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Naantali ja systeeminen 

toimintamalli 
Suomessa on viime vuosina sosiaalityön 

parissa alettu ottaa käyttöön systeemistä 

toimintamallia, jonka tarkoituksena on 

uudistaa sosiaalityötä moniammatillisen 

tiimityön kautta. Tässä informaatiopaketissa 

annetaan Naantalin kaupungin lastensuojelun 

ja lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaille tietoa 

systeemisen toimintamallin käyttöönoton 

tilanteesta Naantalissa sekä yleistä 

informaatiota systeemisestä toimintamallista. 

Mistä mallissa on kyse? 
Mallissa pyritään moniammatillisen yhteistyön 

kautta ymmärtämään perheiden tilanteita 

entistä syvällisemmällä tasolla ja tämän kautta 

auttamaan perheitä vaikuttavammin ja 

toimivammin. 

Toimintamalli perustuu alun perin Hackneyn 

Reclaiming Social Work- malliin, josta on luotu 

Suomelle soveltuva versio. Mallia on pilotoitu 

Suomessa Lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelman (LAPE) yhteydessä vuodesta 

2016 alkaen, ja tavoitteena on sekä vahvistaa, 

että syventää yhteistoiminnallista ja 

suhdeperustaista lastensuojelun sosiaalityötä 

täydentämällä lastensuojelun voimavaroja ja 

keinoja perheterapeuttisella ajattelulla. 

Perheterapeuttiselle ajattelulle perinteistä on 

muun muassa se, että ongelmista ei syytetä 

yksittäisiä perheenjäseniä tai tapahtumia vaan 

tarkastelun kohteena on 

vuorovaikutussuhteiden kokonaisvaltaisuus, 

niiden laatu sekä toimivuus. 
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Käyttöönotto Naantalissa 
Naantalin kaupungin lapsiperheiden 

sosiaalityö on mukana systeemisen 

toimintamallin käyttöönotossa. Käyttöönoton 

oli tarkoitus lähteä asiakastasolla käyntiin 

keväällä 2020, mutta COVID-19 tilanteen 

vuoksi mallin jalkauttaminen käytännön 

tasolle pitkittyi ja systeemistä toimintatapaa 

harjoiteltiin konsultaatiotyyppisesti. 

Systeemiset tiimi käynnistyvät viikoittaisina 

syyskuussa 2020. Asiakasperhe saa aina 

etukäteen tiedon siitä, että perheen asiaa 

käsitellään tiimissä ja perheelle tarjotaan 

mahdollisuutta osallistua tiimiin itse sekä 

pyytää mukaan muita yhteistyötahoja. 

Riippumatta siitä osallistuuko perhe tiimiin vai 

ei, perheelle luovutetaan käynnin jälkeen 

raportti asian käsittelystä tiimissä ja lapsen 

työntekijä käy tiimissä keskusteltua läpi 

perheen kanssa. Raportti muodostuu 

seuraavista osioista: perheen historia ja 

nykytilanne, perheen tukitoimet, haasteet ja 

voimavarat, hypoteesit (mistä voisi olla kyse?) 

sekä toimintasuunnitelma. 

Systeemisen tiimin tapaamisen rakenne on 

seuraavanlainen: (vst= lapsen asiakkuudesta 

vastaava työntekijä, kst= konsultoiva 

työntekijä, tt= työntekijä ja pt= kliinikko) 
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Naantalin systeemiset tiimit 
Naantalissa systeemisiä tiimejä on kolme, 

joista kaksi ensimmäistä ovat painottuneita 

lastensuojeluun ja kolmas sosiaalihuoltolain 

mukaiseen lapsiperheiden sosiaalityöhön. 

Tiimi 1: 

➢ sosiaalityöntekijä  

➢ sosiaaliohjaaja 

➢ sosiaalityöntekijä 

➢ vs. sosiaalityöntekijä 

➢ perheohjaaja 

➢ nuorten avohuollon ohjaaja 

➢ kliinikko: perhe- ja 

paripsykoterapeutti 

➢ vastaava eli konsultoiva 

sosiaalityöntekijä 

Tiimi 2: 

➢ sosiaaliohjaaja 

➢ sosiaalityöntekijä 

➢ sosiaaliohjaaja 

➢ perheohjaaja  

➢ nuorten avohuollon ohjaaja 

➢ kliinikko: lapsiperhepsykologi 

➢ vastaava eli konsultoiva 

sosiaalityöntekijä 

Tiimi 3:  

➢ perhetyöntekijä   

➢ sosiaalityöntekijä 

➢ perhetyöntekijä 

➢ kliinikko: perhe- ja 

paripsykoterapeutti 

➢ vastaava eli konsultoiva 

sosiaalityöntekijä 

Systeemisen työtavan ytimessä ovat viikoittain 

toteutuvat moniammatilliset tiimit, joissa 

merkityksellisimpinä näyttäytyvät konsultoiva 

sosiaalityöntekijä ja kliinikko.  
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Konsultoiva sosiaalityöntekijä on johtava 

viranhaltija, jonka tehtävänä on johtaa tiimejä 

ja toimia niissä puheenjohtajana laaja-alaisen 

osaamisensa sekä kokemuksensa kautta. 

