
Yhdessä  
perheen tukena
Tutustu työskentelyyn ja  
tapaamisen rakenteeseen 

Millaisia lapsen 
arki ja ihmissuh-
teet ovat?

Miten eri asiat lapsen 
ympärillä vaikuttavat 
lapsen hyvinvointiin?

Ymmärrystä ja 
ratkaisuja yhdessä 
lapsen, läheisten 
ja ammattilaisten 
kanssa.

Systeeminen työote lastensuojelussa 
ja lapsiperheiden sosiaalityössä

Systeemisen tapaamisen kulku
1. Aluksi käydään läpi tapaamisen työskentelytapa.

2. Perhettä ja työntekijöitä pyydetään kertomaan 
ajatuksiaan lapsen tilanteesta ja mistä he 
toivovat keskustelua tänään. Muut osallistujat 
kuuntelevat rauhassa.

3. Muut osallistujat kertovat, mitä ajatuksia heräsi. 
Perhe ja perheen työntekijät kuuntelevat.

4. Puheenvuoro siirtyy takaisin perheelle ja  
perheen työntekijöille.

5. Pohditaan keskustelun pohjalta yhdessä, mistä 
kaikesta voisi olla kyse ja mikä voisi auttaa.

6. Sovitaan, mitä kukin tekee. Kirjataan 
suunnitelma lyhyesti muistiin.

7. Lopuksi perhe saa halutessaan kertoa,  
miltä tuntui osallistua tapaamiseen.

Esittely ja 
haastattelu

Lapsi ja  
perhe

Muu perheen 
työntekijä

Perheen oma 
sosiaali- 

työntekijä

Konsultoiva 
sosiaali- 

työntekijä

Pohdiskeleva
keskustelu

Sosiaali- 
ohjaaja

Sosiaali- 
työntekijä

Sosiaali- 
työntekijä

Perhe-
terapeutti



Lapsen ja perheen asiakaspolku

1.
Aluksi tutustutaan ja  
rakennetaan luottamusta

• Tavataan perheenjäseniä ja 
kuunnellaan heidän ajatuksiaan.

• Kartoitetaan perheelle tärkeitä  
ihmisiä ja arjen olosuhteita.

2. Tutkitaan yhdessä lapsen ja perheen 
elämäntilannetta ja suunnitellaan, 
miten edetään

• Perheen omat työntekijät tapaavat  
lasta ja perhettä sovitusti.

• Perheen asioista voidaan keskustella 
systeemisessä tapaamisessa, joka on 
valmisteltu yhdessä perheen kanssa.

• Ideoidaan tukikeinoja yhdessä  
ja sovitaan työnjaosta.

3. Edetään pienin askelin ja  
seurataan tapaamisessa 
tehtyä suunnitelmaa

Vahvistetaan lapsen ja perheen 
voimavaroja  sekä hyvinvointia.

4.Arvioidaan yhdessä onko  
työskentely auttanut

Tehdään uusi suunnitelma tai  
päätetään asiakkuus.

Esite on tehty osana Tulevaisuuden lastensuojelu –hanketta 2021-2022
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