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MONNI-hanke: MIKÄ OMA TIIMI on?  - tietoa lapselle ja huoltajille - 

 

 

 

 

 

 

 

OMA TIIMI -toimintamallin idea pähkinänkuoressa on seuraava:  

o Lapsen OMAn TIIMIn tarkoituksena on vahvistaa lapsen osallisuutta ja välttää moniammatillista yhteistyön tapaa, josta 

lapsi suljetaan ulos 

o OMA TIIMIn arvoina ovat lapsilähtöisyys, osallisuus, luottamus, turvallisuus. 

Miten OMA TIIMI muodostetaan? 

o OMA TIIMI muodostetaan lastensuojelun sijaishuollossa olevalle lapselle/nuorelle, jolla on yhteisasiakkuus lastensuojelun 

ja lasten-/nuorisopsykiatrian kanssa.  

o Lapsen/nuoren OMAN TIIMIN muodostavat: lapsi itse, sosiaalityöntekijä, ohjaaja yksiköstä, lasten- tai nuorisopsykiatrian 

työntekijä. OMA TIIMIn työskentely on edellä mainittujen työntekijöiden perustyötä ja perustehtävää. Tarvittaessa tiimi toi-

mii yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Työskentelyssä voi olla myös vanhempi/huoltaja (tarvittaessa) mukana.  

o Lapsen OMA TIIMI voidaan muodostaa vain lapsen suostumuksella, suullinen suostumus lapselta työskentelyyn riittää. 

o Kuka vain toimijoista voi kutsua OMA TIIMIN lapsen asiassa koolle (lapsi itse, sosiaalityö, laitoksen edustaja, lasten-/nuori-

sopsykiatrian työntekijä)  

o Video: https://www.youtube.com/watch?v=42dq2-oUhcs  

Kenelle kerrotaan? 

o OMA TIIMIN työskentelystä kerrotaan sijoitetun lapsen vanhemmille sosiaalityöntekijän toimesta ennen työskentelyn aloit-

tamista.  

o Mikäli lapsi on sijoitettu avohuollon tukitoimena, vaatii työtavan hyödyntäminen myös huoltajien suullisen suostumuksen. 

Tarvittaessa liitteenä on suostumuslomake.  

Miten OMA TIIMI toimii? 

o OMA TIIMI kokoontuu noin kerran kuukaudessa (hybridi mahdollista) ja yhteinen työskentely perustuu systeemiseen ajatte-

lutapaan. 

o OMA TIIMIssä käsitellään lapselle ja nuorille tärkeitä aiheita; voidaan työstää myös lapsen asiakassuunnitelmaa ja/tai tar-

peellisilta osin myös hoitosuunnitelman osioita sekä lapsen sen hetkistä elämäntilannettaan tai muita ajankohtaisia lapsen 

arkeen liittyviä asioita. Siksi joustavuus on eräs tärkeäksi nostettu teema.  

o Nuoren (14–25-vuotiaan) kanssa työskentelyssä voidaan hyödyntää nuoren itsearviointilomaketta 3X10D, jonka avulla 

saadaan myös palautetta siitä, onko nuori saanut tukea lastensuojelun työskentelystä. (liite) 

o Lasta tulee tukea työskentelyssä, valmistella tapaamiseen, kuulla ja kertoa ymmärrettävällä kielellä, sekä huomioida hä-

nen läsnäolonsa. Tarkoituksena on keskustella hänen kanssaan, ei hänen yli. Tapaamisen purkaminen jälkikäteen lapsen 

kanssa on erittäin suositeltavaa. 

o Alkutapaamisessa on mahdollisuus esittää toiveita esim. kielen käytöstä, ulos rajatuista aiheista ja avoimesta kirjaami-

sesta. Lapsi asettaa ehdot, joiden puitteissa hän suostuu osallistumaan.  

o Jokaisen osallistujan turvaksi noudatetaan yhdessä sovittuja turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan peri-

aatteista esimerkki pesäpuun UP2US:in säännöistä Turvallinentila.pdf (pesapuu.fi), katso myös liite 

o Lapsi asettaa ehdot, joiden puitteissa hän suostuu osallistumaan. Jos lapsi ilmaisee, että halua jättää työskentelyn kesken, 

päätöstä tulee kunnioittaa ja keskustellen löytää syy. Jos lopettamispäätöksen syytä ei voida korjata, tulee tiimi lopettaa ja 

jatkaa työskentelyä toisin tavoin.  

Aikataulu: 

o Kokeilusta sopiminen lapsen/nuoren kanssa (tammi-maaliskuu 2022) ja kokeilun aloitus em. sopimisen jälkeen  

o Lapsilta/nuorilta kerätään nimettömästi palautetta Webropol-lomakkeella (liite) 

o Väliarviointi kokeilussa mukana oleville työntekijöille: 24.5.2022 

o Loppuarvioinnin alustava päivämäärä 29.9.2022. Pohdinnassa vielä (ei vahvistettu), toteutetaanko sitä edeltävä vertaisar-

viointi Pesäpuun kokemusasiantuntijan toimesta kokeilussa oleville lapsille ja nuorille. 

 

OMA TIIMI-kokeilua on suunniteltu MONNI-hankkeessa yhdessä Pesäpuun kokemusasiantuntijan, kuntien ja kuntayhtymien lasten-

suojelun, sijaishuoltoyksiköiden sekä Etelä-Pohjanmaan lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa.  

Lisätietoja tarvittaessa, 

Auli Romppainen, koordinaattori, 0408300337, auli.romppainen@seamk.fi  
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