Kliinikot tuovat tiimeihin erinomaisen lisän 

terapeuttisella kokemuksellaan ja 

näkökulmallaan, ja ovat vastuussa 

terapeuttisesta otteesta ja sen säilymisestä 

tiimissä. Lapsen asiakkuudesta vastaava 

sosiaalityöntekijä on juridisessa vastuussa 

lapsen asiakkuudesta ja varmistaa sen, että 

lapsen ääni ja mielipiteet ovat kuultavissa ja 

nähtävissä. Sosiaaliohjaajat toimivat tiimeissä 

sosiaalityöntekijän työparina eli vastaavat 

heidän ohellaan lapsen asiakkuudesta.  

Nuorten avohuollon ohjaajat ovat 

asiantuntijoita nuoruuden elämänvaiheessa ja 

nuorten tukemisessa, kun perheohjaajat 

puolestaan ovat asiantuntijoita perheiden 

arjen ja perheenjäsenten välisten suhteiden 

saralla. Perhetyöntekijät tuottavat 

informaatiota perheen arjesta ja siitä, miten 

mahdolliset huolenaiheet tai ongelmakohdat 

näyttäytyvät arjen toiminnan tasolla. Tiimien 

koordinaattorit aikatauluttavat tapaamiset ja 

kirjoittavat tapaamisesta raportin, joka 

jaetaan siihen osallistuneille. 

Toimintamallin alkuperä 
Systeeminen toimintamalli perustuu alun 

perin Reclaiming Social Work- malliin (RSW), 

jonka ovat luoneet Isabelle Trowler ja Steve 

Goodman. Malli luotiin vuonna 2007 Lontoon 

Hackneyssä ratkaisemaan mutkikkaita ja 

vakavia ongelmia lastensuojelutyössä, kuten 

työn byrokratisoituminen, työntekijöiden suuri 

vaihtuvuus, liian suuret asiakasmäärät ja 

työkuormat sekä suuntautuminen sellaiseen 

työtapaan, jossa joudutaan toistuvasti 

rauhoittelemaan ja hillitsemään kriisitilanteita. 
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Mallin kanssa eteneminen 

Suomessa 
Suomessa systeemistä mallia on tapana 

kutsua Hackneyn malliksi johtuen paikasta, 

jossa se alun perin kehitettiin. RSW- mallia ei 

ole pilotoitu Suomessa sen alkuperäisessä 

muodossa, vaan suomalainen malli kehitettiin 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 

organisoiman työpajatyöskentelyn toimesta 

LAPE-muutosohjelman yhteydessä. Tämän 

työskentelyn lopputulemana valmistui 

työpaperi, jossa tarkasteltiin mallille ominaisia 

ja keskeisiä periaatteita sekä sen taustaa ja 

toimintatapoja.  

Miksi Suomessa sitten ryhdyttiin ottamaan 

systeemistä mallia käyttöön? 

 

➢ Vuonna 2012 suomalaisten 

tietoisuuteen tuli 8-vuotiaan Vilja-

Eerikan kuolemaan johtanut 

lastensuojelutapaus, jonka 

seurauksena käynnistettiin mittavia, 

valtakunnallisia selvityksiä 

lastensuojelujärjestelmän epäkohtien 

ja puutteiden paikallistamiseksi 

➢ Suomessa ilmeni samankaltaisia 

ongelmia lastensuojelutyössä kuin 

Lontoossakin, kuten työntekijöiden 

suuri vaihtuvuus ja liian suuret 

asiakasmäärät 

➢ Mallin myötä suomalaisesta 

lastensuojelutyöstä pyritään 

muokkaamaan kokonaisvaltaisempaa 

ja tehokkaampaa kuin mitä nykyinen, 

perinteinen lastensuojelutyö on. 
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Mallin pilotointi ja jalkauttaminen 

