattelun ja työotteen perusteista. Valmennus lisää osallistujan ymmärrystä 
lastensuojelun toiminnasta ja antaa peruskäsityksen systeemisestä ajattelusta ja 
työskentelystä. Sisältö voi muuttua ja muokkautua valmennuspalautteen pohjalta.

Valmennuksen osiot:

1. Mitä lastensuojelu on?
• perustiedot lastensuojelusta, lastensuojeluprosessista ja lastensuojelun toimintatavoista sekä 

sosiaalihuoltolain mukaisista perhepalveluista

2. Systeeminen ajattelutapa ja sen hyödyt
• systeemisen työotteen historia ja periaatteet, mitä lisäarvoa systeemisyys tuo monialaiseen 

yhteistyöhön

3. Systeeminen työskentely lastensuojelussa 
• mitä yhteistyökumppanin on hyvä tietää, jos saa kutsun systeemisen lastensuojelun 

yhteistyöhön



Miksi osallistua valmennukseen?

• Valmennus antaa perehdytystä suosiotaan kasvattavan systeemisen 
työotteen hyödyntämiseen lasten ja perheiden asioissa tehtävässä 
yhteistyössä

• Saat käytännön tietoa siitä, mitä lastensuojelussa tehdään, mitä 
systeeminen ajattelutapa tarkoittaa ja miten lastensuojelussa 
työskennellään systeemisesti 

• Valmennus kasvattaa osallistujan valmiuksia lähitulevaisuuden 
systeemisiin, suhdeperustaisiin ja monialaisiin toimintamalleihin

• Pilottivalmennuksen osallistujana pääset vaikuttamaan myös 
laajemmalle verkostolle suunnatun valmennuksen jatkototeutukseen 
ja sisältöihin



Valmennuksen ydinteemat

Perustietoa 
lastensuojelusta

Systeemisen 
työotteen historia ja 

periaatteet

Systeeminen 
lastensuojelu ja 

monialainen 
työskentely

Systeemisyyden 
arvot ja tunteet 
työskentelyssä

Systeemisen työn 
rakenteet: 

lastensuojelun 
tiimimalli

Systeemisyyttä 
edistävät 

lähestymistavat ja 
työmenetelmät



Kiitos mielenkiinnosta!

Päivi Malinen, ISO
paivi.malinen@isonet.fi
puh. 044 024 6415

mailto:Etunimi.sukunimi@organisaatio.fi

