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Pro gradu -tutkielmassa selvitämme työntekijöiden kokemuksia lastensuojelun 

systeemisestä toimintamallista. Tutkimme, toteutetaanko systeemisen toimintamallin 

ydinelementtejä toimintaperiaatteiden mukaisesti ja kuinka hyvin lastensuojelun 

systeemisen toimintamallin ydinelementteihin kuuluva systeeminen viikkokokous toimii 

työntekijöiden näkökulmasta.   

Systeeminen toimintamalli on ajankohtainen aihe lastensuojelussa ja sitä toteutetaankin jo 

18 maakunnassa. Laadimme tutkielmaamme varten sähköisen kyselylomakkeen, jota 

hyödyntäen selvitimme työntekijöiden kokemuksia systeemisestä toimintamallista. 

Analysoimme saatuja tuloksia ensin deskriptiivisesti toimintamallin teoriaan verraten sekä 

tilastollisesti korrelaatio- ja varianssianalyysiä hyödyntäen. 

Tuloksista käy ilmi, että systeemistä toimintamallia sovelletaan vaihtelevasti ja 

ydinelementtien määritelmät eivät aina toteudu alkuperäisen määritelmän mukaisesti. 

Lisäksi systeemistä asiakastyötä tehdään usein vain pienen asiakasosan kanssa, joka 

heikentää toimintamallista saatavia hyötyjä. Systeeminen työskentely rajoittuu liian usein 

myös pelkästään viikkokokouksiin.  

Viikkokokouksista nähdään olevan paljon hyötyä, mutta ne koetaan usein myös raskaina. 

Löysimme systeemisen asiakastyön menetelmien käytön laajuudella selvän yhteyden 

viikkokokousten hyödyllisyyteen. Muutamilla muutoksilla, kuten työntekijöiden 

asiakasmäärän vähentämisellä, koulutuksen lisäämisellä sekä koordinaattorin roolin 

vahvistamisella voitaisiin saada hyvää kehitystä toimintamallin käytölle lastensuojelussa.  

Avainsanat: systeeminen toimintamalli, lastensuojelu, systeemisyys, ydinelementit  
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In the master's thesis, we examine employees' experiences of the systemic practice model 

for child protection. We examine whether the core elements of the systemic practice model 

are implemented in accordance with the model’s principles and how well the systemic 

weekly meeting, which is one of the core elements of the systemic practice model for child 

protection, works from the employees' point of view. 

The systemic practice model is a topical issue in child protection and is already being 

implemented in 18 provinces. We prepared an electronic questionnaire, which we used to 

find out the employees' experiences of the systemic practice model. We first analyze the 

obtained results descriptively in comparison with the theory of the model and later 

statistically using correlation and variance analysis. 

The results show that the systemic approach is applied variable, and the definitions of core 

elements are not always implemented according to the original definitions. In addition, 

systemic customer work is often done with only a small customer subset, which undermines 

the benefits of the model. Too often, systemic work is limited to the weekly meetings only. 

Weekly meetings are seen to be of great benefit, but they are also often experienced as 

burdensome. We found a clear link to the usefulness of weekly meetings in the extent of the 

use of systemic customer work methods. A few changes, such as reducing the number of 

employees, increasing training and strengthening the role of coordinator, could lead to good 

developments in the use of the model in child protection. 

Keywords: systemic practice model, child protection, systemic approach, core elements 
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1 JOHDANTO 

Pro gradu -tutkielmamme aihe on lastensuojelun systeeminen toimintamalli. 

Tavoitteenamme on selvittää, sovelletaanko systeemisen toimintamallin ydinelementtejä 

toimintaperiaatteiden mukaisesti ja kuinka lastensuojelun systeemisen toimintamallin 

ydinelementteihin kuuluva systeeminen viikkokokous toimii työntekijöiden näkökulmasta. 

Systeeminen viikkokokous on yksi systeemisen toimintamallin kolmesta ydinelementistä. 

Kaksi muuta ydinelementtiä ovat systeeminen tiimi ja systeeminen asiakastyö. Esittelemme 

näitä tarkemmin luvussa kolme. Viittaamme työssämme useita kertoja ‘työntekijöihin’, 

joilla tarkoitamme tässä yhteydessä lastensuojelun avohuollossa toimivia 

sosiaalityöntekijöitä.  

Systeeminen toimintamalli on aiheena ajankohtainen. Voidaan todeta, että lastensuojelu on 

ollut kuluvan vuosikymmenen ajan hyvin kriittisessä tilassa Suomessa. Lastensuojelun 

työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja työkuorma on yksittäiselle sosiaalityöntekijälle 

haastavaa hallita. Kuluneina vuosina Suomen lastensuojelujärjestelmää on pidetty 

toimimattomana ja ylikuormittuneena. Työ on painottunut lähinnä palveluohjaukseen ja 

koordinointiin, eikä kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Työntekijöillä ei aina tunnu olevan 

kokonaisnäkemystä asiakkaan palvelutarpeista tai toimenpidekokonaisuuksista. (Aaltio & 

Isokuortti 2019a, 15.) Muutosta ja toimintatapojen kehitystä lastensuojeluun siis todella 

tarvitaan. Selkeämmän yhteisen toimintamallin ottaminen osaksi työskentelyä on 

avainroolissa tässä muutoksessa. Esimerkiksi näihin ongelmakohtiin pyritään systeemisellä 

toimintamallilla osaltaan tarjoamaan ratkaisuja. 

Systeemisen toimintamallin tutkimus työntekijän näkökulmasta on tärkeää, jotta saadaan 

tietää, mitä hyötyjä, kehityskohtia ja käytännön haasteita mallin toimivuudessa on. 

Haluamme tutkimuksessamme tuoda näkyviin työntekijöiden kokemuksia toimintamallin 

toimivuudesta. Meitä kiinnostaa myös, sovelletaanko mallin ydinelementtejä teorian 

mukaisesti. Aaltio ja Isokuortti (2019b, 11) ovat painottaneet, että ydinelementit ovat 

riippuvuussuhteessa toisiinsa ja puutteet mallin ydinelementtien toimeenpanossa 

heikentävät mallin vaikuttavuutta. He muistuttavat myös, että ydinelementit eivät ole 
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vapaasti sovellettavissa ja valittavissa. Malli ei toimi oikein, mikäli kaikki ydinelementit 

eivät ole käytössä. 

Tutkimuksemme teoria pohjautuu paljolti Elina Aaltion ja Nanne Isokuortin työpaperiin 

“Systeemisen lastensuojelun toimintamallin ydinelementit: Kuvaus asiakastason 

ydinelementeistä, tavoitteista ja toimintamekanismeista”. Tutkimme kyselyn kautta 

tarkemmin, kuinka Aaltion ja Isokuortin kuvaamat systeemisen toimintamallin 

ydinelementit toteutuvat eri sosiaalityöntekijöiden ja organisaatioiden arjessa. (Aaltio ja 

Isokuortti (2019b.) 

Systeeminen toimintamallin implementointi osaksi lastensuojelun toimintamallia oli osa 

lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE), jota toteutettiin vuosina 2016–2019. 

Mallin pilototinti Suomessa tehtiin vuosien 2017–2018 aikana ja mallin jalkauttamista 

jatkettiin 2019 LAPE-muutosohjelmaa täydentävässä SyTy! -hankkeessa. Tuolloin  

osallisena hankkeessa oli 18 maakuntaa. (Aaltio & Isokuortti 2019a; STM 2019a; THL 

2020b). Tällä hetkellä systeeminen toimintamalli on käytössä niin ikään 18 maakunnassa, 

mikä tarkoittaa 22 hyvinvointialuetta. Yhteensä systeemisiä tiimejä on Suomessa uusimman 

tiedon mukaan 220. Puolet hyvinvointialueista on myös kirjannut toimintamallin 

hyvinvointisuunnitelmiinsa. Systeemistä toimintamallia on lisäksi alettu soveltamaan 

muillakin soiaalityön alueilla. (Yliruka & Tasala, 2022.) 

Systeeminen toimintamalli on lähtöisin Lontoon Hackneyssä vuonna 2017 käynnistetystä 

kokeilusta. Kokeilulla pyrittiin soveltamaan systeemistä ajattelua lastensuojelutyön tukena 

(Fagerström 2016, 7). Hackneyssä kohdattiin haastavia lastensuojelutyössä ilmeneviä 

ongelmia, kuten työntekijöiden suurta vaihtuvuutta ja työn byrokratisoitumista. Työote 

koettiin lähinnä kriisejä sammuttavaksi. Tämän kokeilun myötä syntyi Reclaiming Social 

Work -malli, eli RSW-malli, jota on myöhemmin kutsuttu myös nimellä Systemic unit -

model. Suomalaisessa lastensuojelun keskustelussa mallista on puhuttu myös Hackneyn 

malli -nimellä. Tutkielmassamme käytämme lastensuojelun systeeminen toimintamalli -

nimeä. Suomalaisen lastensuojelun systeeminen toimintamalli on kehitelty RSW-mallin 

pohjalta, mutta mallia on muokattu paremmin tukemaan Suomessa tehtävää 

lastensuojelutyötä. (Aaltio & Isokuortti 2019a, 15; Fagerström 2016, 9–11; THL 2019a) 
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Hackneyssa kokeiluvaihe tuotti erinomaisia tuloksia. Tämä näkyi työntekijöiden 

vaihtuvuuden vähenemisenä sekä huostaanottojen aiempaa pienempänä määränä. Tulosten 

sekä laajaan arviointitutkimukseen perustuvan tutkimustiedon johdosta malli valittiin osaksi 

lapsiperhepalveluiden muutosohjelmaa. Tutkimusraporttien mukaan työskentely niissä 

työryhmissä, joissa käytetään systeemistä toimintamallia, on hyvin laadukasta (esim. 

Lahtinen, Männistö & Raivio 2017).  

Luvussa 2 sekä luvun 3 alaluvussa 3.1 on osittain hyödynnetty toisen kirjoittajista 

kandidaatintutkielmassa tekemää selvitystä systeemisestä toimintamallista, mutta 

kirjoitukset on tarkastettu sekä uudelleen muotoiltu tutkielmaamme sopiviksi (Järvi 2020). 
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2 LASTENSUOJELUN SYSTEEMISEN TOIMINTAMALLIN 

TEOREETTINEN TAUSTA  

Tässä luvussa esittelemme lastensuojelun systeemisen toimintamallin teoreettista taustaa, 

joka on lähtöisin Englannista. Esittelemme tiiviin yleiskatsauksen mallin käsitteellisestä 

viitekehyksestä, eli Reclaiming Social Work -järjestelmästä. Lisäksi käymme läpi aiempaa 

tutkimusta toimintamallista sekä Suomesta että Englannista, joissa malli on aktiivisesti 

käytössä. Toimintamallin tiimoilta tehty tutkimus on toteutettu pitkälti näissä kahdessa 

maassa, emmekä löytäneet tietoa muista mallia soveltamista maista. Pidimme myös tärkeänä 

tuoda tutkielmassamme esiin mallin käytössä olevat keskeisimmät erot ja yhtäläisyydet 

maiden välillä. 

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli, Reclaiming Social Work (sosiaalityö 

paremmaksi) -malli, jota Englannissa on kutsuttu myös Systemic Unit Model (systeeminen 

toimintayksikkö) -nimellä, on alun perin kehitetty Itä-Lontoossa Hackneyssa. Kun malli 

alunperin otettiin käyttöön, sillä pyrittiin vastaamaan Hackneyssa esiintyviin 

lastensuojelutyön mittaviin haasteisiin. Ongelmina Hackeyn lastensuojelussa esiintyivät 

muun muassa työntekijöiden tiheä vaihtuvuus, työn kuormittavuus ja työn byrokraattisuus. 

Mallin implementoinnilla pyrittiin rajoittamaan hallinnollisia vaatimuksia ja keskitettyä 

kontrollia. (Aaltio ja Isokuortti 2019a; Fagerström 2019.) 

2.1 Reclaiming Social Work -malli 

Alkuperäisen RSW-mallin taustavaikuttajana toimii McKinseyn organisaatioteoreettinen 

malli. McKinseyn mallissa kuvataan organisaatiomuodostusta seitsemällä ominaisuudella, 

jotka kuvataan S-kirjaimilla alkavilla osatekijöillä: 1) Shared values (jaetut arvot) 2) 

Strategy (strategia) 3) Structure (rakenne) 4) Systems (toimintamallit) 5) Staff (henkilökunta) 

6. Skills (taidot) 7. Style (tyyli). Yhteiset arvot muodostavat organisaation toiminnan 

perustan. Organisaation strategiasta tulisi löytyä kaikki nämä kaikki organisaation osatekijät. 

Organisaatiorakenteen perusta muodostuu rakenteesta, tavoitteista ja systeemistä. Nämä taas 

tukevat mallin konkreettista toteuttamista auttamalla luomaan puitteet työskentelylle. 
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Jokainen tekijä on riippuvainen toisista tekijöistä ja mikäli yhdessä tekijässä tapahtuu 

muutos, se vaikuttaa aina myös toisiin tekijöihin. Organisaation menestyminen edellyttää, 

että näitä seitsemää elementtiä sovitetaan ja vahvistetaan. (Goodman & Trowler 2012, 14–

15.) 

Mallin kokeilu aloitettiin Hackneyssa sijaitsevassa lasten ja perheiden 

lastensuojeluyksikössä. Kokeilun myötä haluttiin ottaa käyttöön perheterapeuttinen työote, 

jota oli tarkoitus soveltaa lastensuojelutyöhön. Tarkoitus oli lisäksi ottaa käyttöön pienet 

moniammatilliset yksiköt, joissa tuettaisiin perheitä sen kohtaamissa muutoksissa ja 

autettaisiin perhettä erilaisten ongelmien ratkaisuissa. (Goodman & Trowler 2012.) 

Moniammatillisiin tiimeihin kuuluivat johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, 

perheterapeutti, lastenlääkäri ja koordinaattori (Hubbard & Munro 2011, 727). Toiminnan 

ytimessä olivat viikoittaiset kokoukset, joissa tapauksia käytiin läpi pohtien niitä eri 

näkökulmista, jonka jälkeen tehtiin varsinainen päätöksenteko (Dugmore, Partridge, Sethib  

& Krupa-Flasinska 2018). 

Systeeminen sosiaalityön käytäntö on suhteisiin ja vahvuuksiin perustuva lähestymistapa, 

joka asettaa asiakkaat oman ainutlaatuisuutensa asiantuntijoiksi. Malli on tarkoitettu 

käytännölliseksi menetelmäksi, jonka toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ja 

kunnioittavaan työotteeseen. Alkuperäisen teorian mukaisesti työskentelyyn tulisi ottaa 

mukaan koko perhe ja kaikki lapsen piiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat mukana lapsen 

päivittäisessä elämässä. Lisäsi mukana tulisi olla ne ammattilaiset, jotka liittyvät lapselle 

tarjottuihin palveluihin. Keskeisenä lähestymistapana pidetään useiden eri henkilöiden 

tarjoamien näkökulmien tarkastelua. Näillä edellä mainituilla keinoilla pyritään löytämään 

yhdessä ratkaisu asiakkaan tilanteeseen. Toimintamalliin sisältyy siis ajatus, ettei 

yksittäisellä ammattilaisella niinkään ole kaikkia vastauksia itsellään. Lisäksi ajatellaan, että 

perheet näkevät tilanteensa omalla tavallaan ja perheellä on olemassa tilanteesta oma 

ymmärryksensä, sekä myös siitä, mikä perheen tilanteessa ei varsinaisesti toimi, on perheellä 

olemassa oma erityinen tietonsa. Nämä huomioiden perhettä voidaan auttaa sekä 

tunnistamaan että rakentamaan omia taitojaan, mutta myös auttaa luomaan toisenlaisia uusia 

tapoja, joiden avulla perheen tilanne voi edistyä. Antamalla mahdollisuuden lapsen 

huoltajien ja lasten sekä heidän elämäänsä kuuluvien henkilöiden äänelle, voidaan 

sosiaalityön avulla tarjota perheelle tilanne, jossa he saavat riittävästi uskoa omiin 
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vahvuuksiinsa ja innostuksen roolin ottamisessa löytääkseen ratkaisun tilanteeseensa. 

(Bostock, Forrester, Patrizo, Godfrey, Zonousi, Antonopoulou, Bird & Tinarwo 2017, 22; 

Goodman & Trowler, 2012, 14.) 

RSW-mallia on kuvattu kolmen tai viiden vuoden muutosohjelmaksi. Sen mukaan nopeita 

ratkaisuja ei ole, mutta strategia on kuitenkin tavallaan yksinkertainen - tarvitaan vain 

organisaatioon oikeat ihmiset, joilla on korkea taitotaso ja jotka ovat kiinnostuneita ja 

pystyviä tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä, sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan 

toimivia perheinterventioita. Näyttöön perustuva osaaminen sekä moniammatillinen 

lähestymistapa ovat mallin lähtökohtia. (Goodman & Trowler 2012, 17.) 

Alkuperäisessä RSW-mallissa jokaista yksikköä johtaa konsultoiva sosiaalityöntekijä 

rinnallaan toinen sosiaalityöntekijä, lastenlääkäri, koordinaattori sekä kliinikko eli 

systeeminen perheterapeutti. Yksikkö kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain keskustelemaan 

asiakastapauksista sekä tekevät suunnitelman vastuusosiaalityöntekijän kanssa. 