käytäntöön 
Vuosina 2017–2018 systeemistä mallia 

pilotoitiin Suomessa osana LAPE-ohjelmaa, 

jolloin mukaan lähti 14 maakuntaa, ja lopulta 

saatujen tietojen perusteella vuoden 2018 

loppuun mennessä systeemisen koulutuksen 

saaneiden tiimien määrä oli noussut noin 

sataan tiimiin. THL on suorittanut kansallisen 

arviointitutkimuksen systeemisen 

toimintamallin pilotoinnista, jonka mukaan 

siinä kohdattiin erilaisia haasteita, kuten liian 

korkeat asiakasmäärät. Työntekijät olivat 

kuitenkin pilotoinnissa kaiken kaikkiaan 

tyytyväisiä malliin, ja esimerkiksi 

asiakastapausten käsittelystä 

moniammatillisessa tiimissä koettiin olevan 

hyötyä, kuten myös perheterapeuttien 

tuomasta lisästä.  

Kehittämisehdotuksena annettiin muun 

muassa se, että mallin keskeisimpiä 

elementtejä tulisi selkeyttää ja konkretisoida, 

ja vuoden 2019 loppupuolella mallille 

luotiinkin Suomessa niin kutsuttu 

ohjelmateoria, jossa näitä tarkennettiin. 

Systeemisen lastensuojelun jalkauttamista 

Suomeen on jatkettu vuonna 2019 SyTy! – 

hankkeella, joka on myös osa LAPE-

muutosohjelmaa. Siihen osallisina on 18 

maakuntaa, ja hankkeen tavoitteena on muun 

muassa juurruttaa systeemistä mallia 

syvemmin ja perustavanlaatuisemmin 

suomalaiseen lastensuojelutyöhön sekä luoda 

sen vakituisempaa käyttöönottoa varten 

alueelliset, kunnalliset ja kansalliset 

tukirakenteet. 
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Toimintamalli 

organisaatiotasolla 
Systeeminen toimintamalli on 

organisaatiomalli, joka tarkoittaa sitä, että 

siinä nähdään ja otetaan huomioon 

organisaation tärkeä merkitys tulokselliselle ja 

tuottavalle asiakastyölle. On olemassa 

McKinsey- niminen viitekehys, jonka avulla 

voidaan kuvata organisaationmuodostusta 

seitsemän S-kirjaimella alkavan tekijän kautta. 

Viitekehyksessä organisaation toiminnot on 

jaettu eri osa-alueisiin, joiden kautta pyritään 

saamaan aikaan ja kehittämään muutosta 

organisaatiossa.  

Nämä seitsemän tekijää ovat: 

1. Shared Values eli yhteiset arvot 

2. Strategy eli strategia 

3. Structure eli rakenne 

4. Systems eli systeemit 

5. Staff eli työntekijät 

6. Skills eli työtaidot 

7. Style eli tyyli 

Organisaatiomallin avulla voidaan 

mahdollistaa systeemisen ajattelun ja 

toimintatapojen leviäminen kaikkiin 

organisaation eri osa-alueisiin ja kaikille 

tasoille. 
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Arvot systeemisen 

toimintamallin ytimessä 
Systeemisen toimintamallin ydinarvoja ovat: 

➢ dialogisuus 

➢ toisen ihmisen kunnioittaminen 

➢ voimavarakeskeisyys 

➢ sekä ratkaisukeskeisyys.  

Mallissa käytetään perheiden kanssa avointa 

keskustelua, jonka avulla pyritään 

ymmärtämään laajemmalla tasolla kaikkien 

perheenjäsenten kokemuksia ja näkökulmia. 

Lähtökohtana on tukea vanhemmuutta ja 

perheen arkea niin, että lapset saavat elää 

hyvinvoivassa ja turvallisessa ympäristössä 

omassa perheessään, ja yhteiskunnan 

puuttuminen perheiden elämään pysyisi 

mahdollisimman pienellä tasolla. 

Systeeminen toimintamalli on 

voimavarakeskeinen eli siinä kiinnitetään 

huomiota erityisesti vanhempien 

voimavaroihin ja vahvuuksiin sekä lapsen 

kasvuympäristöön ja kehitystarpeisiin.  

