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Hyvät yhteistyökumppanit  

kiitos, että olet(te) mukana MONNI - Lastensuojelun monialainen kehittäminen -hankkeen kokeilussa (OMA 

TIIMI) koskien yhteistä tekemistä monialaisesti laitoshuoltoon sijoitetun lapsen ja psykiatrian yhteisasiakkuu-

dessa Etelä-Pohjanmaalla!  

OMA TIIMI-kokeilua on suunniteltu yhdessä kokemusasiantuntijan, kuntien ja kuntayhtymien lastensuojelun, 

sijaishuoltoyksiköiden sekä Etelä-Pohjanmaan lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. OMA TIIMIn arvoina ovat 

lapsilähtöisyys, osallisuus, luottamus, turvallisuus. 

Omaan tiimiin kuuluvat: lapsi itse, sosiaalityöntekijä, sijaishuoltoyksikön ohjaaja, lasten- /nuorisopsykiatrian 

työntekijä 

• Kuka vain toimijoista voi kutsua OMA TIIMIN lapsen asiassa koolle (lapsi itse, sosiaalityö, laitoksen edus-

taja, lasten-/nuorisopsykiatrian työntekijä)  

• Tarvittaessa tiimi toimii yhteistyössä muiden tahojen kanssa 

OMA TIIMI voidaan muodostaa vain lapsen suostumuksella, suullinen suostumus 

lapselta työskentelyyn riittää.  

• Lapsi voi milloin vain keskeyttää OMA TIIMIN työskentelyn.  

• OMA TIIMIN työskentelystä kerrotaan sijoitetun lapsen vanhemmille sosiaalityöntekijän toimesta ennen 

työskentelyn aloittamista.  

• Mikäli lapsi on sijoitettu avohuollon tukitoimena, vaatii työtavan hyödyntäminen myös huoltajien suullisen 

suostumuksen, liitteenä myös tarvittaessa lomake 

OMA TIIMILLÄ on aloitustapaaminen, jolloin sovitaan: 

• Työskentelyn tavoista ja tavoitteista (esim. asiakassuunnitelman työstäminen osissa, lapsen ja vanhem-

man välisen suhteen tukeminen, hoidollisen / kuntouttavan työskentelyn toteuttaminen). OMA TIIMIssä 

nuori voi täyttää myös 3X10D -lomaketta nuoren oman elämäntilanteensa hahmottamiseksi. Lomake jää 

nuoren lastensuojelun asiakasasiakirjoihin (ei hankkeelle) 

• Alkutapaamisessa on mahdollisuus esittää toiveita esim. kielenkäytöstä, ulos rajatuista aiheista ja avoi-

mesta kirjaamisesta.  

• Lapsi asettaa ehdot, joiden puitteissa hän suostuu osallistumaan.  

• Lasta tulee tukea työskentelyssä, valmistella tapaamiseen, kuulla ja kertoa ymmärrettävällä kielellä, sekä 

huomioida hänen läsnäolonsa. Tarkoituksena on keskustella hänen kanssaan, ei hänen yli. Tapaamisen 

purkaminen jälkikäteen lapsen kanssa on erittäin suositeltavaa. 

• Jokaisen osallistujan turvaksi noudatetaan yhdessä sovittuja turvallisemman tilan periaatteita (liite). 

OMA TIIMIN yhteinen työskentely vähintään kerran kuukaudessa (hybridi mahdollista), yhteinen työskentely 

perustuu systeemiseen ajattelutapaan. 

PALAUTTEEN KERÄÄMINEN:  

• Jokaista lasta/nuorta kannustetaan palautteen antamiseen (nimetön palaute): Webropol-lomake 

• Myös työntekijät täyttävät saman palautteet jokaisen tiimin jälkeen (nimetön): Webropol-lomake 

Aikataulu: 

• Sovitaan lapsen / nuoren kanssa kokeilun aloittamisesta sopiminen 12/2021–04/2022 

• Kokeilun aloitus, viimeistään 3–4/2022 

• Kokeilun ”kuulumiset” / toteutumisen väliarviointi 24.5.2022 arviointipäivässä, jonka pohjan luo lap-

silta/nuorilta ja saatu anonyymi palaute. Mukaan arviointiin kutsutaan kokeiluun osallistuvat työntekijät 

(kunnat, kuntayhtymät, lastensuojelun sijaishuollon yksiköt ja Etelä-Pohjanmaan lasten- ja nuorisopsykiat-

ria) ja kokemusasiantuntija. 

• Loppuarvioinnin alustava päivämäärä 29.9.2022. Pohdinnassa vielä (ei vahvistettu), toteutetaanko sitä 

edeltävä vertaisarviointi Pesäpuun kokemusasiantuntijan toimesta kokeilussa oleville lapsille ja nuorille. 

Linkit ja liitteet 

• OMA TIIMI-video löytyy linkin takaa https://bit.ly/3wlNh1u 

• Palaute (anonyymi) lapsille/nuorille sekä työntekijöille jokaisen tiimin päätyttyä Webropol-lomake 

• 3X10D nuoren (14-25-vuotias) elämäntilannemittarilomake: 3X10D -lomake 
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