Viikkokokous on pääasiallinen tapausten valvonnan, eli keskustelun, pohdinnan ja 

päätöksenteon mekanismi sosiaalityön yksiköiden kukoistamiselle. Tiimissä ryhmän 

johtavan henkilön eli konsultoivan sosiaalityöntekijän keskeinen rooli on luoda optimaaliset 

olosuhteet keskustelulle. Johtava henkilö on käytettävissä monimutkaisista tapauksista 

keskusteltaessa, mutta heidän tehtävään on myös auttaa luomaan infrastruktuuria sekä siihen 

liittyvää kulttuuria, joka tukee ja kehittää yksiköitä. Koordinaattorin rooli on helpottaa 

muiden tiimin jäsenten työtä, he esimerkiksi hoitavat kirjaukset ja tekevät kaiken muun 

muassa tiedon syöttämisestä, kokousten järjestämiseen, sekä pitävät huolen, että paperit ovat 

oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ajatus on, että vaikka vastuutyöntekijä olisi syystä tai 

toisesta poissa tiimistä, muut tiimin jäsenet tuntevat tapauksen sen verran hyvin, että asiaa 

voidaan käsitellä työntekijän poissaolosta huolimatta. (Goodman & Trowler 2012, 19–20; 

Forrester, Westlake, McCann, Thurnham, Shefer, Glynn & Killian 2013.) 

Bostock, Patrizo, Godfrey, Munro & Forrester (2019) toteavat, että seuraavat ominaisuudet 

tulee olla olemassa, jotta systeemisyys toteutuu: 1) perhesuhteita sekä narratiiveja tutkitaan 

aktiivisesti 2) perhesuhteet tulee asettaa laajempaan kontekstiin 3) lapsen ja perheen fokus 

on keskeinen tekijä keskustelussa 4) mahdolliset lapselle aiheutuvat riskit tuodaan selkeästi 

esille 5) keskustelun tulee olla uteliasta ja pohdiskelevaa 6) erilaisten hypoteesien ja / tai 
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todisteiden esittäminen, mikä haastaa vakiintuneet teoriat perheestä 7) hypoteesit tulee 

kääntää selkeiksi ja käytännöllisiksi keskusteluiksi perhettä koskien sekä 8) keskustelu 

käydään yhteistyössä ja keskusteluun osallistuvat kaikki tiimin jäsenet, vaikkakin tiimin 

koordinaattori ei välttämättä osallistu täysimääräisesti keskusteluun. Edellä mainituista 

kriteereistä käytetään termiä systemic case discussion (systeeminen casekeskustelu). 

(Bostock ym. 2019, 17.) 

2.2 Systeemiseen toimintamalliin liittyviä tutkimuksia  

Lastensuojelun systeemisestä toimintamallista on tehty mallin implementoinnin jälkeen 

arviointitutkimuksia mallin käyttöönotosta sekä Englannissa että Suomessa  

Vuonna 2011 toteutetussa englantilaisessa tutkimuksessa palvelunsaajia haastateltiin 

puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä. Kyseessä oli hyvin pieni aineisto ja otos oli 

tutkimuksessa hyvin pieni, joten ilmeisiä johtopäätöksiä mallin toimivuudesta ei 

tutkimustulosten perusteella voida tehdä. Joka tapauksessa tämän suppean aineiston 

perusteella saatiin positiivisia havaintoja muun muassa siitä, että lapsiasiakkaat kokivat 

tulleensa kuulluksi ja lisäksi asiakkaat kokivat, että työntekijä oli aiempaa helpompi 

saavuttaa. Perheet kokivat myös, että olivat saaneet laaja-alaista apua (Cross, Hubbard & 

Munro 2010.) 

Hubbard & Munro (2011, 737–738) näkivät Crossin ym. (2010) tutkimuksen tiedonkeruussa 

suuria haasteita. Perheitä oli haastavaa tavoittaa ja sen vuoksi he sanoivat hylänneensä idean, 

jossa puolueellisuus tutkimustuloksissa vältettäisiin. He näkivät myös, että tiimeissä oli 

suuria vaihtelua tiimien rakenteissa, mikä saattoi heikentää tulosten arviointia, sillä 

myöskään asiakkaille tarjottava palvelu ei voinut tämän vuoksi olla täysin yhdenmukaista.  

Tutkijoiden mukaan mallin käyttöönotolla on ollut paljon positiivisia vaikutuksia 

työskentelylle. Toimintamallin kautta työntekijät ovat pystyneet esimerkiksi vastaamaan 

paremmin palveluiden käyttäjien tarpeisiin. Tämä ilmenee muun muassa siten, että 

työntekijöillä on mahdollisuus viettää enemmän aikaa perheiden parissa sekä työskentellä 

lapsikeskeisyyteen perustetuissa tiimeissä. Työntekijät kokivat pystyvänsä keskittymään 

paremmin sellaisiin ongelmiin, jotka näkivät tärkeimmiksi ratkaista. Dokumentaation laatu 

koskien ohjausta ja sosiaalityön laatu parantuivat aiempaan verrattuna, erityisesti 
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sitoutuneisuuden sekä lapsen lapsen ja perheen ymmärtämisen näkökulmasta. 

Arviointitutkimuksesta kävi ilmi erittäin alhaiset luvut koskien asiankäsittelyiden 

lykkäämistä ja toisaalta korkeat luvut toteuttamiskelpoisten asiakassuunnitelmiin sisältyvien 

tavoitteiden saavuttamisen asteista. Lisäksi korkeat luvut koskivat suurinta osaa perheitä, 

jotka saivat tarvitsemaansa apua. Vaikka arviointitutkimuksessa tehtiin siis paljon edellä 

mainitun kaltaisia positiivisia havaintoja, esille nousi myös, ettei muutoksen avulla aina 

saavuteta yhtenäisiä vaikutuksia. Tästä esimerkkinä moniammatilliset tiimit, joissa toiminta 

saattoi vaihdella tiimien välillä paljonkin siitä huolimatta, että organisaation kulttuurissa, 

työssä tarjolla olevissa resursseissa ja henkilökunnan taidoissa olisi yhteneväisyyksiä.  

(Hubbard & Munro 2011, 734–741.) 

Forrester ym. (2013) tekivät Crossia ym. (2010) laajemman arviointitutkimuksen, jossa 

aineisto kerättiin lähettämällä perheille heidän saamaansa palvelua käsittelevä 

kyselylomake. Arviota pyydettiin niin työntekijän tekemästä työstä kuin palveluiden 

keskeisistä osista. Työntekijöille lähetettiin vastaava kysely, tarkoituksena verrata 

työntekijän ja perheen näkemyksiä. Tutkimuksessa vertailu tehtiin ns. perinteisiin 

lastensuojelun tiimeihin, joissa systeemistä toimintamallia ei ollut käytössä. Tulosten 

mukaan työntekijät viettivät enemmän aikaa asiakkaiden kanssa, jotka olivat osa systeemistä 

tiimiä. Asiakasperheiden näkemyksen mukaan palveluiden laatu ja yhteisymmärrys perheen 

ongelmiin johtaneista syistä olivat systeemistä toimintamallia käyttävissä tiimeissä 

vertailutiimejä parempia. (Forrester ym. 2013, 25, 174–175)  

Tutkimuksesta kävi ilmi niin ikään useita positiivisia vaikutuksia työskentelyyn, mutta 

kyseisessä tutkimuksessa jäi asiakkaan näkökulmaan keskittyminen vähäisemmäksi, eikä 

asiakkaan näkökulmasta voida tehdä suoria johtopäätöksiä mallin toimivuudesta. Myös 

tutkijat katsoivat, että tutkimuksen tuloksia voidaan tarkastella rajallisesti, sillä niin lasten 

kuin vanhempien näkemyksistä oli saatu kerättyä tietoa vain rajallinen määrä. Lisäksi 

tutkimuksessa vertailu tehtiin erilaisten yksiköiden välillä, ja tuloksiin saattaa vaikuttaa 

myös työntekijöiden havainnot riippuen taustasta, eli olivatko he osana tavallista vai 

systeemisen työotteen omaavaa tiimiä. Tiedon keruussa oli haasteita myös tässä 

tutkimuksessa, mikä vaikutti melkein kaikkiin tulosten osa-alueisiin. (Forrester ym. 2013, 

178.) 
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Wilkinsonin, Mugwenin, Broadbentin, Bishopin, Akisterin & Bevingtonin (2014) 

arviointitutkimuksessa puolestaan selvitettiin toimintamallin kokemuksia kyselyn sekä 

haastattelujen kautta. Tässäkin tutkimuksessa oli haasteita saada perheet osallistumaan, joten 

tiukasta luokittelusta luovuttiin, vaikka sitä oli alun perin suunniteltu. Tutkimustuloksista 

ilmeni positiivisia kokemuksia mallista, kuten kuulluksi tulemisen kokemus, mielipiteiden 

ilmaisun vapaus, sekä kommunikaation toimivuus. Haasteitakin nähtiin, esimerkiksi 

yhteistyön haasteet eri virastojen välillä sekä henkilökuntamuutokset siitäkin huolimatta, 

että mallin käyttöönoton myötä pyrittiin vaihtuvuutta vähentämään. (Wilkinson ym. 2016, 

51–55, 59, 66–97.) 

Bostockin ym. (2017) tekemästä arviointitutkimuksessa palaute koskien systeemistä 

työskentelyä ja saadusta palvelusta oli hyvää sekä vanhemmilta että lapsilta. Perheet kokivat 

tulleensa tulevat kuulluksi ja arvostetuksi. Perheillä oli myös myös kokemus, että suhde 

työntekijän kanssa oli tasa-arvoinen ja luottamuksellinen Aineisto oli tutkimuksessa 

kuitenkin melko suppea. (Bostock ym. 2017, 9, 17–18, 43–44.)  

Laird, Morris, Archard & Clawson (2018) tutkimuksen tuloksista ilmeni että systeemisen 

toimintamalli koettiin pääsääntöisesti positiivisena. Perheissä syntyi kokemus määräilevän 

työotteen vaihtumisesta tukemiseen ja tutkimiseen. Suurin osa haastatelluista koki 

sosiaalityöntekijöiden näkevän asiakkaiden vahvuudet ja vahvuusperusteisen työskentelyn 

onnistuneena, vaikkakin voimavarakeskeinen työskentely sai asiakkailta myös kritiikkiä. 

Asiakkaat eivät tutkimuksen mukaan havainneet systeemisen työotteen mukana oloa 

tapaamisissa. Tutkijat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä haastateltavien määrään, mutta 

näkivät otoskoon siitä huolimatta melko suppeana ja katsoivat, että tulokset eivät näin ollen 

edusta riittävästi kokemusta toimintamallista. (Laird ym. 2018, 240–247.) 

Bostock & Newlands tuovat vuoden 2020 tutkimusraportissaan esille, että RSW:n 

ydinelementit ovat Englannissa sijaitsevissa seurantayksiköissä osittain käytössä edelleen, 

mutta vain yhdessä yksikössä käytössä olivat kaikki alkuperäiset elementit. Raportin mukaan 

osa yksiköistä kuvaili evoluutioita toimintamalleissaan, mikä tarkoitti siirtymistä kohti muita 

vahvuuksiin perustuvia toimintamalleja lapsi- ja perhepalveluissa. Työntekijät mainitsivat 

myös kasvaneesta luottamuksesta systeemiseen työskentelyyn lasten ja perheiden kanssa. 

Raportissa nähdään ylipäätään, että sitoutuminen systeemiseen työskentelyyn liittyy 
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vahvasti lasten ja perheiden kanssa tehtävän työskentelyn tulosten paranemiseen. (Bostock 

& Newlands 2020, 10; Petrelius, Yliruka & Miettunen 2021, 20.) 

Aaltio ja Isokuortti (2019a) ovat selvittäneet, kuinka lastensuojelun systeemisen 

toimintamallin pilotointivaihe Suomessa onnistui. He näkevät, että saatujen havaintojen ei 

voida suoraan todeta lisääntyneen pilotoinnin vaikutuksesta kerätyn aineiston perusteella, eli 

on mahdollista että havainnot ovat olleet olemassa jo aiemmassa työskentelyssä ennen 

mallin käyttöönottoa. Tuloksista ilmeni, että systeemisen toimintamallin soveltaminen eri 

kunnissa oli joko hyvin hajanaista tai sitä oli vähän, ja tämän vuoksi tulosten perusteella ei 

voida tehdä suoria päätelmiä toimintamallin toimivuudesta. Kuten edellä totesimme, niin 

sama havainto tehtiin myös Englannissa. (Aaltio ja Isokuortti 2019a, 125–126, 151, 158)  

Mallin käyttöönotto oli selvityksen mukaan tuottanut haasteita ja sitä oli hyvin erilaisina 

versioina otettu käyttöön eri kunnissa. Mikään paikkakunnista ei ollut ottanut toimintamallia 

kokonaisvaltaisesti käyttöön. Myös toiminnan vaihtelevuus eri tiimeissä on todettu myös 

Suomessa pilotointivaiheen jälkeen. Kuitenkin työntekijöiden kokemus mallista näyttäytyi 

myönteisinä. He olivat systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn tyytyväisiä ja 

toivoivat, että mallin mukainen työskentely myös jatkuisi. Aineistonkeruu tuotti niin ikään 

haasteita tässäkin tutkimuksessa. (Aaltio & Isokuortti 2019a, 146–151, 156, 160; Aaltio & 

Isokuortti 2019b.)  

Aaltion ja Isokuortin käsialaa ovat niin ikään systeemisen toimintamallin ydinelementit, 

jotka he määrittelivät ja selkiyttivät tarkemmin pilotointivaiheen jälkeen tehdyn 

arviointitutkimuksen jälkeen. Aaltio ja Isokuortti (2021, 3) kertovat, että systeemisten 

käytäntöjen epäselvyys, riittämätön koulutus, henkilöstön vaihtuvuus ja johtamisen puutteen 

hankaloitti työntekijöiden malliin sitoutumista ja sen toteutumista. Lisäksi korkeat 

asiakasmäärät vaikuttivat siihen, ettei sosiaalityöntekijällä ollut riittävästi aika tavata 

perheitä tai oppia uusia menetelmiä. Tämän vuoksi Aaltio ja Isokuortti kokivat, että kaikki 

sidosryhmät hyötyisivät selkeämmästä ytimen kuvauksesta. Toimintamallia sovellettiin siis 

käytännössä monilla eri tavoilla, ja tämän vuoksi nähtiin tärkeäksi, että toimintaperiaatteita, 

käsitteitä ja menetelmiä selkeytetään, joiden avulla toimintamallin  tuloksiin voidaan saada 

parannusta. (Aaltio & Isokuortti, 2019a, 9–10.) 
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Aaltio & Isokuortti (2021, 8–9) havaitsivat, että monet sosiaalityöntekijät pitivät 

systeemisten käytäntöjen soveltamista tosielämässä hämmentävänä. Näin ollen systeemisen 

toimintamallin täytäntöönpano johti vain rajallisiin muutoksin. Lisäksi tutkimus keskittyi 

heidän mukaansa vain tiimi- ja perhetasoihin. Lisäksi he toteavat, että tutkimus keskittyi 

ensisijaisesti työpajoista syntyneisiin tietoihin. He ajattelevatkin, että tulevaisuudessa tulisi 

keskittyä heidän asettamien hypoteesien testaamiseen tosielämän ehdoilla. Heidän 

mukaansa systeemisellä toimintamallilla näyttäisi olevan paljon potentiaalia, mikäli 

käytännön parantamiseksi tarjotaan työntekijöille uusia taitoja ja tietoja ja mahdollistetaan 

useampien tapausten valvonta.  

Tippett (2021) kirjoittaa systeemisen toimintamallin kokemuksista Vantaan lastensuojelussa 

käytäntötutkimuksen raportissaan. Vantaalla kaikki lastensuojelun tiimit on muutettu 

systeemisiksi tiimeiksi. Tutkimuksessa tiimin jäseniä haastateltiin ja haastatteluissa tiimin 

jäsenet saivat kertoa kokemuksiaan systeemisen toimintamalliin käyttöönotosta. (Tippett 

2021, 140.) 

Kokemuksista kävi ilmi, että systeemisen toimintamallin omaksuminen eteni 

prosessinomaisesti sisältäen eri vaiheita, kuten käännekohtia, konflikteja ja edistysaskelia. 

Haastattelun perusteella voidaan sanoa, että toimintamalli on vahvistanut arvoperustaan 

nojautuvaa asiakastyötä. Lisäksi toimintamallin menetelmät edistivät suhdeperusteista, 

yhteistoimijuuteen ja dialogisuuteen perustuvaa vuorovaikutuksen syntymistä 

asiakasperheiden ja työntekijöiden välillä. Systeemisen toimintamallin omaksuminen 

koettiin kuormittavana ja se aiheutti epävarmuutta. Viikkokokouksiin osallistuikin lähinnä 

hyvässä yhteistyössä olevia perheitä ja haastavimpia asiakkaita epäröitiin kutsua mukaan. 

Kuitenkin asiakkaiden läsnäolo viikkokokouksissa teki positiivisen käänteen toimintamallin 

käytössä ja jännittyneisyys muuttui molemminpuolisiksi onnistumisen kokemuksiksi. 

Yhteinen reflektio työntekijöiden ja asiakkaiden välillä koettiin niin palkitsevana kuin 

antoisana kokemuksena. Menetelmistä sukupuu nähtiin silmiä avaavana 

oppismiskokemuksena, joka koettiiin mahdollisuutena luottamuksellisen asiakassuhteen 

rakentamiselle ja syvällisen yhteyden luomiselle. (Tippett 2021, 140.) 

