
Kutsumme Sinut 
systeemiseen tiimiin, 

Tervetuloa!
Systeeminen työskentely lastensuojelussa



Ketä systeemiseen 
tiimiin kuuluu?
Tiimitapaamisessa paikalla ovat 
perheenne kanssa työskente-
levät työntekijät (esimerkiksi 
sosiaalityön tekijä ja -ohjaaja), kon-
sultoiva sosiaali työntekijä sekä 
perheterapeutti. Olet tasavertai
nen tiimin jäsen muiden kanssa.

Lisäksi tiimitapaamiseen voidaan
kutsua perheenne kannalta muita 
tärkeitähenkilöitäjaammattilaisia.

Systeeminen tiimi

Teidänlisäksennetiimin 
tapaamiseen osallistuu:

• Perheenne sosiaali-
työntekijä

• Konsultoiva sosiaali-
työntekijä,jokajohtaatiimin
keskustelua

• Perheterapeutti,jokatuo
tiiminkeskusteluunperhe-
terapeuttistaymmärrystä

• Koordinaattori/sosiaali-
ohjaaja 

• Muita perheenne kanssa 
työskenteleviä tahoja 

• Teille tärkeitä henkilöitä 
kuten perheenne läheisiä

Systeeminen 
tiimitapaaminen
Systeemisessä tiimissä käydään
yhdessä keskustelua, jossa et-
sitään uusia näkökulmia ja sitä 
kautta ratkaisuja perheenne ti-
lanteeseen. Työskentelyn tavoit-
teenaonlöytääyhdessäparhaat
keinotperheennetukemiseksi.

Ennen tapaamista 
Perheenne sosiaali työntekijä ko-
koaatiimin.Hänkutsuutiiminjäse-
netpaikalletapaamiseen.

Ennen tapaamista sosiaalityönteki-
jäkäyteidänkanssanneläpitoivei-
tanne ja ajatuksianne tapaamiseen 
liittyen. Sovitte yhdessä tärkeim
mästä asiasta eli ydinkysymykses
tä, jonka käsittelyyn tapaamisessa
keskitytään.



Tapaamisen aikana
Tapaaminen kestää yleensä 90 minuut-
tia. Aluksi esittäydytään ja käydään yh-
dessä läpi, miten tapaamisessa toimi-
taan.Tärkeääon,ettäkoetolosi turval-
liseksi ja uskallat kertoa omista ajatuk-
sistasi. Tapaamisessa käsiteltävät asiat 
ovat salassa pidettäviä.

Seuraavaksiperheennetyöntekijäesitteleeydinkysymyksenjakertooly-
hyestiperheennetilanteesta.Voittekertoasiitämyös itse.Perheenne
tilanteestavoidaanpiirtäämyössukupuutaiaikajana.Neauttavatym-
märtämäänperheenneelämään liittyviä tärkeitä tapahtumia ja ihmis-
suhteita.

Tiimin tapaamisessa on tärkeä keskittyä kuuntelemaan, mitä toiset
kertovat:yhtämerkittävääonvuorollaankertoa,mitäajatuksiamui-
denpuheetitsessäherättävät.On tärkeää, että sinun ajatuksesi tule
vat sanotuksi ääneen.

Yhteisen keskustelun pohjal-
ta mietitään erilaisia selitys
vaihtoehtoja eli hypoteeseja 
sille, mistä kaikesta perheen-
ne  tilanteessa voi olla kysymys.
Sen jälkeen mietitään erilaisia
ratkaisuvaihtoehtoja.

Lopuksi keskustelujen pohjalta teh-
däänyhteinensuunnitelmajasovi-
taan sopivan kokoisista tavoitteis-
ta. Pienilläkin asioilla voi olla iso
vaikutus muutoksen aikaansaami-
seksi.  Suunnitelmassa sovitaan,
mitenjatkossatyöskennellään.Yh-
dellätapaamisellaeiolemahdollis-
taratkaistakaikkiaasioita.

Tiimitapaaminen  
etenee seuraavasti:  

1.Kuvataan lapsen ja per-
heentilannetällähetkellä
sekäesitelläänydinkysymys

2.Osallistujat tuovat esiin 
näkemyksiääntilanteesta

3.Keskustellaan erilaisista 
selitysvaihtoehdoista

4.Yhteinen keskustelu ja 
suunnitelmanlaatiminen

5.Sovitaan, miten jatketaan 



Tiimitapaamisen periaatteet:

• Tapaamisen ilmapiiri on turvallinen ja 
tasavertainen,jottakaikillaonmahdol-
lisuuspuhuajatullakuulluksi.Sinunnä-
kemyksesiovattärkeitä.

• Suunnitelmiajaratkaisujaeitehdä
etukäteen.Netehdääntiiminkeskuste-
lujenpohjalta.

• Pienetkinoivalluksetovatmerkittäviä.

Esitteenkuvitus:JohannaLehtomaa

Tapaamisen jälkeen
Tapaamisenjälkeensaattiimitapaamisestakirjallisenyhteenvedon.Jos
et päässyt mukaan tapaamiseen, oma sosiaali työntekijänne kertoo teille 
tapaamisenkeskeisetasiat.Perheennekanssatyöskennellääntapaami-
sessasovitunsuunnitelmanmukaisesti.

Jäikö jokin asia mietityttämään?
Voittekysyälisääomaltatyöntekijältänne:
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