LASTENSUOJELU
Ilmajoen kunta – JIK-kuntayhtymä – Lapuan kaupunki – Kuntayhtymä Kaksineuvoinen – Kuusiolinnan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä – Seinäjoen kaupunki – Suupohja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä – Järvi-Pohjanmaan perusturva (aloitus v. 2020) – Isokyrön kunta (aloitus v. 2020)

KOKEILEE UUTTA TYÖTAPAA
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
(THL) tuo Suomeen lastensuojeluun systeemistä mallia
Lastensuojelun asiakasta ja hänen
ympäristöään ajatellaan systeemisessä mallissa kokonaisuutena: lapsi,
perhe, läheisverkosto, muut palvelut, elinolosuhteet sekä näiden tekijöiden väliset vaikutussuhteet vaikuttavat kaikki toisiinsa.
Mallissa keskitytään lapsen ja perheen vahvuuksien ja voimavarojen
vahvistamiseen ja lapsen arjen ymmärtämiseen ongelmakeskeisyyden
sijaan. Keskeisessä asemassa ovat
perheenjäsenten väliset suhteet ja
perheen sisäinen vuorovaikutus ja
ihmissuhteet, joissa perhettä myös
tuetaan. Tarvittaessa perhe ohjataan myös muihin heidän tilanteeseensa sopiviin palveluihin.
Organisaatiot ovat muodostaneet
lastensuojeluun systeemisesti toimivia tiimejä perheiden tueksi. Tiimeissä on myös perheterapeutti ja tiimiä
hyödynnetään joustavasti tiimin sisäisen reflektoinnin sekä asiakas- ja

verkostotyön rakenteena. Tiimi varmistaa, ettei asiakassuhde ole yhden ihmisen varassa ja työntekijä on
aina saatavilla.
Tiimin tapaamisessa saa olla mukana paitsi perhe, myös muita asiassa
keskeisiä henkilöitä, jotta eri näkökulmista voidaan keskustella laajasti.
Luo molemminpuolista luottamusta,
rehellisyyttä ja sitoutumista, kun perhe kuulee työntekijöiden keskustelun
omasta asiastaan.
Tuki rakennetaan perheen ympärille
Lastensuojelun kokemusasiantuntijat
Minna ja Jukka Lammi näkevät
mallissa paljon kaivattuja ja tuttujakin elementtejä.
– Kokemus kuulluksi tulemisessa on
ensiarvoisen tärkeää lapselle ja
perheelle. Kiireetön tapaaminen
mahdollistaa myös erilaisten näkökulmien perusteellisen huomioinnin
ja yhteisen tutkiskelun. Perheiden
omien tavoitteiden tunnistamiseen
keskittyminen luo oikeaa sitoutumista, koska muutoksen tekee lopulta

Lastensuojelun systeeminen malli
Asiakkaan ääni tulee paremmin kuulluksi
Perhettä auttavien toimijoiden yhteistyö sujuu paremmin
Hyödynnetään terapeuttisia lähestymistapoja ja menetelmiä
Muotoillaan työn tekeminen mallia tukevaksi, mm. systeeminen tiimi
Malliin siirtyminen vaatii myös muutoksia muiden palveluiden toiminnoissa
ja pitkäjänteistä tukea ylimmältä johdolta
 Tämä toimii jo muualla! Lastensuojelun systeeminen malli on ollut käytössä
Lontoossa vuodesta 2007 alkaen, kannustavin tuloksin.

perhe itse, ei ammattilaiset.
– Pitkään esillä ollut ajatus siitä, että
ammattilaisten tuki rakennetaan
perheen ympärille, eikä perhettä
pompotella paikasta toiseen, on
tervetullut muutos, toteavat itsekin
lapsen huostaanoton kokeneet
Lammit.
Yhteisesti jaettu visio
Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat sitoutuneita mallin käyttöönottoon.
Se edellyttää pitkäjänteistä, vuosia
kestävää työtä yhdessä perheitä
kohtaavien ammattilaisten kanssa.
Työtapaan on koulutettu lastensuojelun työntekijöitä, johtoa ja mm.
perhetyöntekijöitä vuodesta 2017
alkaen. Vuoden 2019 lopussa koulutettuja on yli 140. Systeemistä lähestymistavan osaamista on tarkoitus
varmistaa perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille laajemminkin.
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