Systeemisen toimintamallin ydinelementtien katsottiin kuuluneen lastensuojelun 

perustyöhön jo ennen toimintamallin käyttöönottoa. Muutosta mallin käyttöönoton jälkeen 



 

 

12 

 

kuvailtiinkin ennemmin hienovaraisena kuin järisyttävänä. Toimintamalli kuvattiin myös 

perustyöstä irrallisena eikä niinkään osana perustyötä. Tiimin jäsenet kokivat 

voimavarakeskeisyyden lisääntyneen sekä asiakkaan osallisuuden vahvistuneen 

toimintamallin käytön aloittamisen myötä. Tästä kuitenkin nousi kokemus, että 

voimavarakeskeisyyden myötä saatettiin kiinnittää huomioita liikaa vahvuuksiin, eikä 

tartuttu riittävällä tavalla lapsen etua vaarantaviin epäkohtiin. (Tippett 2021, 141.) 

Tiimin jäsenet toivoivat, että mallin käyttöönoton jälkeenkin työntekijät saisivat riittävää 

ohjausta. Jotta systeeminen toimintamalli sisäistetään osaksi perustyötä, riittävä ohjaus ja 

tuki koettiin olennaisina asioina. Lisäksi vajavainen koulutus tai riittämätön tuki voivat 

selittää myös tiimin jäsenten epävarmuutta systeemisen toimintamallin käyttöönotossa. 

Tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä kaikki eivät olleet käyneet systeemisen 

toimintamallin koulutusta lainkaan ja osalla oli taas vierähtänyt koulutuksesta jo pidempi 

tovi. Tästä tutkimuksesta esille nousseet haasteet ovat samantyyppisiä, mitä nousi esiin 

Aaltion ja Isokuortin (2020)  tutkimuksesta. (Tippett 2021, 140–142.) 

Nyyssönen & Partanen (2021) täydentävät Aaltion & Isokuortin 2019 julkaisemaa 

vaikuttavuusartikkelia (2019a) ja kirjoittavat artikkelissaan systeemisen toimintamallin 

pilotoinnista Kuopion kaupungin perhesosiaalityössä ja lastensuojelun avohuollossa. Tämän 

tutkimuksen mukaan asiakkaan läsnäolo viikkokokouksissa toi parhaan hyödyn esiin 

toimintamallista. Lisäksi työntekijät kokivat viikkokokoukset yleisesti hyödyllisinä. 

Työntekijät kokivat viikkokokousten tuovan uusia näkökulmia, osallistavan asiakasta, 

tuovan syvyyttä asiakastyöhön ja tarjoavan mahdollisuuden keskittyä asiakkaan tilanteeseen 

paremmin. Myös valmistautuminen yhdessä asiakkaan kanssa nähtiin tärkeäksi ja 

menetelminä aikajana ja sukupuu työntekijöiden näkökulmasta hyödyllisinä. 

Viikkokokousten haasteina puolestaan nousivat esille aikaavievyys sekä jäykkä rakenne. 

Osa työntekijöistä koki myös reflektion haasteellisena työtapana. 

Ryynänen & Heinola (2021) ovat selvittäneet lastensuojelun systeemisen toimintamallin 

käyttöönottoa Espoon lastensuojelussa toimintamallin kehittämisen näkökulmasta. 

Tavoitteena oli selvittää, kuinka systeemistä toimintamallia voitaisiin kehittää kaikkien 

asiakkaiden kanssa työskentelyyn soveltuvaksi. Tutkimuksesta nousi esiin esimerkiksi, ettei 

suhdeperustaisella asiakastyölle jäänyt riittävästi aikaa, koska asiakasmäärät koettiin liian 
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suurina. Tutkimuksen mukaan työntekijöiden kokemukset systeemisestä toimintamallista 

olivat yleisesti myönteisiä. Systeemisen toimintamallin nähtiin synnyttävän tehokkaampaa 

ongelmanratkaisua, kun käytettävissä on uusia näkökulmia. Toimintamallin nähtiin myös 

lisäävän ylipäätään ymmärrystä asiakkaan tilanteessa. 

Yliruka & Tasala ovat julkaisseet vuonna 2022 lastensuojelun systeemisen toimintamallin 

tilannekuvan vuodelta 2021. Tilannekuvasta käy ilmi systeemisen mallin laajuuden lisäksi 

esimerkiksi lukuja kouluttautumisesta sekä asiakkaiden osallistumisista viikkokokouksiin 

(Yliruka & Tasala 2022). 
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3 LASTENSUOJELUN SYSTEEMINEN TOIMINTAMALLI 

SUOMESSA 

Tässä luvussa esittelemme lastensuojelun systeemistä toimintamallia Suomessa ja käymme 

läpi keskeisimmät erot toimintamallin käytännön toteutuksessa Englannin ja Suomen välillä. 

Lisäksi esittelemme toimintamallin kolme ydinelementtiä, joiden kautta olemme myös 

kyselylomakkeen rakentaneet. 

Ongelmat Suomen lastensuojelussa ovat olleet pitkälti samankaltaisia, joihin pyrittiin 

Lontoon Hackneyssa vastaamaan systeemisen toimintamallin käyttöönoton myötä. 

Haasteina ovat esimerkiksi suuri asiakasmäärä työntekijää kohden sekä työn kuormittavuus. 

Nämä molemmat tekijät vaikuttavat merkittävästi myös työntekijöiden jaksamiseen. Vuoden 

2022 alusta tulleen lastensuojelulain myötä asiakasmäärä lastensuojelun 

sosiaalityöntekijällä pitäisi olla maksimissaan 35 asiakasta per työntekijä, mutta esimerkiksi 

resurssivajeen vuoksi tämä ei ole vielä toteutunut monellakaan paikkakunnalla. Sosiaalityön 

sektoreilta erityisesti juuri lastensuojelussa työntekijät vaihtuvat usein, eli työntekijöiden 

sitouttaminen työhön on haastavaa. Lisäksi eri toimijoiden välisessä yhteistyössä on 

ongelmia, mikä tuo työhön haasteita. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa 

tietojärjestelmien irrallisuus toisistaan ja puutteellinen tuntemus muiden toimijoiden 

työnkuvista. Tämä aiheuttaa kaikkinensa palveluiden pirstaloitumista. Myös johtamiseen 

liittyvät ongelmat nähdään yhtenä lastensuojelun ongelmakohtana. (Aaltio & Isokuortti 

2019a; Fagerström 2016; Lahtinen 2016.) 

Edellä mainittuihin ongelmiin tarttumiseksi lähdettiin toteuttamaan lastensuojelun 

kokonaisvaltaista muutosta lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa. Hankkeen 

tavoitteena oli uudistaa lastensuojelu kokonaisvaltaisesti. Lastensuojelun haasteisiin 

vastaaminen oli yksi uudistuksen osa-alueista ja tähän tavoitteeseen lähdettiin pilotoimalla 

systeemisen lastensuojelun toimintamalli osaksi lastensuojelun käytäntöä. Muutosohjelmaa 

jatketaan nykyisen hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2020–2023. (Aaltio & Isokuortti 

2019a; Aaltio & Isokuortti 2019b, THL 2021; STM 2019.) 

Systeemistä toimintamallia ei tuotu Suomen lastensuojeluun sellaisessa muodossa, kuin sitä 

Englannin lastensuojelussa on toteutettu, vaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
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muodostama työryhmä kehitti siitä Suomen lastensuojeluun otollisemman version (esim. 

Aaltio & Isokuortti 2019a; Lahtinen ym. 2017). Sekä alkuperäisessä toimintamallissa, että 

suomalaisessa versiossa malli pohjautuu toimintakulttuuriin, joka mahdollistaa arvostavan, 

asiakkaita kuulevan kohtaamisen ja vuorovaikutuksen (Lahtinen ym. 2017, 9). 

Toimintamallin perusajatuksena on perheterapeuttinen lähestymistapa asiakkaan tilanteen 

selvittämiseen. Tämän lisäksi tärkeitä lähestymistapoja ovat yhdessä jaetut arvot, 

lapsilähtöisyys, asiakkaille merkityksellisten ihmissuhteiden huomioiminen, asiakkaan 

osallisuuden lisääminen, toimintamallia tukevat rakenteet, asiakkaan kokonaisvaltainen 

kohtaaminen ja johtaminen, jonka avulla tämä kaikki sovitetaan yhteen. Olennaista on 

kaikkien osapuolten välinen yhteinen reflektointi, jonka avulla yhdessä mietitään aktiivisesti 

eri näkökulmia asiakkaiden tilanteisiin. Systeemisen ajattelun malli lävistää kaikkea tätä 

toimintaa. (Aaltio & Isokuortti 2019a; Aaltio ja Isokuortti 2019b.) Systeemisyys terminä 

tarkoittaa huomion kohdentamista ihmisen elämään kuuluviin monimutkaisiin sekä alati 

vaihtuviin, sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuviin vuorovaikutus- ja 

kommunikaatiosuhteisiin (Aaltio ja Isokuortti 2019a). 

3.1 Toimintamallin keskeisimmät erot Suomen ja Englannin välillä 

Suomen ja Englannin välinen vertailu systeemisen toimintamallin toteuttamisesta ei ole 

yksinkertaista. Lastensuojelun määritelmät, lastensuojelun tarkoitus ja 

lastensuojelujärjestelmä  ylipäätään poikkeavat maiden välillä vaikuttaen näin myös 

toimintamallin soveltamiseen. (Aaltio & Isokuortti 2019a, 22.) Emme tässä yhteydessä näe 

tarpeelliseksi tarkastella lähemmin maiden välisiä lastensuojelujärjestelmien eroja, vaan 

tuomme esiin keskeisimmät erot systeemisen toimintamallin käytössä maiden välillä.  

Systeemisissä tiimeissä maiden väliset erot ilmenevät siten, että alkuperäisessä 

toimintamallissa tiimi koostuu viidestä työntekijästä, kun Suomessa suositeltava lukumäärä 

on 6–8 työntekijää. Perheterapeuttinen työote on molempien maiden malleissa lähtökohtana, 

mutta Englannissa on olemassa myös toinen lähestymistapa nimeltä social learning theory 

(sosiaalisen oppimisen teoria). Sosiaalisen oppimisen teoriaa ei ole enää esillä uusimmissa 

työotetta käsittelevissä suunnitelmissa ja muutenkin teorian rooli on tulkinnanvarainen tällä 

hetkellä. Suomessa ei ole myöskään kaikkia alkuperäisiä menetelmiä ja teorioita otettu 

käyttöön. RSW-mallissa on mainittu kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuva, systeemisen 
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toimintamalliin räätälöity sovellus ja muita lapsen eri kehitysvaiheisiin soveltuvia 

menetelmiä. Suomalaiseen versioon toimintamallista on tuotu taas sellaisia menetelmiä, 

joita ei alkuperäisessä mallissa ole ollut käytössä. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa 

perheen läsnäolo tiimien viikkokokouksissa sekä auttamiskartta menetelmänä. Aaltio & 

Isokuortti toteavat, että maiden väliset erot mallin soveltamisessa tulevat todennäköisesti 

vielä lisääntymään Suomen toimintamallin kehittymisen ja tulevien hankkeiden myötä. 

(Aaltio & Isokuortti 2019a, 28–30.) 

3.2 Systeemisen toimintamallin ydinelementit 

Aaltio ja Isokuortti (2019b, 9–10) ovat määritelleet ja selkiyttäneet systeemisen 

toimintamallin ydinelementtejä pilotointivaiheessa tehdyn arviointitutkimuksen pohjalta. 

Olemme tässä alaluvussa käyttäneet pääasiassa lähteenä Aaltion ja Isokuortin 

ydinelementteihin perustuvaa artikkelia, jossa he ovat määritelleet suomalaisen 

lastensuojelun systeemisen toimintamallin ydinelementit.  

 

Kuvio 1 Systeemisen toimintamallin ydinelementit (Aaltio & Isokuortti 2019b, 11.) 

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kolme ydinelementtiä ovat systeeminen 

asiakastyö, systeeminen tiimi ja systeeminen viikkokokous (Kuvio 1). Jokaisen elementin 

tulee olla toimintamallissa mukana, jotta malli onnistuu sille osoitetulla tavalla. Elementtejä 

ei ole mahdollista valita, eikä elementtejä voida soveltaa. Aaltio ja Isokuortti kirjoittavat, 

että ainakin tämän hetkisen ymmärryksen mukaan mallin vaikutus lastensuojelun laadun ja 
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tulosten parantamiseen perustuu näihin kolmeen ydinelementtiin. (Aaltio & Isokuortti 

2019b, 10, 27.) 

Systeeminen asiakastyö 

Lastensuojelun systeemisen asiakastyön tarkoituksena on synnyttää luottamuksellinen ja 

myönteinen suhde lapseen ja lapsen huoltajiin sekä tutkia perheen elämäntilannetta monesta 

näkökulmista perheen kanssa yhdessä. Elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti tutkimalla 

varmistetaan lapsen turvallisuus ja pystytään edistämään muutoksia lapsen hyvinvoinnissa. 

Asiakastyössä korostuvat tavanomaista enemmän lapsen, hänen perheensä ja 

elinympäristönsä väliset vuorovaikutussuhteet, johon kuuluvat myös perheen saamat 

palvelut ja tätä kautta koko lastensuojelujärjestelmä. Lisäksi systeemisessä asiakastyössä 

pyritään aina luomaan selkeät tavoitteet työskentelylle ja työskentelyn tulee perustua 

systeemiseen työtapaan sekä asiakkaan kohtaamiseen perustuvaan sosiaalityöhön. Jokaista 

asiakasperhettä käsitellään kokonaisuutena ja jokaisella toimijalla (perheenjäsenet, läheiset, 

ammattilaiset) tulee olla oma rooli. Jokainen toimija vaikuttaa omalta osaltaan muutoksen 

aikaansaamiseen. Tärkeä osa systeemistä asiakastyötä on lasten ja vanhempien osallisuus. 

Lisäksi systeemisessä työtavassa nähdään olennaisena lasten ja vanhempien valta ja vastuu 

omasta elämästä ja siinä tehdyistä ratkaisuista. Työntekijöiden tavoitteena on auttaa perhettä 

ymmärtämään perheessä ilmenevien ongelmien taustalla vaikuttavia tekijöitä ja antaa uusia 

näkökulmia perheen elämään ja haastavaan tilanteeseen yhdessä perheen kanssa. 

Asiakastyössä työskennellään moninäkökulmaisesti eikä keskitytä yksittäisiin, yksilöihin 

paikantuviin oireisiin. Kunnioittavalla kohtaamisella ja aidolla uteliaisuudella ja 

kuuntelemisella pystytään tukemaan osallisuutta ja luottamusta; työntekijöiden tulisi 

vahvistaa perheen omia voimavaroja, tarttua heidän omiin oivalluksiin ja tavoitteisiin. 

(Aaltio ja Isokuortti 2019b, 12–14.)  

Systeemiseen asiakastyöhön sisältyy eri menetelmiä ja työvälineitä, jotka tukevat 

systeemistä ajattelua ja systeemistä toimintaa asiakastyössä. Esimerkkejä systeemisessä 

työskentelyssä käytetyistä työvälineistä ovat sukupuu, aikajana, reflektiivinen keskustelu, 

hypoteesien asettaminen, asiakasta koskevan elämäntarinan uudelleentarkastelu, 

sirkulaariset kysymykset, kolme taloa, verkostokartta, auttamiskartta sekä narratiivinen 

ongelmien ulkoistaminen. (Aaltio & Isokuortti 2019a, 58.) THL on nostanut näistä esiin 
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seuraavat keskeisimmät menetelmät: sukupuu, hypoteesien asettaminen ja sirkulaariset 

kysymykset. Systeemiset työvälineet toimivat yhdessä ja niiden käyttämistä yksinään tulisi 

välttää. Jos välineitä käyttää erikseen ne eivät toimi suunnitellusti. Esimerkiksi sukupuun 

tarkoituksena on löytää uusia näkökulmia ja pystyä muodostamaan tilanteesta erilaisia 

hypoteeseja. Näitä hypoteeseja on sitten tarkoitus testata sirkulaarisilla kysymyksillä 

perheen kanssa, ja tämän jälkeen hioa sekä syventää sukupuuta uudelleen. Menetelmien 

käyttö perustuu systeemisen työskentelyn periaatteisiin. (Aaltio & Isokuortti 2019b, 12). 

Seuraavaksi esittelemme nämä keskeisimmät menetelmät paremmin.  

Sukupuutyöskentely mahdollistaa graafisen tavan esitellä asiakkaan perhesuhteet useamman 

sukupolven välillä. Sukupuutyöskentelyllä hahmotetaan monien ihmisten ja heidän 

suhteidensa verkosto ja voidaan tutkia siihen liittyviä lainalaisuuksia ja yllätyksiä. 

Työskentely lisää perheen tilanteen ymmärrystä ja hyväksyntää sekä työntekijän että 

asiakkaan näkökulmasta. Lapsesta ja vanhemmasta tulee työskentelyn kohteita sekä he 

tulevat kuulluksi. Sosiaalityöntekijä käyttää sukupuuta asiakastapaamisten sekä 

viikkokokouksien työkaluna ja sen pohjalta voidaan luoda asiakkaan tilanteesta hypoteeseja. 

Sukupuun käytön tulee olla perusteltua ja perustelut tulee esittää perheelle. (Aaltio & 

Isokuortti 2019b, 21–22.)  

Systeemisessä toimintamallissa pyritään ymmärtämään vuorovaikutussuhteita ja 

vaikuttamaan niiden laatuun. Tarkoituksena on miettiä erilaisia tulkintavaihtoehtoja perheen 

tilanteesta eli asettaa hypoteeseja (oletuksia). Hypoteesien luomisella pyritään saamaan 

selityksiä sille, mistä perheen tilanteessa on kysymys. Työskentelyssä on oleellista luoda 

tietoisesti useita tulkintavaihtoehtoja, jotka auttavat työntekijää haastamaan vakiintuneita 

ennakkokäsityksiä ongelmien syistä ja ratkaisuista. Tärkeää on myös etsiä selityksiä lapsen 

tai perheen tilanteesta tai ongelmien taustasta monesta eri näkökulmasta. Työntekijälle 

saattaa avautua näin uusia etenemismahdollisuuksia perheen kanssa, jos esimerkiksi tilanne 

on pysynyt kauan samana, eikä toivottua muutosta ole saavutettu. Hypoteesien 

muodostuksen pohjalta tehdään suunnitelma seuraavista askelista asiakasperheen kanssa. 

