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Systeeminen toimintamalli 
 
MITÄ? Mitä kokeilulla halutaan muuttaa? 
Hankkeen aikana on pilotoitu lastensuojelun sosiaalityön monitoimijaista toimintamallia 
hyödyntäen systeemistä työotetta lastensuojelussa Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa, 
Espoossa ja Kirkkonummella. Systeemisen toimintamallin pilottien tavoitteena on ollut 
hyödyntää monitoimijaisen lastensuojelun toimintamallin mallinnusta ja muuttaa työskentely 
tiimissä systeemiseksi. Systeemisyys on ennen kaikkea ajattelu- ja toimintatapa, jossa yksilö 
ymmärretään osana kompleksista suhteiden ja ympäristön kokonaisuutta. 
Systeemisessä tiimissä sosiaalityöntekijän tukena on koko tiimi, joka tuo erilaisia näkökulmia 
asiakkaan tueksi ja toimii systemaattisesti asiakkaan ja 
työntekijän työskentelyn reflektiopintana.  

 
MIKSI? Nykytila 
Lastensuojelutyöhön kohdistuvaa kuormitusta voidaan pitää vakavana. Sen taustalla on 
asiakkaiden suuri määrä ja  työn kompleksisuus. Työntekijöiden uupuminen ja suuri 
vaihtuvuus heikentävät asiakkaiden saamaa palvelua ja kuormittavat entisestään niiden 
työntekijöiden työtaakkaa, jotka työskentelevät edelleen lastensuojelussa. Systeemisen 
mallin avulla on tarkoitus vähentää sosiaalityöntekijöiden kokemaa kuormitusta ja parantaa 
asiakkaiden saamaa palvelua muuttamalla tiimin toimintatapa systeemiseksi.  

 
MITEN TOTEUTETAAN? Toimenpiteet 
THL koulutti kouluttajia 2017. Lastensuojelun tiimien koulutus  toteutettiin kuntien  
lastensuojelussa kevään 2018 aikana. Kokeilut toteutettiin eri kunnissa hieman toisistaan 
poiketen. Koulutuksissa tiimi perehtyi systeemiseen työskentely- ja ajattelutapaan sekä 
harjoitteli systeemisyyttä käytännössä. Koulutuspäivien suositeltu määrä oli 6 päivää + 3 x 3 
konsultoivaa tapaamista tiimeissä koulutuksen loputtua. Kunnat toteuttivat koulutuksen 
hieman toisistaan poiketen.  

 
MITEN ARVIOIDAAN? Arviointikysymykset 
Hanketyönä kerättiin pilottitiimien työntekijöiltä kokemuksia keväällä 2018. 
Arviointikysymykset oli jäsennetty nelimaalimallin alle ja ne koskivat henkilöstökokemusta, 
tuottavuutta, asiakaskokemusta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Koko Uudenmaan 
systeemisten lastensuojelutiimien johtavat sosiaalityöntekijät ja esimiehet sekä muiden 
lastensuojelutiimien edustajia tapasi työpajassa 14.9.2018. Työpajassa esiteltiin tulokset. 
Niitä myös arvioitiin ja kehitettiin edelleen sekä suunniteltiin sitä, miten mallia tulisi jatkossa 
arvioida ja kehittää. Tiimien vastausten perusteella vaikutti siltä, että systeemisen 
toimintatavan omaksuminen oli tukenut ammattilaisten työskentelyä jo silloin, kun sitä 
sovellettiin pienimuotoisesti. 

 
MITÄ SITTEN?Juurruttaminen 
Lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönottoa ja juurruttamista jatketaan 2018 – 

2019 STM:n tukemalla erillishankkeella. Hanke on osa Aulikki Kananojan laatiman 

lastensuojelun tiekartan toimeenpanoa. Hanke tarjoaa maakunnittain tukea mallin 

käyttöönotossa ja juurruttamisessa. Maakuntien tulee muodostaa osallistuvien kuntien 

kesken ohjaus- ja arviointirakenne, joka täydentää THL:n tarjoamaa kouluttajakoulutusta ja 

valtakunnallista kehittäjäverkostoa. Lisäksi tulee sopia koulutuksesta ja rakentaa 

Uudenmaan yhteinen rakenne tiedontuotannon mahdollistamiseksi sekä työskentelyn 



sisällöllisten kysymysten ja ammattilaisten keskinäisen tuen varmistamiseksi. Helsingin 

pilotoinnista valmistuu Nanne Isokuortin tutkimus, josta tämän hetken arviointi liitteenä. 

 


