
Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke (2020-2022) toteutettiin Etelä-Suomen toiminta-alueella, osana sosiaali-

ja terveysministeriön valtakunnallista monimuotoisen lastensuojelun -kehittämishanketta.

• Tavoitteena lastensuojelun ja muun palveluverkoston yhteinen monitoimijainen 

päihdetyöskentely.

Yhteisen palvelupolun kuvaaminen.             

• Kehittämistyössä kootun monitoimijaisen työryhmän työskentelyn tuloksena 

kuvattiin Keski-Uusimaan alaikäisen lapsen ja nuoren päihdepalvelupolku sekä 

nuoren aikuisen päihdepalvelupolku ja kehitettiin kaksi mallia lastensuojelun 

avohuollon asiakkaan monitoimijaiseen päihdetyöskentelyyn.

• Yhteiskehittämistä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Lastensuojelun monitoimijaisen 

verkoston päihdepalvelut

• Kehittämistyön tavoitteena oli arvioinnin 

prosessin yhteinen ymmärrys Keusoten

lapsiperheiden palveluissa.

• Työpajoissa tärkeiksi teemoiksi nousivat: 

Suhdeperustaisuus, osallisuus sekä lapsi- ja 

nuorikeskeisyys arvioinnissa.

Asiakkuuden johtaminen yhteisten ohjaavien 

periaatteiden mukaan.

Kehittämistyön punainen lanka

Lastensuojelutyö kehittyy monitoimijaiseen suuntaan.

Lastensuojelu saa kumppanuutta muista palveluista ja muut palvelut lastensuojelusta.

Kolme työpakettia ja yksi läpileikkaava tavoite

Työpaketteina Systeeminen ajattelu- ja toimintamalli, Monitoimijainen arviointi ja Lastensuojelun 
monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut. Yhteisenä tavoitteena asiakkaan osallisuuden vahvistuminen.

• Kehittämistyön aikana havaittiin 

tarve Keusoten systeemisen 

ajattelu- ja toimintamallin 

koordinaatiolle.

Keusoten Syty-ohjausryhmä.
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• Päihteillä oireilun juurisyiden sensitiivinen selvittäminen ja työstäminen.

• Koko perheen kanssa työskentely.

• Asiakkaan kohtaamisen ja osallisuuden tärkeys.

• Kokonaistilanteen huomioinen, erityisesti perheen vuorovaikutussuhteiden 

ja tunnetyöskentelyn huomioiminen.

• Toiveikkuuden luominen.



Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke (2020-2022) toteutettiin Etelä-Suomen toiminta-alueella, osana sosiaali-

ja terveysministeriön valtakunnallista monimuotoisen lastensuojelun -kehittämishanketta.

• Monitoimijainen päihdetyö vaatii onnistuakseen 

eri palvelujen yhteisen ja yhteisesti kuvatun 

asiakkaan päihdepalvelupolun, jossa on kuvattu 

yhteiset työskentelyn tavoitteet ja 

monitoimijaisessa yhteistyössä huomioitavat asiat.

• Monitoimijaisen päihdetyöskentelyn 

peruslähtökohtana on ymmärrys siitä, että 

päihteillä oireilu on oireilua jostakin. Lapsen ja 

nuoren päihteillä oireiluun vaikuttaa oireilun 

tausta, ns. juurisyyt. Nämä voivat liittyä lapsuuden 

ajan haitallisiin kokemuksiin, vanhemmuuteen, 

perheen vuorovaikutussuhteisiin sekä päihteillä 

oireilun ja mielenterveyden pulmien liittymiseen 

toisiinsa.

• Systeeminen ajattelu- ja toimintamalli 

lastensuojelussa ja systeeminen työote 

monitoimijaisessa verkostotyössä mahdollistaa ja 

tukee päihteillä oireilun juurisyiden selvittämistä, 

suojaavien ja riskitekijöiden tunnistamista sekä 

suojaavien tekijöiden edistämistä. 

• Systeeminen työskentely myös varmistaa 

vuorovaikutuksellisen ja suhdeperustaisen 

työskentelyn sekä asiakkaan osallisuuden 

toteutumisen. 

Lastensuojelun monitoimijaisen 

verkoston päihdepalvelut

Monitoimijaisen, systeemisen arvioinnin lähtökohtia:

Luottamus 

Luottamuksen rakentaminen on mahdollisuus 

arviointityöhön, jossa lapsen, nuoren ja läheisten osallisuus 

toteutuu.

Suhdeperustaisuus

Suhdeperustainen työskentely on mahdollisuus tavoittaa 

arvioinnissa lapsen ja nuoren oireilun sekä läheisten 

avuntarpeen juurisyyt.

Ymmärrys

Ymmärrys asiakkaan ja ammattilaisten välillä mahdollistuu 

kun arviointi toteutuu luottamuksellisena ja 

suhdeperustaisena työnä.

Monitoimijaisuus

Monitoimijaisuus on parhaimmillaan yhteisessä 

työskentelyssä tapahtuvaa ymmärryksen ja osaamisen 

jakamista.

• Keusoten syty-ohjausryhmän muodostavat 

lapsiperheiden palvelujen edustajat, syty-

kouluttajat sekä verkostodialogisten menetelmien 

asiantuntija.

• Ohjausryhmän tarkoituksena on huolehtia syty-

peruskoulutuksesta ja syty-perehdytyksestä sekä 

edistää sytyn juurtumista. 
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