Näitä hypoteeseja tiimi tekee systeemisessä viikkokokouksessa, josta kerromme tarkemmin 

myöhemmin. Hypoteesien tekemisellä pyritään parantamaan päätöstenteon laatua, saamaan 

laajempi näkemys asiakasperheen tilanteesta ja samalla työntekijöiden työssäjaksaminen 

kasvaa, kun työntekijä saa vahvaa tukea kollegoilta. Työntekijöiden tulisi tehdä työtä 
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uteliaalla ja tutkivalla työotteella ja välttää kyynistymistä. (Aaltio & Isokuortti 2019b, 22–

23.) 

Sirkulaarisilla kysymyksillä on tarkoitus kartoittaa perheen suhteiden, uskomuksien ja 

vuorovaikutuskuvioiden kytkeytymistä toisiinsa. Kysymykset ovat apuna tuomassa esiin 

uudenlaista ja sivuun jäänyttä tietoa ja uusia näkökulmia. Kysymysten avulla pystytään 

ymmärtämään paremmin perheen ja läheisten välisiä suhteita ja niiden merkityksiä sekä 

vaikutuksia eri perheenjäsenten näkökulmasta. Lisäksi kysymykset auttavat asiakasta 

pohtimaan omaa tilannettaan ja muiden perheenjäsenten tuntemuksia uusista näkökulmista 

ja näin ollen voi auttaa käynnistämään perheessä muutosprosessin. (Aaltio & Isokuortti 

2019b, 23.) Sirkuulaarisilla kysymyksillä voidaan esimerkiksi saada vanhemmat katsomaan 

tilannetta paremmin lasten näkökulmasta. Tarkoituksena ei siis ole kysyä suoraan vastaajan 

omista näkemyksistä. Sirkulaarisia kysymyksiä ovat esimerkiksi ”Mitä kuvittelet lapsesi 

ajattelevan tilanteesta?” tai ”Mistä päättelet, että äitisi huomasi muutoksia käytöksessäsi 

kotona?”. Sirkulaaristen kysymysten on tarkoitus avata keskustelua ja tuoda esiin 

lisäkysymyksiä, kun taas lineaariset kysymykset perustuvat syy-seuraus- suhteeseen ja ne 

sulkevat usein keskustelua; ”Miksi teet näin?” tai ”Mistä tämä johtuu, että…?”. (Fagerström 

2016, 14–15.)  

Systeemisessä asiakastyössä tarkoituksena on, että kaikki sosiaalityöntekijät käyttävät 

johdonmukaisesti systeemiselle työskentelylle keskeisiä työvälineitä, työskentelytapoja ja -

orientaatioita. Systeemisellä toimintamallilla pyritään yhtenäistämään asiakastyötä niin, 

ettei jokainen tekisi asiakastyötä oman näkemyksen mukaan. Tiimin olisi tarkoitus omaksua 

yhteinen toimintamalli, jota käytetään kaikkien asiakkaiden kanssa ja johon on rakennettu 

yhteiset toimintaperiaatteet sekä selkeä toimintaa ohjaava rakenne. (Aaltio & Isokuortti 

2019b, 13,16.) 

Systeeminen tiimi  

Vuoden 2021 arvion mukaan systeemisiä tiimejä Suomessa on tällä hetkellä 220, kun vuonna 

2020 tiimejä oli THL:n kartoituksen mukaan 189. Tiimit ovat pääosin kokoonpanoltaan 

pysyviä, mutta osassa kunnista on myös päädytty toimintamalliin, jossa tiimit ovat vaihtuvia 

ja asiakkaan ympärille rakennetaan systeemisesti toimiva tiimi. (Yliruka & Tasala 2022.) 
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Systeemisen tiimin jäseniin kuuluu pääsääntöisesti yhdestä kolmeen lastensuojelun 

sosiaalityöntekijää, konsultoiva sosiaalityöntekijä, perheterapeutiti sekä koordinaattori. 

Edellä mainittujen lisäksi tiimin voi kuulua myös esimerkiksi sosiaaliohjaajia tai 

perhetyöntekijöitä, joilla on yhteiset asiakkaat sosiaalityöntekijöiden kanssa. (Aaltio ja 

Isokuortti 2019b, 14.) 

Tiimissä lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä on tehdä asiakastyötä systeemisesti ja 

osallistua viikkokokouksiin, joissa käydään läpi oman tiimin yhteisiä asiakastapauksia. 

Viikkokokouksista kerromme tarkemmin seuraavassa osassa. Sosiaalityöntekijällä korostuu 

siis velvoite osallistua aktiivisesti kaikkien tiimin jäsenten asiakasasioiden käsittelyyn. 

Tavoitetilana on, että tiimissä olevat työntekijät tietävät sen verran myös muiden tiimin 

jäsenten asiakkaiden tilanteista, että he voivat tarvittaessa paikata vastuutyöntekijää tämän 

ollessa pois. (Aaltio ja Isokuortti 2019b, 15.) 

Tiimissä tulisi olla kahdesta kolmeen sosiaalityöntekijää, joilla oma asiakasmäärä on 

kohtuullinen. Tämä mahdollistaa ajankäytöllisesti asiakastapausten yhteisen käsittelyn ja 

yhteisen asiakastyön. Kohtuullisena asiakasmääränä pidetään 20 lasta sosiaalityöntekijää 

kohden. Erona perinteiseen lastensuojelun työskentelymalliin, systeemisesti toimivassa 

tiimissä kaikki tiimin jäsenet auttavat sosiaalityöntekijää tarkastelemaan tilannetta eri 

näkökulmista, mikä tapahtuu asettautumalla eri perheenjäsenten rooleihin sekä asettamalla 

tilanteesta yhdessä erilaisia hypoteeseja. (Aaltio & Isokuortti 2019b, 15.) 

Konsultoivan sosiaalityöntekijän tehtävänä on johtaa koko tiimiä ja prosessia sekä järjestää 

tilanteen vaatiessa esimerkiksi konsultaatioapua. Johtaminen vaatii vahvaa 

lastensuojelutyön kokemusta. Konsultoivan sosiaalityöntekijän tulisi pääpiirteittäin tuntea 

kaikki asiakastapaukset, mikä auttaa aidosti pohtimaan yhdessä tiimin kanssa asiakkaan 

tilanteeseen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Näin varmistetaan, että asiakkaan tilannetta 

käsitellään riittävästi eri näkökulmista ja samalla varmistetaan reflektiivinen työote tiimissä. 

(Aaltio & Isokuortti 2019b, 15.) 

Perheterapeutin tehtävänä on tuoda terapeuttinen näkökulma tiimiin. Perheterapeutti 

varmistaa, että systeeminen työote ja yhdessä reflektointi ovat aina osa työskentelyä. 

Perheterapeutti ei ole ulkopuolinen konsultti vaan osa tiimiä. Perheterapeutin tehtävä on 
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opastaa systeemisten menetelmien ja välineiden oikeanlaisessa käytössä kussakin 

asiakastapauksessa. Lisäksi perheterapeutti toimi sosiaalityöntekijän reflektiokumppanina. 

Perheterapeutti auttaa työntekijöitä tutkimaan työntekijän omaa suhdetta asiakkaisiin ja 

pohtimaan erilaisia tapoja, joilla käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti ja arvostavasti 

perheen kanssa. Perheterapeutin olisi hyvä työskennellä tiimissä vain osa-aikaisena, mikä 

varmistaisi riittävän ulkopuolisuuden asiakkaiden tilanteisiin. Sama perheterapeutti voi 

kuitenkin toimia useammassa tiimissä kerrallaan. Perheterapeutilla tulisi olla systeeminen 

koulutus ja korkeakoulutasoinen tutkinto sosiaali- ja terveysalalta. (Aaltio & Isokuortti 

2019b, 15.) 

Koordinaattorin tehtävänä on pääasiassa hoitaa asiakkaiden tilanteisiin liittyviä juoksevia 

asioita, mikä vapauttaa sosiaalityöntekijöiden aikaa asiakastyöhön. Näitä tehtäviä ovat 

esimerkiksi tapaamisaikojen järjestäminen, viikkokokouksissa kirjaaminen, 

lausuntopyyntöjen valmistelu, tiedon siirtymisen vahvistaminen työntekijöille sekä 

perheiden ja yhteistyökumppaneiden yhteydenottojen hoitaminen. Koordinaattorin on siis 

oltava helposti tavoitettavissa. Hän voi olla mukana kahdessa tiimissä. Koordinaattorilla 

tulisi olla sosiaalialan koulutus ja kokemusta sekä tietoa lastensuojelutyöstä. (Aaltio ja 

Isokuortti 2019b, 15–16.)  

Yllä olevista työntekijöistä koostuvan tiimin tavoitteena on tuoda esiin erilaisia näkökulmia 

asiakkaiden tilanteisiin ja pitää niitä yllä. Tiimin jäsenet asettuvat eri perheenjäsenten rooliin 

ja muotoilevat yhdessä hypoteeseja siitä, mistä asiakasperheeen tilanteessa voisi olla 

kysymys. Tiimi pyrkii siis tukemaan vastuusosiaalityöntekijää muodostamaan käsitystä 

asiakasperheiden tilanteesta. Tarkoitus on yhdessä pohtia erilaisia etenemistapoja ja jakaa 

vastuuta päätösten tekemisestä. Tilannetta pyritään tarkastelemaan eri näkökulmista ja 

suunnitellaan yhdessä seuraavia toimenpiteitä, tämä estää virhetulkintojen ja hätäisten 

ratkaisujen tekemisen. Monitoimijuudella saadaan kokonaisvaltaisempi näkemys perheen 

tilanteesta ja vastuu asiakkaan tilanteesta ei ole yksittäisen työntekijän harteilla, vaan koko 

tiimi on mukana jakamassa vastuuta. Tämän tulisi lisätä työntekijöiden jaksamista työssä ja 

vähentää vaihtuvuutta. (Aaltio & Isokuortti 2019b, 16.) 
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Systeeminen viikkokokous  

Systeeminen tiimi kokoontuu säännöllisissä viikkokokouksissa. Kokoontumistiheydessä on 

Ylirukan & Tasalan (2022) mukaan kuntakohtaista vaihtelua aina viikottaisista 

kokoontumisista 1–2 kokoontumiseen kuukaudessa. Viikkokokouksessa käsitellään 

kaikkien tiimin kuuluvien sosiaalityöntekijöiden asiakastapauksia aktiivisesti. Kokouksessa 

on tarkoitus käsitellä 1–2 asiakastapausta sosiaalityöntekijää kohden, jotta viikkokokouksen 

asiakastyön ohjaamisen rooli täyttyy ja vähitellen saadaan käytyä lävitse ainakin suurin osa 

sosiaalityöntekijöiden asiakastapauksista. Yhden viikkokokouksen olisi hyvä kestää noin 

kolme tuntia. Viikkokokouksiin voidaan toisinaan kutsua paikalle myös asiakasperheitä, 

vaikka alkuperäinen tarkoitus on, että tiimi kokoontuu viikkokokouksissa keskenään. (Aaltio 

& Isokuortti 2019b, 16–17.) 

Kuvio 2 Systeemisen viikkokokouksen kulku 

Viikkokokouksessa on tietty strukturoitu rakenne, jota on kuvattu kuviossa 2. Tiivistetysti 

rakenne muodostuu asiakastapausten reflektoinnista, hypoteesien asettamisesta ja tulevien 
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toimenpiteiden suunnittelusta ja niistä päättämisestä. Jokaisen tiimin jäsenen tehtävä 

viikkokokouksessa on toimia omien edellä esitettyjen rooliensa mukaisesti. Keskustelun 

tulee aina olla kunnioittavaa ja ei-tietämisen asemasta lähtevää. Keskustelussa hyödynnetään 

systeemistä ajattelua tukevia menetelmiä, kuten sukupuu, sirkulaariset kysymykset ja 

systeemiset hypoteesit. Tärkeää on, että työntekijä voi turvallisesti tuoda esille 

asiakastilanteista nousevia tunteita ja pohtia niihin liittyviä seikkoja työskentelyyn 

vaikuttavia tunteita. Reflektointiin osallistuu aktiivisesti koko tiimi. (Aaltio & Isokuortti 

2019b, 16–17; Aaltio & Isokuortti 2019a.)  

Sosiaalityöntekijöiden tulee valmistautua kokoukseen niin, että he voivat esitellä oman 

asiakastapauksen tiiviisti ja informatiivisesti. Tarvittavien tietojen kasaamisessa 

sosiaalityöntekijää voi auttaa koordinaattori. Konsultoivan sosiaalityöntekijän on tarkoitus 

johtaa kokousta ja vastata yhdessä perheterapeutin kanssa siitä, että keskustelu täyttää jo 

alkuperäisen RSW-teorian yhteydessä esittelemämme systeemisen case-keskustelun 

tunnusmerkit (Aaltio & Isokuortti 2019b, 16; Bostock 2019, 17): 

● perheen vuorovaikutuskuvioita ja tarinoita tutkitaan aktiivisesti  

● perhesuhteet asetetaan laajempaan kontekstiin ja systeemiin  

● keskustelun pääosassa ovat lapsi ja perhe  

● lapseen mahdollisesti kohdistuvat uhat huomioidaan selkeästi 

● keskustelun tulee olla pohdiskelevaa, kyselevää sekä reflektoivaa ja perheen 

tilannetta tulee käsitellä avoimesti monesta näkökulmasta  

● keskustelussa luodaan erilaisia hypoteeseja ja haastetaan käsityksiä, joita perheestä 

on jo luotu aiemmin 

● hypoteesien pohjalta tehdään suunnitelma, miten työntekijä tulee toimimaan perheen 

kanssa seuraavassa tapaamisessa.  

Aaltio ja Isokuortti (2019b, 17) tuovat esiin, että systeemisen reflektoivan keskustelun 

viikkokokouksissa tulisi auttaa vastuusosiaalityöntekijää näkemään uusia näkökulmia 

asiakkaan tilanteeseen, luomaan hypoteeseja ja pohtimaan keinoja niiden testaamiseen niitä 

asiakastyössä. Tarkoitus on, että sosiaalityöntekijä työskentelee systeemisesti muidenkin 

asiakasperheiden kanssa, vaikka perheen tilannetta ei käsiteltäisi viikkokokouksessa. Tiimin 

tuella työntekijöiden tulisi oppia soveltamaan systeemistä asiakastyötä käytäntöön ja 
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yhdessä tiimin kanssa toteutettu reflektio on tärkeä tekijä tässä prosessissa. (Aaltio & 

Isokuortti 2019b, 17.)  

Ydinelementeistä viikkokokous on tutkimuksessamme tarkemman tarkastelun kohteena ja 

tarkoituksenamme on saada selville, millä kokoonpanolla viikkokokouksissa työskennellään 

ja poikkeaako viikkokokousten todellinen rakenne ja toteutus suunnitellusta.   
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, sovelletaanko lastensuojelun systeemistä 

toimintamallia sille asetettujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tämän lisäksi 

syvennymme vielä erityisesti systeemisen toimintamallin viikkokokousten toimintaan 

työntekijöiden näkökulmasta.  

 Tutkimuskysymyksemme ovat:  

1. Kuinka lastensuojelun systeemisen toimintamallin ydinelementtejä toteutetaan 

kunnissa? 

2. Kuinka lastensuojelun systeemisen toimintamallin ydinelementteihin kuuluva 

systeeminen viikkokokous toimii työntekijöiden näkökulmasta? 

4.1 Sähköinen kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä 

Tutkielmamme aineistonkeruumenetelmäksi valitsimem sähköisen kyselylomakkeen. 

Toivoimme tällä toteutustavalla tavoittavamme mahdollisimman monta lastensuojelun 

sosiaalityöntekijää mahdollisimman monesta eri kunnasta. Lastensuojelun systeemisen 

toimintamallin soveltamista ja toimintaa on tutkittu vielä melko vähän, joten halusimme 

tarjota mahdollisuuden mielipiteiden kertomiseen monille. Näiden lisäksi 

aineistonkeruuseen vaikutti tieto siitä, että monissa kunnissa lastensuojelun systeeminen 

toimintamalli on ollut käytössä jo vuosia, joten työntekijöille voi olettaa kertyneen 

kokemuksia mallin toiminnasta käytännössä. 

Kyselytutkimuksella aineistoa on tehokasta kerätä suurelta määrältä henkilöitä. Esimerkiksi 

haastattelututkimukseen verrattuna se kohdistaa tutkijan työtä tulosten analysointiin ja 

lomakkeen suunnitteluun tietojenkeruun sijasta. Kyselylomakkeella pystytään keräämään 

tietoa monista erilaisista asioista, kuten käyttäytymisestä, käsityksistä, tosiseikoista, 

asenteista, arvoista, uskomuksista sekä mielipiteistä. Kyselyt antavat myös mahdollisuuden 

pyytää vastaajilta sekä arviointeja että perusteluja niin toiminnalle kuin mielipiteille. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 195‒197.) Kyselyn tavoitteena on aineiston avulla 

kuvailla, selittää ja vertailla erilaisia ilmiöitä. Kiinnostuksen kohteina voivat olla yksittäiset 

tapaukset tai tilanteet sekä erilaiset prosessit. (Hirsjärvi, ym. 2009, 134‒135.) Kaikki 
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kyselylomakkeeseen vastaajat vastaavat samanlaiseen kyselylomakkeeseen ja puhutaankin 

standardoidusta aineistonkeruusta. (esim. Vilkka 2015.)  