Malli myös perustuu yhteistoiminnallisuuteen, 

mikä käytännön tasolla tarkoittaa sitä, että 

ammattilaisillakaan ei ole vastauksia kaikkiin 

kysymyksiin ja pulmiin, vaan heidän 

ammatillisen osaamisensa lisäksi tarvitaan 

sekä lasten, muiden perheenjäsenten, että 

mahdollisesti myös laajemman sosiaalisen 

verkoston näkökantoja, jotta voitaisiin 

paremmin havaita ja ymmärtää 

ongelmakohtia lapsen ja perheen elämässä 

sekä arjessa. 
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Asiakastason tavoitteet 
Asiakastasolla mallin pääasiallisena 

tavoitteena on parantaa sosiaalityön 

asiakkaina olevien lasten ja perheiden 

hyvinvointia ja turvallisuutta. Systeemisellä 

työskentelyllä yritetään saada aikaan 

pysyväkestoisempi muutos pistämällä 

liikkeelle sellaisia prosesseja, joiden kautta 

muutos ulottuisi tiukassa oleviin uskomuksiin 

ja ajatusmalleihin, joilla on vaikutusta 

perheensisäiseen toimintaan. 

Toimintamallin avulla pyritään lisäämään 

vanhemman myötätuntoa lasta kohtaan ja 

näin vahvistamaan vanhemman kyvykkyyttä 

vastata lapsen tunnetason tarpeisiin. Tämä 

tavoite yritetään saavuttaa nostamalla esille ja 

päästämällä vapaaksi vanhemman 

voimavaroja ja vahvuuksia sekä kasvattamalla 

vanhemman ymmärrystä itsestään. 

Tavoitteena on antaa perheille tukea ja 

rohkaisua ongelmakohtien paikallistamiseen 

sekä taitojen kehittämiseen tilanteiden 

selvittämistä varten. Asiakkaiden on tarkoitus 

saada systeemisestä toimintamallista välitöntä 

hyötyä niin, että lapsen kaltoinkohtelu tai 

vanhempien kykenemättömyys vastata lapsen 

tarpeisiin vähenee, ja lapsen ja vanhempien 

väliset vuorovaikutussuhteet paranevat, kuten 

myös perheen kokonaisvaltainen hyvinvointi. 
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Yhteystiedot 
Naantalin lapsiperheiden sosiaalityö: 

Koordinaattorit: 

Perhepalveluiden päällikkö 

Liisa Hankavuori: 050 336 7765 

Vastaava perheohjaaja    

Satu Lehmus-Lehto: 044 733 4603 

Tiimi 1: 

sosiaalityöntekijä Petra Peltonen: 044 417 1405 

sosiaaliohjaaja Zivile Karvonen: 044 733 4766 

sosiaalityöntekijä Tuomas Tuomaala: 044 417 1404 

vs. sosiaalityöntekijä Katariina Kivinen: 044 417 1498 

perheohjaaja Maria Kari: 044 733 4765 

nuorten avohuollon ohjaaja Irina Peltopihko: 044 733 4511                                                              

kliinikko perhe- ja paripsykoterapeutti Nina Virtanen: 050 339 0599  

konsultoiva sosiaalityöntekijä Virpi Pietilä: 040 182 2374 

https://www.naantali.fi/yhteystiedot/petra-peltonen
https://www.naantali.fi/yhteystiedot/zivile-karvonen
https://www.naantali.fi/yhteystiedot/zivile-karvonen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/tuomas-tuomaala
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/tuomas-tuomaala
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/katariina-kivinen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/katariina-kivinen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/maria-kari
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/maria-kari
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/irina-peltopihko
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/virpi-pietila
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Tiimi 2: 

sosiaaliohjaaja Maija Lammela: 050 368 6730 

sosiaalityöntekijä Ulrika Österlund: 044 733 4525 

sosiaaliohjaaja Päivi Tossavainen: 050 339 0559 

perheohjaaja Mirka Impilä: 040 664 8123 

nuorten avohuollon ohjaaja Jonna Tanskanen: 044 733 4626                                                            

kliinikko lapsiperhepsykologi Maaria Hartikainen: 044 733 4763 

konsultoiva sosiaalityöntekijä Virpi Pietilä: 040 182 2374 

Tiimi 3: 

sosiaalityöntekijä Sirkku Saarinen: 040 614 6952 

perhetyöntekijä Marja Kainulainen: 044 733 4526 

perhetyöntekijä Susanna Viitanen: 044 417 1281                                                                                 

kliinikko perhe ja paripsykoterapeutti Nina Virtanen: 050 339 0599                                           

konsultoiva sosiaalityöntekijä Virpi Pietilä: 040 182 2374 

Tietopaketin tekijä: Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Henna Loponen 

https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/maija-lammela
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/maija-lammela
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/ulrika-osterlund
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/paivi-tossavainen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/mirka-impila
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/jonna-tanskanen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/maaria-hartikainen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/maaria-hartikainen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/virpi-pietila
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/sirkku-saarinen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/marja-kainulainen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/marja-kainulainen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/nina-virtanen
https://www.naantali.fi/fi/yhteystiedot/virpi-pietila