Kun tietoa kerätään verkkolomakkeella, aineistonkeruu on nopeaa sekä edullista ja 

vastauksia on tehokasta ja helppoa prosessoida. Kyselylomakkeen lähetys ei tuota tutkijalle 

juurikaan erillisiä kuluja. Etuna lomakkeella on myös visuaalisuus, jonka avulla lomaketta 

on mahdollista rakentaa täyttäjälle mielekkääksi ja selkeäksi. Koska aineisto on jo valmiiksi 

sähköisessä muodossa, se vähentää ja näin ollen myös helpottaa tutkijan työvaiheita. 

Lyöntivirheitä ei synny aineiston syötössä, mikä tekee aineistosta luotettavan. Haasteena 

verkkokyselyssä on, että ei voida poimia satunnaisotosta ennalta määritetystä perusjoukosta, 

eli ei ole mahdollista noudattaa perinteisen todennäköisyysotannan periaatteita. 

Tutkimukseen valikoituvat ne, jotka saavat kutsun sähköisesti ja näin saavat mahdollisuuden 

osallistua tutkimukseen mukaan. (Miettinen & Vehkalahti 2013; Valli & Aarnos 2018.) 

4.2 Sähköisen kyselyn toteutus 

Tutkimuksemme sähköisen kyselyn laatiminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöille 

käynnistettiin selvittämällä aiempaa tutkimusta ja tutustumalla kattavasti liittyvään teoriaan. 

Kyselylomakkeen muodostamisessa käytimme apuna Elina Aaltion ja Nanna Iso-Kuortin 

kirjoittamaa työpaperia “Systeemisen lastensuojelun toimintamallin ydinelementit: Kuvaus 

asiakastason ydinelementeistä, tavoitteista ja toimintamekanismeista”. (Aaltio & Iso-Kuortti 

2019b). Tässä paperissa on kuvattu, kuinka systeemisen toimintamallin tulisi toimia 

lastensuojelun sosiaalityössä. Toimintamallin ydinelementit on lisäksi kuvailtu paperissa 

kattavasti. Suunnittelimme kyselyn työpaperia hyödyntäen ja poimimalla hyviä käytäntöjä 

muista onnistuneista kyselytutkimuksista.  

Käytimme kyselylomakkeessa sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Päädyimme 

käyttämään sekamuotoisia kysymyksiä, jotka olivat valinta- sekä monivalintakysymyksiä. 

Suljettujen kysymysten tekemisessä tutkijalla on oltava selkeä visio aiheesta ja kysymysten 

tulee liittyä selkeästi tutkimuskysymykseen. Vaarana voi olla esimerkiksi, että 

vastausvaihtoehdot ovat liian suppeat tai kysymykset ovat sellaisia, että ne eivät vastaa 

tutkimuksen tarkoitusta. Tällöin tutkimuksesta saadut tulokset voivat olla puutteellisia tai 

virheellisiä. (Heikkilä 2014, 49–50.) Välttääksemme tätä, otimme monivalintakysymyksiin 

mukaan myös “Muuta, mitä?” -vaihtoehdon, jota vastaaja pystyi käyttämään muiden 
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vaihtoehtojen ollessa riittämättömiä. Näiden lisäksi käytimme kyselyssä Likert-asteikollisia 

väittämiä, joissa selvitimme vastaajan mielipidettä kysyttyyn asiaan. Likert-asteikko on 

usein 4–5 portainen järjestysasteikko, jossa on tavallisesti kaksi ääripäässä olevaa 

vaihtoehtoa: täysin samaa mieltä sekä toisena täysin eri mieltä. Vastaajan on tarkoitus esittää 

kantansa asteikolla ja valita vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten hänen omaa mielipidettä 

väittämästä. (Heikkilä 2014, 51–52.)  

Alkula, Pöntinen & Ylöstalo (1994, 121) toteavat lisäksi, että yksi kyselytutkimusten riski 

ovat vastaajien puutteelliset tiedot kysyttävistä asioista. Tällöin osa vastauksista voi olla 

hyvinkin sattumanvaraisia, mikä voi vääristää tuloksia. Otimme tähän liittyen Likert-

asteikollisiin kysymyksiin mukaan myös “En osaa sanoa / ei mielipidettä” -vaihtoehdon ja 

jätimme nämä vastaukset pois esimerkiksi keskiarvojen tarkastelusta analysointivaiheessa. 

4.2.1 Kyselylomakkeen laatiminen  

Aloitimme kyselylomakkeen laatimisen tutkimussuunnitelmamme valmistumisen jälkeen. 

Olimme varanneet kyselylomakkeen tekemiseen aikaa, sillä olimme tietoisia siitä, että hyvän 

kyselyn tekeminen vaatii suunnittelua ja aikaa. Toteutimme sähköisen kyselyn Webropol-

ohjelmalla ja testasimme kyselyä testiryhmällä lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ennen 

sen varsinaista julkaisua. Testiryhmään osallistuneiden henkilöiden kommenttien ja 

palautteen avulla muokkasimme vielä kyselyn lopulliseen muotoonsa. Lopullisen kyselyn 

laitoimme jakoon useamman kunnan johtavalle sosiaalityöntekijöille välitettäväksi 

työntekijöilleen sekä sosiaalityön uraverkoston Facebook-sivulle 23.8.2021.  

Sähköinen kyselylomakkeemme muodostui 40 kysymyksestä. Jaoimme kysymyslomakkeen 

kolmeen osaan: osa 1. Perustiedot, osa 2. Lastensuojelun systeemisen toimintamallin 

ydinelementtien (systeeminen asiakastyö, systeeminen tiimi ja systeeminen viikkokokous) 

toteutuminen sekä osa 3. Viikkokokousten hyödyllisyys työntekijöille. Tällä jaolla pyrimme 

siihen, että vastaajien olisi helpompi hahmottaa kyselyä ja kyselyyn olisi selkeämpi vastata.  

4.2.2 Tutkimuksen aineistonkeruu 

Kohdistimme kyselylomakkeen kuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, joiden 

työskentelykunnassa on sovellettu lastensuojelun systeemistä toimintamallia. Lopullisen 
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linkin kyselyyn saatekirjeineen lähetimme sähköpostilla lastensuojelun johtaville 

sosiaalityöntekijöille, joita pyysimme välittämään lomakkeen edelleen kunnan 

sosiaalityöntekijöille. Tämän lisäksi julkaisimme linkin myös Sosiaalityön uraverkoston 

Facebook-sivulla. Tällä tavoin pyrimme varmistamaan sen, että kysely tavoitti 

mahdollisimman laajalti lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä. Kyselylomakkeeseen oli 

mahdollista vastata 23.8.–30.9.2021 välisenä aikana. Rajasimme pienimmät organisaatiot 

pois vastaajakunnasta, koska systeemisen toimintamallin toteuttaminen vaatii useamman 

työntekijän tiimin. 

Toteutimme sähköisen kyselyn anonyymina. Emme siis keränneet vastaajilta minkäänlaisia 

henkilötietoja, eikä vastaajaa ollut tarkoitus tunnistaa. Valitsimme tämän menetelmän sen 

takia, että vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa.. Keräsimme myös kunnasta vain 

karkean kokotiedon, jotta vastaajia ei olisi mahdollista tunnistaa tätäkään kautta eikä 

vastauksia voisi suoraan yhdistää myöskään tiettyyn organisaatioon. 

Kyselylomake tutkimuksissa suurin haaste on yleensä vastaajien kato, erityisesti posti- tai 

verkkokyselyissä. Siihen, kuinka suureksi kato lopulta muodostuu, vaikuttavat pitkälti 

vastaajajoukko ja tutkimuksen aihepiiri. (Hirsjärvi ym. 2009, 196.) Pyrimme tekemään 

kyselylomakkeen mahdollisimman helpoksi vastaajan näkökulmasta ja varmistimme, ettei 

vastaajalla menisi 20 minuuttia enempää aikaa vastaamiseen. Tiedämme, että lastensuojelun 

sosiaalityöntekijät ovat pääsääntöisesti hyvin kiireisiä, eikä heillä välttämättä ole aikaa tai 

resursseja vastata pitkään kyselyyn. Näin pyrimme huolehtimaan, että saisimme tarpeeksi 

suuren määrän vastauksia kyselyymme.  

Lähetimme muistutusviestin johtaville sosiaalityöntekijöille viikkoa ennen vastausajan 

päättymistä ja nostimme kyselyä esille muutamaan kertaan Facebook-sivulla. Vastausajan 

päätyttyä kyselyyn oli tullut vastauksia 56 kappaletta. Vastaaminen oli aloitettu 80 kertaa, 

joten 24 vastaajalta jäi lopulta vastaamatta kyselyyn.  

4.3 Aineiston analysointi 

Luvuissa 5–7 kuvailemme, minkälaisia vastauksia kyselymme tuotti. Teimme aluksi 

deskriptiivistä analysointia. Halusimme saada käsityksen vastaajajoukosta ja heidän 
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näkemyksensä tutkimuksen aiheeseen. Kävimme aineiston lävitse väittämä ja kysymys 

kerrallaan hyödyntäen niiden frekvenssejä.  

Olemme valinneet sisällönanalyysin analysoinnin menetelmäksi. Sisällönanalyysi on 

mahdollista tehdä kolmella eri tavalla: aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai 

teoriaohjaavasti. Sisällön analyysissa tavoite on muodostaa aineistosta sekä tutkittavasta 

ilmiöstä ytimekäs kuvaus, jonka tarkoitus on liittää tutkimuksen aihe laajempaan 

kokonaisuuteen sekä aiheesta saatavilla olevaan mahdolliseen muuhun tutkimustietoon. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

Teimme siis teorialähtöistä sisällönanalyysia vastausten analysoimiseksi. Valitsimme tämän 

lähetystymistavan, sillä aineisto on luokiteltu aiemman teoreettisen viitekehyksen 

perusteella. Aineiston analyysissa tarkastelimme tuloksia suhteessa systeemisen 

toimintamallin määriteltyihin ydinelementteihin. Kun puhutaan teorialähtöisestä 

aineistoanalyysistä, analyysin tekoa ohjaa teoria alusta asti. Teoriaan perustuen aineistosta 

etsitään olemassa olevaan tietoon tai teoreettiseen malliin sopivia asioita, jotka nousevat 

aineistosta. Tämä menetelmä valitaan monesti silloin, kun halutaan testata teorian 

paikkansapitävyyttä esimerkiksi uuden ympäristön kohdalla. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) 

Tämä sopi hyvin tutkimukseemme. Lisäksi analysoimme aineistoa luvussa 7 tilastollisesti. 

Tilastollisessa analyysissa olemme hyödyntäneet korrelaatio- sekä varianssianalyysia. Näitä 

toteutimme käyttäen apuna IBM SPSS Statistics 26.0 -versiota. Varianssianalyysia 

käytetään, kun analysoidaan yhden tai useamman tekijän samanaikaisia vaikutuksia 

vasteeseen, jokaisen tekijän vaikutusta erikseen, sekä yhdysvaikutusta vasteeseen eri 

tekijöiden toimesta. Jokaisella tekijällä voi olla eri tasoja eri eli luokkia luokkia. (Tähtinen, 

J., Laakkonen, Broberg. & Tähtinen, R 2020, 142–143.) 

Korrelaatioanalyysin avulla puolestaan selvitetään asioiden välisiä riippuvuuksia. 

Korrelaatio selittää kahden muuttujan välistä yhteyttä, yhteyden suuntaa sekä yhteyden 

voimakkuutta. Korrelaatiokertoimien avulla voidaan luonnehtia riippuvuuksien luonnetta 

sekä voimakkuutta. Olemme käyttäneet Pearsonin tulomomenttikorrelaatiota, joka on 

korrelaatiokertoimista eniten käytetty. Se kuvaa kahden muuttujan välistä lineaarista 

riippuvuuden suuntaa ja voimakkuutta. (Tähtinen ym. 2020, 183–186.) 
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Kyselymme avoimia vastauksia olemme käyneet tarkasti läpi ja pyrimme nostamaan sieltä 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ydinelementtien määrittelyihin nähden. Olemme käyttäneet 

aineistolähtöistä sisällönanalyysia apuna. Yleensä laadullisen tutkimuksen menetelmä 

käyttää aineistolähtöistä sisällönanalyysia sanallisen tekstin erittelyyn. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

4.4 Vastaajajoukko ja aineiston taustamuuttujat 

Kyselyyn vastasi 56 sosiaalityöntekijää. Vastanneista lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä 

suurimmalla osalla (77 %) oli Valviran laillistama sosiaalityöntekijän pätevyys. Vastaajista 

noin viidesosalla (23 %) puolestaan oli sosiaalityöntekijän sijaispätevyys. Vastaajat olivat 

toimineet lastensuojelun sosiaalityöntekijänä keskimäärin 6,4 vuotta. Osa vastaajista kertoi 

työskennelleensä yli 25 vuotta sosiaalityöntekijänä, joka nostaa vastaajien työssäolovuosien 

keskiarvoa.  

Vastaajista suurin osa (91 %) oli käynyt systeemisen toimintamallin koulutuksen. Loput 

eivät olleet käyneet koulutusta, mutta toimivat silti lastensuojelun systeemisessä tiimissä. 

Systeemisen toimintamallin koulutuksen vastaajat olivat käyneet vuosien 2017–2021 välillä. 

Vain pieni osa (11 %) kunnista oli käyttänyt systeemistä toimintamallia alle vuoden. 1–2 

vuotta toimintamallia käyttäneitä oli hieman yli kolmasosa (37 %) ja reilu puolet (52 %) 

kunnista yli 2 vuotta. 

Vastaajien asiakasmäärät vaihtelivat 14 ja 80 asiakkaan välillä keskiarvon ollessa 36,6 

asiakasta. Keskiarvoa laski se, että kolme vastaajista antoi asiakasmääräkseen 0 asiakasta. 

Yksi vastaajista tarkensi, että toimii tiimin esimiehenä, joka selittää ettei asiakkaita ole. Yli 

puolet vastaajista (60 %) toimi systeemisen toimintamallin mukaisesti ainoastaan 

yksittäisten asiakkaiden kanssa. Sen sijaan 9 % vastaajista toimi mallin mukaisesti kaikkien 

asiakkaiden kanssa, 18 % suurimman osan asiakkaiden kanssa ja loput 13 % vastasivat, 

etteivät toimineet mallin mukaisesti yhdenkään asiakkaan kanssa.  

Vastaajista vain murto-osa (4 %) työskenteli pienessä alle 10 000 asukkaan kunnassa. Alle 

kolmasosa (27 %) työskenteli kunnissa, joiden väkiluku on 10 000–29 999. Noin joka 

kolmas vastaaja (32 %) työskenteli 30 000–80 000 asukkaan kunnassa ja isommissa, yli 80 

000 asukkaan kunnassa työskenteli reilu kolmasosa (37 %) vastaajista.  



 

 

31 

 

4.5 Tutkimusetiikka ja tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksessamme olemme noudattaneet hyviä tieteellisiä menettelytapoja sekä tehneet 

tutkielmaa tutkimusetiikan periaatteita kunnioittaen (TENK, 2012). Edellytyksenä eettisesti 

hyvälle tutkimukselle ovat tieteellisten tietojen, taitojen sekä hyvien toimintatapojen 

noudattaminen tutkimuksen teossa taaten näin tutkimuksen luotettavuuden sekä 

uskottavuuden (Kuula 2015, 25).  

Jokaiseen tutkimukseen osallistujalla on ollut mahdollisuus päättää itse, osallistuuko 

tutkimukseen. Osallistuminen on siis perustunut vapaaehtoisuuteen. Uskottavalle 

tutkimukselle on tärkeää, että tieto tutkimuksen tavoitteista, menetelmistä ja riskeistä on  

riittävällä tasolla vastaajien tiedossa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) Pyrimme tutkimuksen 

esittelyssä tuomaan esiin riittävät tiedot kaikista edellä mainituista seikoista.  

Sähköisessä aineistonkeruussa tulee käydä ilmi tutkimuksen perustiedot, kuten tutkijan 

yhteystiedot sekä tutkimuksen tavoite. Kyselylomakkeen yhteydessä toimitimme 

saatekirjeen, josta löytyi kaikki tutkimuksemme kannalta oleellinen tieto. Tietosuojan ja 

tutkimusetiikan kannalta sähköisen aineistonkeruu on selkeää, kun ihmiset voivat päättää 

itse harkitusti siitä, mitä tietoja he vapaaehtoisesti tutkimuksen tutkimuksen käyttöön antava. 

(Kuula 2015, 121.) 

Lisäksi luotettavuuden näkökulmasta on tärkeää, että otos on riittävän suuri ja edustava, 

vastausprosentti korkea ja kysymykset kattavat tutkijan asettaman tutkimusongelman, eli 

mittaavat oikeita asioita (Heikkilä 2014, 178.) Kun tuloksia arvioidaan, on tärkeää arvioida 

tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti. Validiteetin avulla nähdään, missä määrin ollaan 

onnistuttu mittaamaan juuri sitä, mitä on ollut tarkoitus mitata. Tutkija saattaa tutkia silloin 

vääriä asioita, mikäli tutkimukselle ei ole asetettu riittävän täsmällisiä tavoitteita. Kun 

mittaukset ovat suoritettu validilla mittarilla, ovat tehdyt mittaukset silloin keskimäärin 

oikeita. Validiutta onkin hankala määritellä jälkikäteen. Tärkeää on siis varmistaa, että 

tiedonkeruu on suunniteltu tarkasti ja suunnitellusti, esimerkiksi kyselylomaketta laatiessa. 

(Heikkilä 2014, 27, 177.) Kun suunnittelimme tutkimustamme, pidimme tärkeänä 

lomakkeen testausta testiryhmällä sekä heiltä saamaamme palautetta, jotta varmistuimme 

siitä, että vastaaja ymmärsi kysymyksemme selkeästi ja tutkimuskysymyksemme mittasivat 

oikeita asioita.  
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Reliabiliteetti puolestaan kertoo tulosten tarkkuudesta ja sitä voidaan tarkastella mittauksen 

jälkeen. Tutkimusten tulosten tulisi olla toistettavissa, eli tutkimuksen ei tulisi antaa 

sattumanvaraisia tuloksia. Jotta virheitä ei tulisi, tulee tutkijan olla tarkka tietojen kerätessa, 

niitä syöttäessä ja käsiteltäessä sekä myös tuloksia tulkittaessa. (Heikkilä 2014, 28.) 

Nykypäivän ohjelmat, jollaista mekin tutkimuksessa käytimme, toki auttavat tutkijaa 

tällaisten virheiden välttämisessä. Virheitä ei niin helposti synny, koska tutkijan ei tarvitse 

käsin tietoja juurikaan syöttää tai laskea.  
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5 SYSTEEMISEN TOIMINTAMALLIN TOTEUTUMINEN 

KUNNISSA  

Seuraavissa luvuissa (luvut 5–6) esittelemme kyselyn tulokset koskien systeemisen 

toimintamallin soveltamista kunnissa. Aineiston analyysissa tarkastelimme tuloksia 

suhteessa systeemisen toimintamallin määriteltyihin ydinelementteihin. Analysoimme 

tuloksia teorialähtöisesti, joten tuomme esiin vertailua teoriaan ja nostamme esiin tuloksia, 

jotka eivät vastaa alkuperäistä teoriaa.  

Kyselylomakkeessa sosiaalityöntekijöille esitettiin väittämiä ja kysymyksiä systeemisen 

toimintamallin ydinelementtien toteutumisesta. Lisäksi kyselyssä oli avoimia kysymyksiä. 

Avointen kysymysten vastauksia on esitelty tulosten esittelyn lomassa aihekohtaisesti.  

5.1 Systeeminen asiakastyö 

Alla olevasta kuviosta (Kuvio 3) näkee, kuinka sosiaalityöntekijät työskentelevät asiakkaan 

kanssa systeemisessä toimintamallissa. Kuviosta tulee ilmi, että suurin osa vastaajista 

työskenteli systeemisen toimintamallin mukaisesti yksittäisten asiakkaiden kanssa (60 %), 

kun taas noin viidesosa (18 %) sosiaalityöntekijöistä kuvasi työskentelevänsä systeemisesti 

suurimman osan asiakkaiden kanssa. Vain harva (9 %) työntekijöistä työskenteli kaikkien 

asiakkaiden kanssa systeemisesti ja niin ikään pieni osa (13 %) toi esiin, että ei työskennellyt 

kenenkään asiakkaan kanssa systeemisen toimintamallin mukaan.  
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Kuvio 3 Työntekijöiden työskentely asiakkaan kanssa systeemisen toimintamallin 

mukaisesti 

Systeemisen toimintamallin ydinelementtien määrittelyn mukaisesti systeemisessä 

työskentelyssä ideana on, että työskennellään kaikkien asiakkaiden kanssa siten, että 

jokainen työntekijän vastuulla oleva asiakas kuuluisi systeemiseen työskentelyyn (Aaltio & 

Isokuortti 2019b, 16.)  

Tarkasteltaessa tämän kysymyksen avoimia vastauksia, moni sosiaalityöntekijä nosti 

kommenteissaan esille ajatusta, että suuri asiakasmäärä on este sille, että kaikkien 

asiakkaiden kanssa systeemistä toimintamallia voitaisiin käyttää. 

“Nykyisillä asiakasmäärillä mallia ei pysty tekemään niin kuin on tarkoitettu” 

“Asiakasmäärät tulisi olla pieniä, jotta voisi työskennellä systeemisesti” 

“Ei toimi, koska asiakasmäärä on ollut jatkuvasti liian suuri” 

“Systeeminen työskentely voisi onnistua asiakasmäärän ollessa n. 20/työntekijä” 

 

Kysyimme sosiaalityöntekijöiltä toimintamallin työvälineiden käytöstä asiakastyössä 

(Kuvio 4). Valtaosa työntekijöistä (82 %) käytti asiakastyössä sukupuuta tai aikajanaa tai 

molempia. Yli puolet (53 %) käyttivät myös sirkulaarisia kysymyksiä sekä hypoteeseja (65 
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%), jotka ovat sukupuun kanssa keskeisimpiä systeemisen toimintamallin työvälineitä. 

Kaksi vastaajista ei käyttänyt mitään toimintamallin työmenetelmiä. 

 

Kuvio 4 Systeemisen toimintamallin työvälineiden käyttö asiakastyössä 

Sukupuun, aikajanan, sirkulaaristen kysymysten ja hypoteesien lisäksi vastaajat saivat tuoda 

esiin muita työssään käyttämiään menetelmiä avoimissa vastauksissa. 15 sosiaalityöntekijää 

nosti esille muita työvälineitä. Kuusi (6) kertaa esille nousi kolmen talon malli, jota käytetään 

lasten kanssa työskentelyyn. Tämän menetelmän lisäksi sosiaalityöntekijät käyttivät 

muunmuassa auttamiskarttaa, mind mapia sekä erilaisia kortteja lasten tapaamisten tukena.  

Valtaosa tutkimukseen osallistuneista on käynyt systeemisen koulutuksen, joten 

suurimmalla osalla pitäisi olla myös perehdytys toimintamalliin kuuluviin työmenetelmiin. 

Avoimista vastauksista tulee ilmi, että työntekijät kokevat ajanpuutteen esteenä myös 

työmenetelmien käytölle. 

“Ei niitä ehditä mitenkään käyttämään. Sukupuun tekemisessä jo menee aikaa 

turhan paljon suhteessa sen hyötyyn“ 

“Työmenetelmiä ei ehdi käyttää asiakkaiden kanssa eikä viikkokokouksiin ehdi 

suunnitellusti valmistautua heidän kanssaan.” 

“Asiakasmäärä on liian suuri. Harvojen asiakkaiden kanssa ehdin käyttää 

menetelmiä.” 
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5.2 Systeemisen tiimin rakenne ja osallistujien tehtävät  

Seuraavasta taulukosta (Taulukko 1) näkee vastaajien systeemiseen tiimiin kuuluvat 

työntekijät. Vastaajien oli mahdollista valita kysymyksessä useita eri vaihtoehtoja. Tästä 

syystä vastausten yhteenlaskettu prosenttimäärä ylittää 100 %. Kaikkien kyselyyn 

osallistuneiden systeemiseen tiimiin kuului sosiaalityöntekijöitä, joiden määrä vaihteli 1–8 

sosiaalityöntekijän välillä. Sosiaalityöntekijöiden määrään tiimissä ei vastannut kaikki 

vastaajat, vaan vastauksia tuli 25. Pääsääntöisesti tiimissä oli sosiaalityöntekijöitä 3–5 välillä 

ja enimmillään kahdeksan sosiaalityöntekijää. Osa työntekijöistä toi myös esiin, että tiimin 

sosiaalityöntekijöiden määrä vaihtelee tapauskohtaisesti. Joissain tiimeissä saattoi olla vain 

yksi sosiaalityöntekijä. 

Taulukko 1 Systeemiseen tiimiin osallistujat 

Työntekijä n Prosentti 

Sosiaalityöntekijä / sosiaalityöntekijöitä 56 100 % 

Konsultoiva sosiaalityöntekijä  48 86 % 

Perheterapeutti  52 93 % 

Koordinaattori 24 43 % 

Sosiaaliohjaaja/sosiaaliohjaajia 43 77 % 

Perhetyöntekijä/perhetyöntekijöitä 29 52 % 

Joku muu, keitä? 9 16 % 

 

Vastauksissa nousi esiin, että tiimi koostui pääsääntöisesti sosiaalityöntekijöistä, 

konsultoivasta sosiaalityöntekijästä, perheterapeutista ja yhdestä tai usemmasta 

sosiaaliohjaajasta. Hieman alle puolella (43 %) vastaajista tiimiin kuului myös 

koordinaattori ja hieman yli puolella (52 %) vastaajista tiimissä mukana oli myös 

perhetyöntekijöitä. 

Työntekijät toivat vielä esiin avoimissa vastauksissa, että joissain tiimeissä saattoi mukana 

olla myös psykologi, terapeutti ja erityissosiaaliohjaajia. Avoimessa kentässä 
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sosiaalityöntekijät korostivat myös, että tiimiin kuuluvat tarvittaessa myös asiakkaat, 

perheiden kanssa työskentelevät palveluntuottajat, asiakkaan hoitotahot, päiväkoti, koulu 

sekä muuta verkoston edustusta. Tämän kysymyksen avoimia vastauksia tarkastellessa 

huomasi, että osa vastaajista oli mieltänyt systeemin tiimin tarkoittavan käytännössä 

viikkokokousta ja siellä mukana olevia henkilöitä, vaikka tämä on vain yksi osa 

toimintamallia; iso osa systeemisestä työskentelystä tulisi tapahtua viikkokokousten 

ulkopuolella.  

Tiimin rakenteen suhteen systeemisen toimintamallin teoriasta poikettiin käytännössä siis 

erityisesti koordinaattorin osalta, joka oli osana tiimiä vain alle puolella vastaajista. 

Systeemisen toimintamallin teoriassa koordinaattorilla on tärkeä ja hyvinkin laaja rooli 

systeemisessä tiimissä. Eräs toi avoimiin kysymyksiin esiin koordinaattorin roolin 

sosiaalityöntekijän työmäärän vähentäjänä.  

“Joka tiimiin tarvittaisiin oma koordinaattori, jotta sosiaalityöntekijän aikaa ei 

menisi niin paljon aikojen sopimiseen, postituksiin ja muuhun vastaavaan.” 

 

Systeemisen toimintamallin teoriassa jokaiselle tiimin jäsenelle on selkeästi suunniteltu, 

oma vastuualueensa tiimissä pitäen sisällään erilaisia omia tehtäväalueita. Kysyimme 

kyselyssä näiden tehtäväalueiden toteutumisesta jokaisen eri tiimin jäsenen suhteen. 

Sosiaalityöntekijän tehtävien toteutuminen näkyy alla olevasta kuviosta (Kuvio 5). 
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Kuvio 5 Sosiaalityöntekijän tehtävät systeemisessä tiimissä 

Lähes kaikki (96 %) työntekijöistä toivat esiin, että sosiaalityöntekijät osallistuvat 

aktiivisesti yhteisten asiakastapausten käsittelyyn systeemisessä viikkokokouksessa. Sen 

sijaan vain hieman yli puolet (55 %) sosiaalityöntekijöistä osallistuu tiimin toisten 

työntekijöiden asiakastapaamisiin työparina. Tämän tekemisen kautta mahdollistettaisiin se, 

että tiimin työntekijät tuntevat muiden työntekijöiden asiakkaat paremmin. Ihanteellisessa 

tilanteessa kaikkien tiimien sosiaalityöntekijöiden tulisi tuntea toistensa asiakkaat sen verran 

hyvin, että he voivat sijaistaa toisiaan vastaavan sosiaalityöntekijä poissa ollessa. Kuitenkin 

vain noin kolmasosa (34 %) työntekijöistä koki, että toisen työntekijöiden asiakkaiden 

tilanne tunnetaan niin hyvin, että tämä pystytään toteuttamaan.  

Työpareja tiimin sisällä oli vastaajien perusteella noin puolella, mutta tästä ei voida päätellä, 

onko työntekijällä työpari tiimin ulkopuolella (esim. sosiaaliohjaaja). Ydinelementtien 

määrittelyjen mukaisesti sosiaalityöntekijän tulisi tuntea myös muiden työntekijöiden 

asiakkaat, mutta tulosten perusteella tämä ei pääsääntöisesti toteudu.  

Sosiaalityöntekijä on kaikkien vastausten perusteella aina osa tiimiä ydinelementtien 

määrittelyn mukaisesti. Kuitenkin sosiaalityöntekijän tehtävistä ainoastaan aktiivinen 

osallistuminen asiakastapausten käsittelyyn toteutuu lähes täysin, mikä toisaalta on 

luonnollista, koska tiimissä on aina sosiaalityöntekijä läsnä.  
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Avoimissa vastauksissa tuotiin lisäksi esille muita sosiaalityöntekijöille kuuluvia 

työtehtäviä, kuten henkisen tuen tarjoaminen muille tiimin jäsenille, asiakkaan motivointi 

viikkokokouksiin osallistumiseen sekä asiakastapaamisten jälkeen tapahtuva pohdinta. 

Kyselyn lopussa vastaajilla oli lisäksi mahdollisuus arvioida omaa rooliaan systeemisessä 

tiimissä. Näissä vastauksissa esille nousi monia sosiaalityöntekijälle ominaisia käytännön 

tehtäviä, kuten tuki, reflektiokumppanuus sekä lapsen ja perheen äänen esille tuominen. Osa 

myös pohti, onko itsellä aina tarpeeksi tietämystä tapauksista reflektointiin osallistumiseen. 

“Itse olen ollut lapsen sosiaalityöntekijänä, mutta edustanut myös vanhempaa, 

esitellyt perheen tilannetta.” 

“Tuon asiakasperheen asiat tiimiin ja toivon, että saisin uusia ajatuksia sekä tukea 

asiakasprosessin eteenpäin viemiseen” 

“Koen olevani kohtuu aktiivinen, mutta silti mietin, että onko minulla osaamista 

pohtia? Reflektointi ei ole helppoa.” 

Seuraavasta kuviosta (Kuvio 6) näkee, että suurin osa (87 %) konsultoivista 

sosiaalityöntekijöistä toimii puheenjohtajana viikkokokouksissa ja yli puolet (64 %) 

vastaajista toi esiin, että konsultoivalle sosiaalityöntekijälle kuuluu tehtäväksi myös tarjota 

sosiaalityöntekijöille asiakastyön ohjausta. Yli puolet (66 %) vastaajista toi esiin, että 

konsultoiva sosiaalityöntekijä varmistaa yhdessä perheterapeutin kanssa, että 

asiakastapauksia käsitellään reflektiivisesti ja moninäkökulmaisesti.  
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Kuvio 6 Konsultoivan sosiaalityöntekijän tehtävät systeemisessä tiimissä  

Samalla tämän kysymyksen vastaukset kuitenkin osoittavat, että kolmanneksella vastaajista 

konsultoivan sosiaalityöntekijän tärkeät tehtävät tuen tarjoamisesta sekä oikeaoppisen 

asiakastapausten käsittelystä eivät toteutuneet. 

Avoimissa vastauksissa konsultoivan sosiaalityöntekijän oli kuvailtu muun muassa tiimin 

johtajana ja kannustajana ja rohkaisijana. Osa kuitenkin nosti myös esille, että varsinaista 

johtavaa roolia systeemisessä tiimissä ei ole. Ydinelementtien määritelmän mukaiset 

tehtävät toteutuvat siis osittain, mutta vain puheenjohtajan rooli toteutui lähes täysin. 

“Konsultoiva sosiaalityöntekijä kellottaa tapaamisia ja johtaa muuten palaverin 

kulkua.” 

“Kannustaa, rohkaisee” 

“Johtaa tiimiä” 

“Pitäisi olla rooli, mutta ei ole” 

Perheterapeutilla tiimissä on monia erilaisia tehtäviä. Perheterapeutin tulisi muiden 

tehtäviensä lisäksi auttaa muuta tiimiä käyttämään systeemisiä menetelmiä ja työvälineitä 

oikein.  
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Kuvio 7 Perheterapeutin tehtävät systeemisessä tiimissä  

Suurin osa (87 %) vastaajista koki, että perheterapeutti tuo esiin perheterapeuttisia 

näkökulmia. Lähes saman verran vastaajista (84 %) vastaajista kertoi, että perheterapeutti 

osallistuu viikkokokouksiin ja iso osa (73 %) vastaajista vastasi perheterapeutin toimivan 

myös sosiaalityöntekijöiden reflektiokumppanina. Vastaajista hieman yli puolet (60 %) 

kertoi perheterapeutin auttavan pohtimaan, millä tavoin työntekijät ja perhe voisivat 

työskennellä ja käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti ja arvostavasti. Alle puolet (42 %) 

vastaajista kokivat, että terapeutti auttaa työntekijöitä tutkimaan omaa suhdettaan 

perheeseen ja noin kolmasosas koki, että terapeutti tukee ja ohjeistaa käyttämään systeemisiä 

menetelmiä ja työkaluja oikein. 

Ydinelementeissä määritellyt tehtävät perheterapeutille toteutuivat siis osittain hyvinkin 

määrittelyjen mukaisesti, mutta esimerkiksi työntekijöiden ohjeistaminen ja tukeminen 

systeemisten menetelmien käyttöön jäi vähäisemmäksi. Aiemmin myöskin kuvasimme, että 

kaikkia työmenetelmiä ei käytetty aivan määritelmien mukaisesti, mihin saattaa vaikuttaa 

ohjauksen ja tuen puute. 
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Osa vastaajista nosti esille perheterapeutin muita tehtäviä myös avoimissa vastauksissa. 

Muiksi tehtäväksi nimettiin esimerkiksi työntekijöiden tukeminen eri tavoin ja kyky löytää 

erilaisia ratkaisunäkökulmia. 

“Toimii tarvittaessa työparina.” 

“Työparityö sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijöiden kanssa” 

“Löytää voimavaroja, vahvuuksia ja ratkaisuehdotuksia.” 

“Auttaa hyväksymään tilanteen ja sen, ettei tarvitse osata toimia oikein.” 

Koordinaattorin tehtäväalue on myös systeemisen toimintamallin teorian mukaan hyvinkin 

monipuolinen. Koordinaattori tukee muuta tiimiä ja antaa esimerkiksi sosiaalityöntekijöille 

tilaa keskittyä asiakkaiden kohtaamisiin ja asiakastyön suunnitteluun, hoitamalla monia 

hallinnollisia tehtäviä ja huolehtimalla tiimin toiminnan tehokkuudesta. 

 

Kuvio 8 Koordinaattorin tehtävät systeemisessä tiimissä  

Vastauksista tuli esiin, että yleisin koordinaattorin tehtävä tiimissä on kirjata 

viikkokokousten muistiinpanot, sillä suuri osa vastaajista (81 %) luokitteli tämän 

koordinaattorin tehtäväksi. Hieman alle puolet (47 %) mainitsi koordinaattorin tehtäväksi 
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ajanvarauksen hoitamisen viikkokokouksiin ja muihin tapaamisiin. Vastauksista tuli esiin, 

että harvinaisempia koordinaattorin tehtäviä olivat sosiaalityöntekijöiden muistutus 

määräajoista, puhelimen päivystys perheiden ja yhteistyökumppaneiden yhteydenottoja 

varten (8 %) sekä varmistaa tiedon siirtymisen työntekijöiden välillä (11 %). Viidesosa 

vastaajista (24 %) kertoi, että koordinaattori hoitaa tiimiläisten asiakirjojen postituksen sekä 

seuraa, että viikkokokouksessa tulee käsitellyksi kaikki asiakastapaukset (22 %). Muita 

tehtäviä kohdan oli valinnut alle viidesosa (16 %) vastaajista. 

Koordinaattorin tehtäväalue on ydinelementtien määritelmien mukaan hyvinkin 

monipuolinen, mutta kuitenkin koordinaattorin työpanosta hyödynnettään lähinnä 

muistiinpanojen tekemisessä, vaikka sitä olisi mahdollista käyttää monipuolisemminkin. 

Aiemmin toimme esiin, että sosiaalityöntekijät kokevat, että systeeminen työskentely vie 

liikaa aikaa, mihin saattaa vaikuttaa se, että koordinaattorille osoitetut tehtävät jäävät 

sosiaalityöntekijän vastuulle. Tutkimuksestamme ei tule myöskään selville se, onko 

koordinaattorilla oman roolinsa lisäksi muu työnkuva organisaatiossa, jonka ohella toimii 

koordinaattorina, mikä niin ikään saattaa vaikuttaa hänen ajan käyttöönsä.  

Kyselylomakkeen lopussa oli mahdollisuus tuoda yleisesti ajatuksia toimintamallista esiin. 

Tässä yhteydessä muutama vastaaja oli palannut koordinaattorin rooliin ja pohtinut 

koordinaattorin roolista saatavia hyötyjä. Vaikuttaa sille, että joillekin vastaajista 

koordinaattorille systeemisessä toimintamallissa suunniteltu rooli ei ollut tuttu.  

“Meillä ei ole koordinaattoria…Pitäisikö toimintaa kehittää, vai onko tämä hyvä 

näin, en tiedä. Kävi kiinnostamaan koordinaattorin työpanos.” 

5.3 Systeemisen viikkokokouksen toteutuminen 

Systeemisen tiimin tulisi kokoontua toimintamallin mukaisesti viikkokokoukseen joka 

viikko. Seuraava kuvio (Kuvio 9) osoittaa, että enemmistö tiimeistä (71 %) kokoontuikin 

viikkokokouksen merkeissä joka viikko, mutta vastaavasti jopa lähes kolmasosa (29 %) ei 

viikkokokousta joka viikko pitänyt. Osa vastaajista ilmoitti viikkokokouksia pidettävän joka 

toinen viikko tai muutamissa tapauksissa vielä tätäkin harvemmin.  
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Kuvio 9 Viikkokokouksen toteutuminen viikoittain 

Niin ikään selvä enemmistö (75 %) työntekijöistä kertoi, että viikkokokous kestää 1–2 tuntia 

ja loput vastaajista (25 %) ilmoittivat viikkokokouksen kestävän 3–4 tuntia. Kysyttäessä 

viikkokokouksiin osallistuvista henkilöistä 61% työntekijöistä kertoi, että tiimin 

kokoonpano pysyi samana. Moni vastaaja puolestaan kertoi tarkemmin avoimessa 

vastauksessa viikkokokousten kokoonpanon vaihtelusta. Pääasiassa vastauksista näki, että 

tiimi vaihteli perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden määrän osalta. Pohdimme, 

kuinka validi tämä vastaus on, jos työntekijät ovat mieltäneet tiimin samaksi 

kokonaisuudeksi, joka on viikkokokouksessa. Tässä kohtaa olisimme voineet tarkentaa 

kysymystä, jotta tällaista sekaannusta ei olisi syntynyt. 

Viikkokokousten kokoonpanon avoimissa vastauksissa korostui, että osassa tiimeistä 

viikkokokousten kokoonpano vaihteli tarpeen mukaan, kun esimerkiksi asiakkaan 

yhteistyökumppaneita osallistui tarvittaessa kokouksiin. Osa myös korosti, että 

perheterapeutti osallistuu vain harvemmin viikkokokouksiin. 

“Työntekijät pysyy, yhteistyökumppanit ja asiakkaat vaihtelee.” 

“Yhteistyökumppanit (eli muut ammattihenkilöt) ja asiakkaat vaihtuvat.” 

“Perheterapeutti osallistuu harvoin, ehkä kerran kuussa tai harvemmin.” 

“Olemme saaneet vaihtelevasti perheterapeutin palveluja käyttöömme.” 

“Perheterpeutti ei osallistu muiden töiden vuoksi joka tiimiin.“ 
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Valtaosa vastaajista (76 %) kertoi asiakkaiden olevan mukana viikkokokouksissa 

työntekijöiden harkinnan mukaan. Pieni osa (15 %) vastaajista kuitenkin kertoi, että 

asiakkaat eivät lainkaan osallistu viikkokokouksiin ja muutama vastaaja (9 %) puolestaan 

kertoi, että asiakas oli aina mukana heidän asioitaan käsiteltäessä. Vain 5% vastaajista sanoi, 

että asiakkaat olivat läsnä viikottain viikkokokouksissa ja hieman alle puolet (44 %) vastasi, 

että asiakkaita oli kokouksissa mukana harvemmin kuin kerran kuukaudessa.  

Suurimmalla osalla vastaajista (87 %) viikkokokouksessa käsiteltiin 1–2 asiakastapausta. 

Pieni osa vastaajista (13 %) kertoi viikkokokouksessa käsiteltävän keskimäärin 3–4 

asiakastapausta. Missään viikkokokouksessa ei käsitelty neljää asiakastapausta enempää.  

Avoimista vastauksista nousi esille, että sosiaalityöntekijät kokivat asiakkaan läsnäolon 

vaikuttavan selvästi kokouksen luonteeseen. 

“Asiakkaiden läsnäollessa kokous muuttuu normaaliksi asiakastapaamiseksi, jossa 

asiakasta pommitetaan kysymyksillä.” 

Sama asiakastapaus oli käsiteltävänä viikkokokouksissa puolien (50 %) vastaajan mukaan 

1–2 kertaa. Noin kolmasosa (35 %) vastaajista kertoi, että heillä samaa tapausta käsitellään 

3–4 kertaa viikkokokouksissa. Hyvin pienen osan (9 %) mukaan sama asiakastapaus on 

viikkokokouksessa käsiteltävänä 5–6 kertaa. Vain yksi vastaaja vastasi, että sama tapaus voi 

olla yli 6 kertaa käsiteltävänä.  

Systeemisen viikkokokouksen määritelmässä Aaltio & Isokuortti (2019b, 17) toteavat, että 

suomalaisessa sovellukseen on muodostunut viikkokokoukselle kaksi funktiota: 1) joko 

asiakasperhe on mukana viikkokokouksessa koko tiimin lisäksi tai 2) työnohjauksellinen 

funktio, jolloin asiakas ei ole läsnä viikkokokouksessa ja näin asiakastapauksia käsitellään 

myös useampia. Aaltio & Isokuortti kuitenkin painottavat, että vaikka toteutettaisiin ensin 

mainittua funktiota, pitäisi aina varmistaa, että aikaa jäisi riitävästi tiimin omalle 

reflektoinnille. Vastauksista käy ilmi, että suurella osalla vastaajista oli asiakas osallisena 

viikkokokouksessa työntekijän harkinnan mukaan. Asiakkaiden mukanaolo tekee sen, 

työntekijöiden väliselle reflektiolle jää vähemmän aikaa, vaikka tämä on suositus.  

Kuten aiemmin todettu, vastaajien mukaan asiakastapauksia käsiteltiin viikkokokouksessa 

vain 1–2, eikä tämä alkuperäinen ajatus työnohjauksellisesta ulottuvuudesta silloin 
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mahdollistu. Lisäksi toimintamallin tehokkuus mielestämme vähenee, kun käsitellään 

useamman asiakastapauksen sijaan vain muutama.  

Suurin osa (82 %) vastaajista koki, että viikkokokouksen rakenne on selkeä. Vastaajat saivat 

lisäksi kuvailla halutessaan omin sanoin, millainen viikkokokouksen rakenne on. Moni 

kertoi kokouksen etenevän selkeästi asiakkaan tilanteen esittelystä sen yhteiseen käsittelyyn 

ja hypoteesien luontiin. Kun taas suunnitelman tekemisessä nähtiin puutteita.  

“Asiakkaan tilanne esitellään alussa… sen jälkeen rakenne voi vaihdella esim. 

yleisestä keskustelusta reflektioon. Tarkemmin tulisi tehdä esim. suunnitelmaa.” 

Vaikka suurin osa vastaajista koki viikkokokouksen rakenteen yleisesti selkeänä, kyselyn 

loppupuoliskon avovastauksissa nostettiin esille tilanteita, joissa viikkokokouksen rakenne 

on hiljalleen lipsunut jäsentymättömäämpään muotoon tai kokouksen hyödyt ovat jääneet 

epäselviksi. 

“Pitäisi palata aiempaan, jolloin rakenne ja asiakascase läpikäynti oli selkeämpää 

ja hypoteesejä esitettiin järjestelmällisemmin ja useammin.” 

“Harvoin mennään systeemisen tiimikokousten rakenteella” 

“Viikkokokousten toiminta on itselle vielä paljolti jäsentymätön, sillä kokouksia ei 

ole ollut säännöllisesti… ja varmuutta ei ole tullut kokousten hyödyistä, jos niitä on 

ollut.” 

Aaltion ja Isokuortin (2019b, 16) mukaan viikkokokouksen rakenne on tarkasti määritelty ja 

toimivalta viikkokokoukselta edellytetään asiakastapausten yhteitä reflektointia, seuraavien 

toimenpiteiden suunnittelua sekä selkeää toimenpiteistä päättämistä. Asiakastapauksesta 

käydyn keskustelun aikana on tarkoitus muotoilla useita hypoteeseja sekä perheestä 

vallitsevia käsityksiä. Lopulta näiden hypoteesien pohjalta tulisi kehittää selkeä 

suunnitelma, jonka mukaisesti työntekijä keskustelee asiakkaan kanssa seuraavilla 

tapaamisilla. Vastauksia lukien rakenne siis kyllä koettiin selkeänä, mutta rakenne ei 

kuitenkaan käytännössä aina ollut systeemisen toimintamallin teoriassa kuvatun kaltainen.  

Lisäksi avoimissa vastauksissa sosiaalityöntekijät nostivat esille akuuttien asiakastilanteiden 

priorisoitumisen viikkokokousten agendalle.  
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“Otetaan esille akuutteja asiakastilanteita, joista tuntuu, että esim. sosiaalityöntekijä 

haluaa puhua tiimin kanssa.” 

“Akuutit asiakasasiat vievät paljon aikaa…” 

“Tiimissä noin 100 asiakasta, joten muutaman perheen akuuttia tilannetta ehditään 

pohtimaan.” 

“Yleensä käsitellään akuutit asiakasasiat aluksi ja lopussa tarkemmin 1–2 perheen 

asioita.” 

5.4 Työntekijöiden kokemukset ydinelementtien toteutumisesta  

Kerromme tässä kappaleessa, kuinka työntekijät kokevat systeemisen toimintamallin 

ydinelementtien hyödyt heidän työskentelyssään. Tähän liittyvät kysymykset sijoittuvat 

kyselymme toiseen osioon. Kysyimme ensin systeemisestä asiakastyöstä (Kuvio 10). 

 

Kuvio 10 Systeemisen asiakastyön väittämät 

Lähes kaikki (96%) sosiaalityöntekijöistä olivat joko täysin samaa mieltä tai jonkin verran 

samaa mieltä siitä, että systeeminen asiakastyö ottaa perheen huomioon kokonaisuutena. 

Työntekijöistä valtaosa (86 %) oli lisäksi täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä 

siitä, että systeeminen asiakastyö on perheen näkökulmasta voimavarakeskeistä. Tämä 

tarkoittaa, että asiakastyössä voimavaroja hyödynnetään ja tehdään näkyviksi. Perheen 
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huomiointi kokonaisuutena ja voimavarakeskeisyys näyttäytyivät tulosten perusteella 

systeemisen asiakastyön selkeimpinä tunnusmerkkeinä.  

Asiakastyö nähtiin pääasiassa lisäävän asiakkaan osallisuutta ja valtaa, mikä on systeemisen 

asiakastyön yksi sisällöllisestä määritelmästä. Suurin osa (71 %) vastaajista oli täysin samaa 

tai jonkin verran samaa mieltä asiakkaan osallisuuden ja vallan lisääntymisestä 

työskennellessä systeemisellä työotteella. Työntekijöistä alle viidesosa (18 %) ei ollut samaa 

eikä eri mieltä asiasta. Jonkin verran tai täysin eri mieltä asiakkaan osallisuuden 

lisääntymisestä oli pieni osa (11 %) vastaajista.  

Työntekijöistä yli puolet (63%) koki, että asiakastyö on lapsilähtöistä. Alle viidesosa (18 %) 

työntekijöistä oli tästä jonkin verran tai täysin eri mieltä. Vastauksista ilmeni myös, että 

asiakastyötä pidettiin myös aikuiskeskeisenä; tätä mieltä vastaajista oli reilu puolet (56 %). 

Työntekijöistä reilu kolmannes (38 %) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että 

systeeminen asiakastyö lisää lapsen luottamusta työntekijää kohtaan, mutta pieni osa (14 %) 

oli tästä eri mieltä. Lähes puolet vastasivat tähän “ei samaa eikä eri mieltä” tai eivät ottaneet 

kantaa ollenkaan. Systeemisen asiakastyön määritelmissä katsotaan, että työskentelyn tulee 

olla sekä lapsi- että vanhempilähtöistä, jolloin systeemisyyden näkökulma toteutuu. Tämän 

osalta systeeminen asiakastyö ei toteudu aivan määritelmien mukaisesti.  

Työntekijät kokivat, että systeeminen asiakastyö lisää myös vanhempien luottamusta 

työntekijää kohtaan. Suurin osa (73%) työntekijöistä olivat jokseenkin tai täysin samaa 

mieltä luottamuksen lisääntymisestä ja vain noin joka kymmenes (9%) toi esiin, että on 

jonkin verran eri mieltä. 

Kysyimme työntekijöiltä heidän kokemustaan siitä, että lisääkö systeeminen toimintamalli 

asiakastyön tasalaatuisuutta niin, että kaikkien työntekijöiden asiakkaat saisivat 

yhdenmukaista palvelua. Kysymykseen vastattiin hyvin vaihtelevasti. Täysin samaa mieltä 

väitteen kanssa oli vain hyvin pieni osa (7 %) työntekijöistä ja jonkin verran samaa mieltä 

oli hieman alle kolmannes (30 %) vastaajista. Työntekijöistä noin neljännes (27 %) oli jonkin 

verran eri mieltä ja alle kolmannes (30 %) oli täysin eri mieltä siitä, että systeeminen 

asiakastyö lisää tasalaatuisuutta. Systeemisen toimintamallin teorian mukaan systeemisen 

asiakastyön tulisi lisätä tasalaatuisuutta ja olla osaltaan varmistamassa sitä, että kaikki 



 

 

49 

 

asiakkaat saavat yhdenmukaista palvelua, mutta tätä yhteyttä sosiaalityöntekijät eivät 

voimakkaasti kokeneet. 

Työntekijät toivat myös avoimissa vastauksissa esiin useasti sitä, että kokivat sen 

epäoikeudenmukaisena, etteivät kaikki asiakkaat saa yhdenmukaista palvelua, koska kaikki 

asiakkaat eivät ole osa systeemistä työskentelyä. 

“Asiakkaat viikkotiimiin valikoituvat työntekijän harkinnan mukaan, läheskään 

kaikki eivät "pääse" viikkotiimiin. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että asiakkaat 

eivät saa yhdenvertaista palvelua systeemisen työn osalta.” 

Tämän jälkeen kysyimme systeemisen tiimin hyödyistä (Kuvio 11). Systeemisen tiimin 

nähtiin olevan merkityksellinen siinä, että se tukee sosiaalityöntekijää muodostamaan 

kokonaisvaltaisen ymmärryksen asiakkaan tilanteesta. Työntekijöistä lähes kaikki (93 %) 

olivat täysin tai jonkin verran samaa mieltä väitteen kanssa ja loput työntekijöistä eivät olleet 

samaa eikä eri mieltä. 

 

Kuvio 11 Systeemistä tiimiä koskevat väittämät 

Työntekijöistä suuri osa (86%) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että tiimi auttaa 

lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää näkemään tilanteen eri näkökulmista 
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asettumalla eri perheenjäsenten rooliin. Lisäksi yli kaksi kolmasosaa työntekijöistä (70 %) 

oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että tiimi tukee lapsen asioista vastaavaa 

sosiaalityöntekijää jakamaan vastuuta lasta koskevissa päätöksissä. Systeemisen tiimin tulisi 

myös auttaa siinä, että virhetulkintojen ja hätäisten ratkaisujen määrä asiakasta koskevissa 

päätöksenteossa vähenisi. Kyselyn perusteella useampi (71 %) työntekijöistä oli jokseenkin 

tai täysin samaa mieltä, että tiimi mahdollistaa virhetulkintojen ja hätäisten ratkaisujen 

vähenemisen. Harva (9 %) työntekijöistä koki, että tiimi ei sitä mahdollista. Näiltä osin 

systeemisen tiimin kautta tavoiteltavat hyödyt toteutuivat melkoisen hyvin. 

5.5 Yleisiä näkemyksiä systeemisestä toimintamallista 

Annoimme kyselylomakkeen viimeisessä osiossa vastaajille mahdollisuuden tuoda omia 

yleisiä näkemyksiään systeemisestä toimintamallista. Moni työntekijöistä oli 

kehittämishenkisesti nostanut esille asioita, joissa olisi parannettavaa. 

Useat vastaajat toivat avoimissa vastauksissa esille selkeää kritiikkiä siitä, että 

toimintamallia ei sovelleta oikeaoppisesti.  

“Toimintamallin toteutus on toistaiseksi yksikössäni melko erilaista THL:n tai 

alkuperäiseen Hackneyn malliin verrattuna.” 

“Viikkokokousten toimijat eivät mene alkuperäisen mallin mukaan.” 

“Asiakkaat ei ‘koko tiimin asiakkaita’, vastuu vain vastuusosiaalityöntekijällä.” 

“Systeemisyyden idea on hyvä ja toivottavaa olisi, että sitä kehitettäisiin 

yksikössämme alkuperäisen mallin suuntaisesti.” 

“Viikkokokoukset menevät helposti asiakastilanteen ”vellomiseksi.” 

Tässäkin kohdassa liian suuri asiakasmäärä nousi esiin useammassa vastauksessa esteenä 

toimintamallin tarkoituksenmukaiselle käytölle.  

“Toimintamallina hyvä, mutta vaatisi paljon pienempää asiakasmäärää, että sitä 

ehtisi hyödyntää viikkokokousten ulkopuolella.” 

“Nykyiset asiakasmäärät eivät mitenkään mahdollista toimivaa systeemistä 

työskentelyä.” 

“Noin 100 asiakasta tiimissä on liikaa, jotta systeeminen työskentelymalli voisi 

toimia sellaisena, kuin se koulutuksessa esitettiin.” 
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“Systeeminen malli ei toteudu ainakaan meillä juuri lainkaan viikkokokousten 

välissä.” 

“Nykyisillä asiakasmäärillä pysty tekemään niin kuin on tarkoitettu.” 

Haasteena toimintamallin toteuttamiselle nostettiin esille myös resurssipulaa ja 

henkilöstön vaihtuvuutta. 

“Resurssipula aiheuttaa ongelmia. Työntekijät vaihtuvat ja perheterapeuttikin 

vaihtuu vuosittain kilpailutuksen myötä.” 

“Malli on erittäin loistava, mutta resurssit eivät ole kohdallaan.” 

“Malli olisi toimiva, jos työntekijät pysyisivät lastensuojelussa, mutta osaamista 

katoaa valtavasti ja malli ei toimi ilman rautaisia ammattilaisia.” 

Sosiaalityöntekijöiden vastauksissa nousi esille myös koordinaattorin puuttuminen 

systeemisestä tiimistä, vaikka vastauksista päätellen roolin tärkeys kyllä tiedostettiin.  

“Koordinaattori myös puutuu… sellaista ei edes harkittu pysyvästi tiimiin?” 

“Kaupunkimme tekemä versio on vähän puolimalli, esim. koordinaattori 

puuttuu.” 

Työntekijöiden vastauksista käy lisäksi ilmi, että mallin toimiva käyttö edellyttää tekijöiltä 

sitoutuneisuutta, aktiivisuutta ja hyvää yhteistyötä asiakkaisiin päin. 

“Toimii silloin kun työntekijät sitoutuvat ja saavat asiakkaan yhteistyöhön.” 

“Tärkeintä on, että tiimin jäsenet ovat riittävän aktiivisia ja kaikki osallistuvat 

keskusteluun.” 

“Lastensuojelun systeeminen toimintamalli on vaikuttavaa silloin, kun kaikki 

työntekijät ovat sitoutuneet yhteiseen työskentelyyn.” 

“Tiimin roolit jaetaan tapaamisen aluksi selkeästi, joten kukaan ei ole tapaamisissa 

kuunteluoppilaana.” 

“Tarvitsee myös työntekijöiden asennoitumista asiaa kohtaan, myös johdon.” 

Vapaissa vastauksissa tuotiin esille myös monia positiivisia näkemyksiä systeemisestä 

toimintamallista, joissa todettiin mallin olevan toimiva, hyödyllinen ja hyvä tapa tehdä 

sosiaalityötä.  

“Toimiva, hyvä tapa tehdä työtä. Työnantajan tulisi huomioida työskentelytapa 

rakenteissa.” 



 

 

52 

 

“Hyvässä tiimissä asiakastapausten käsittely on todella antoisaa.” 

“Pidän mallia hyvänä sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta.” 

“Mielelläni näkisin systeemisen ajattelun käytön laajenevan erityisesti kaikkia 

lapsia ja perheitä lähellä oleviin peruspalveluihin, erityisesti neuvolat ja koulut.” 

Lisäksi yksi tarkempi avoimissa vastauksissa toistunut toimintamallin positiivinen vaikutus 

oli työhyvinvoinnin kasvu, jonka kerrottiin paljolti johtuvan siitä, ettei vastuu 

asiakastapauksesta putoa täysin yksittäisen työntekijän harteille.  

“Erittäin toimiva malli, joka tukee asiakastyötä, lisää työntekijöiden jaksamista ja 

työn hallinnan tunnetta.” 

“Loma-aikoina helppo kannatella myös muiden asiakkaita, kun asiakastilanteet 

ovat tuttuja. Myös itse voin jäädä lomalle ilman kurkkua kuristavaa tunnetta siitä, 

että kaikki olisi hoitamatta kun palaan.” 

“Malli on hyödyllinen ja edistää työhyvinvointia” 

Avoimissa vastauksissa tuotiin esille myös yleisesti kritiikkiä systeemistä toimintamallia 

kohtaan. Osa vastaajista koki toimintamallin esimerkiksi tuovan lisää työtä. 

“Kattavan selostuksen laatiminen lapsen/perheen tilanteesta on kiireisessä 

työtilanteessa ylimääräinen stressitekijä, joka tulisi huomioida.” 

“Viikkokokoukset ovat kiireen ja muun työpaineen ohessa monesti ylimääräinen 

rasite, koska…paine asiakkaiden viikkokokoukseen tuomiseen on kova…” 

Osa vastaajista nosti myös itse esille, että systeeminen työskentely rajoittuu ainoastaan 

viikkokokouksiin. Aiemmin myös muissa vastauksissa kävi ilmi, että osa työntekijöistä 

näki viikkokokouksen osallistujat käytännössä systeemisenä tiiminä. 

“Systeeminen työskentely ei näy viikkokokousten ulkopuolella.“ 

“Tällä hetkellä valitettavasti systeeminen työ tuntuu meillä keskittyvän noihin 

viikkokokouksiin.” 

Jotkin työntekijät korostivat myös toimintamallista saatavien hyötyjen epäselvyyttä.  

“...Periaatteena hyvä, mutta käytännössä en ole havainnut siitä olevan hyötyä 

muuten, kun tiedon jakamisen foorumina niille työntekijöille, jotka eivät ole niin 

hyvin perheen tilanteesta selvillä.” 

“Systeeminen ei toimi vaan koen sen enemmän rasitteeksi kuin hyödyksi.” 



 

 

53 

 

 

Esimiestyöllä nähtiin olevan tärkeä rooli siinä, että systeemistä toimintamallia saataisiin 

käyttöön ja sitä tehtäisiin kunnolla. Ilman johdon roolia toimintamallin eteenpäinviejänä on 

työntekijöidenkin vaikea päästä toteuttamaan mallia.  

“Myös osaamaton esimiestyö ei edistä mallin toimimista.” 

“Johdon tuki ja ymmärrys systeemisestä työskentelystä on tärkeää. Toisia 

kiinnostaa, toisia ei.” 

“Kukaan ei organisaatiossa tätä systeemistä tiimiä edistä, suunnittele ja keskustele 

sos.tt kanssa, miten me voisimme tätä koulutusta hyödyntää asiakastyössä.” 
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6 VIIKKOKOKOUSTEN TOIMIVUUS KUNNISSA 

Esitämme tässä luvussa tulosten muodossa vastauksen toiseen tutkimuskysymykseemme: 

kuinka lastensuojelun systeemisen toimintamallin ydinelementteihin kuuluva systeeminen 

viikkokokous toimii työntekijöiden näkökulmasta. 

 

Kuvio 12 Viikkokokouksen toimivuutta koskevat väittämät  

Kysyimme työntekijöiden mielipidettä väittämien kautta siitä, kuinka systeeminen 

viikkokokous toimii omassa kunnassa (Kuvio 12). Työntekijöistä suurin osa (84 %) oli 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että viikkokokouksessa suurin osa ajasta käytetään 

asiakastapausten reflektointiin, suunnitelman laatimiseen ja seuraavien toimenpiteiden 

päättämiseen ja vastaavasti taas harvempi osa vastaajista (13 %) oli jokseenkin tai täysin eri 

mieltä ajan käyttämisestä. Työntekijöistä useampi (71 %) oli jokseenkin tai täysin samaa 

mieltä siitä, että koko heidän tiimi osallistuu aktiivisesti asiakastapausten yhteiseen 

reflektointiin. Kun taas noin neljäsosa (23 %) työntekijöistä oli jokseenkin tai täysin eri 

mieltä yhteisestä reflektoinnista viikkokokouksessa. 
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Useampi (72 %) työntekijöistä on jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että 

viikkokokouksissa muotoillaan useita hypoteeseja asiakkaan tilanteesta ja tilannetta 

tarkastellaan avoimesti ja monesta näkökulmasta ja viidesosa (20 %) on tästä jokseenkin tai 

täysin eri mieltä. Yli puolet (62 %) työntekijöistä kokee, että hypoteesien pohjalta tehdään 

selkeä suunnitelma jatkotyöskentelystä asiakkaan kanssa ja neljännes (25 %) vastaajista ovat 

jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että hypoteesien pohjalta tehdään selkeä 

jatkosuunnitelma. Suurin osa työntekijöistä (85 %) koki, että viikkokokouksissa keskustelu 

on uteliasta ja reflektoivaa. Vastaavasti pieni osa (13 %) ei ollut samaa eikä eri mieltä. Lähes 

kaikkien työntekijöiden (94 %) mielestä lapsen ja perheen tilanteen haasteet ovat selkeästi 

esillä viikkokokouksessa. Suurin osa (87 %) työntekijöistä oli sitä mieltä, että 

viikkokokouksissa tarkastellaan perheen tilannetta useasta eri näkökulmasta ja pieni osa (11 

%) oli väitteen kanssa jokseenkin eri mieltä. 

Kuvio 13 Viikkokokouksen hyödyllisyyttä koskevat väittämät 

Kysyimme väittämien muodossa työntekijöiltä mielipidettä viikkokokouksien 

hyödyllisyydestä (Kuvio 13). Työntekijöistä suurin osa (85 %) oli sitä mieltä, että 

viikkokokoukset ovat tukeneet asiakastyössä, vain muutama vastaajista (5 %) oli jonkin 

verran tai täysin eri mieltä ja loput työntekijöistä ei ollut samaa eikä eri mieltä. 

Työntekijöistä hieman alle puolet (48 %) oli kokenut jaksamisen työssä paremmaksi 
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viikkokokousten myötä. Täysin tai jokseenkin eri mieltä työssä jaksamisesta oli alle 

viidennes (18 %) ja loput työntekijöistä ei ollut samaa eikä eri mieltä. Työntekijöistä yli 

puolet (54 %) kokivat olevansa jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että viikkokokoukset 

ovat tuntuneet raskailta ja noin kolmannes (31 %) oli jonkin verran tai täysin eri mieltä.  

Kuitenkin vaikka yli puolen työntekijöiden mielestä viikkokokoukset ovat tuntuneet 

raskailta ja niin ikään yli puolet kokivat ettei ne tue työssä jaksamista, niin siitä huolimatta 

viikkokokouksia ei ole kuitenkaan koettu hyödyttöminä. Työntekijöistä suuri osa (76 %) on 

ollut täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että viikkokokoukset ovat olleet hyödyttömiä, kun 

taas vain pieni osa vastaajista (7 %) on ollut väittämän kanssa samaa mieltä. Loput 

vastaajista eivät ole olleet samaa eikä eri mieltä. Valtaosa työntekijöistä (92 %) on kokenut 

hyödyllisenä asiakastapausten käsittelyn viikkokokouksissa ja vain pieni osa (6 %) olivat 

jokseenkin eri mieltä.  

Työntekijöistä reilu puolet (70 %) on sitä mieltä, että systeemisen toimintamallin kautta he 

ovat saaneet enemmän tukea esimieheltä, kollegoilta tai muilta työntekijöiltä. Noin viidesosa 

(22 %) on ollut täysin tai jokseenkin eri mieltä ja loput ei samaa eikä eri mieltä. Suuri osa 

(85 %) on ollut täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että on saanut ideoita 

viikkokokouksissa, joita voi viedä asiakastyöhön, vain pieni osa (8 %) on täysin tai 

jokseenkin eri mieltä, loput ei ollut samaa eikä eri mieltä. Tasan puolet (50 %) työntekijöistä 

toivoo, että viikkokokous olisi sisällöltään toimivampi. Reilu neljäsosa (28 %) on jokseenkin 

tai täysin eri mieltä siitä, että viikkokokouksessa tulisi olla toimivampi sisältö. Loput 

vastaajista eivät ole samaa eikä eri mieltä.  
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Kuvio 14 Systeemisten työmenetelmien käytön hyödyllisyys viikkokokouksissa  

Työntekijöistä suuri osa (83 %) on sitä mieltä, että systeemisen asiakastyön menetelmistä on 

ollut hyötyä viikkokokouksissa, kun taas loput ovat sitä mieltä, että asiakastyön 

menetelmistä (sukupuu, aikajana, sirkulaariset kysymykset, hypoteesit) ei ole ollut hyötyä 

(Kuvio 14). Vastaajista kaksi on jättänyt vastaamatta kokonaan kysymykseen. 

Työntekijät saivat tuoda halutessaan esiin asiakastyön menetelmien hyötyjä 

viikkokokouksissa. Työntekijät kokivat, että sukupuun tekeminen asiakkaan kanssa 

auttaa hahmottamaan paremmin asiakkaan läheisverkostoa ja perheen systeemiä. Lisäksi 

sukupuun avulla on viikkokokouksissa helppo viestiä perheen tilanne muille tiimiläisille.  

“Sukupuun piirtäminen auttaa selkeyttämään läheisverkostoa.” 

“Sukupuun tai aikajanan piirtäminen säästää aikaa, on nopea ja kattava yhteenveto 

esim. pitkästä asiakkuudesta ja perheen taustasta.”  

“Uusperheiden kohdalla selkeyttää, ketkä kaikki kuuluvat lapsen läheisverkostoon. 

Asiakkaiden nimet tulevat tutuksi.” 

“Kun perhe on niiden avulla esitelty ensimmäisen kerran niin seuraavalla kerralla 

ei tarvitse lähteä alusta asti.” 

“Sukupuu auttaa visuaalisesti hahmottamaan perhettä systeeminä.” 

“Auttaa pitämään asioita muistissa ja hahmottamaan mm. ylisukupolvisia haasteita 

sekä läheisverkostoa.” 
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Aikajana koettiin hyödylliseksi sekä asiakkaan että työntekijän näkökulmasta. Siitä pystyi 

hahmottamaan aikaa, jolloin perheessä on työskennelty aktiivisesti, perheessä tapahtuneita 

muutoksia pystyy seuraamaan ja aikajanasta pystyy hahmottamaan kokonaisvaltaisesti 

nykytilannetta paremmin.  

Avoimissa vastauksissa saimme monipuolisesti ja kattavasti näkemyksiä, jotka tukivat 

mielestämme hyvin menetelmien tuomien hyötyjen ideaa viikkokokouksissa. Työntekijät 

kokivat esimerkiksi sirkulaariset kysymykset ja hypoteesien muodostamisen tärkeiksi 

viikkokokouksen tuloksellisuuden kannalta. 

“Hypoteesien esittäminen tuo erilaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia 

asiakastapausten käsittelyyn ja miten asiakasprosessia lähteä viemään eteenpäin.” 

“Hypoteesit antavat sekä asiakkaille että työntekijöille mahdollisuuden tarkastella 

tiettyjä asioita. Usein asiakkaat myös haastavat hypoteeseja, jolloin saattaa nousta 

esiin jotain uutta ja yllättävää.” 

“Sirkulaariset kysymykset yleensäkin pitävät dialogia paremmin yllä ja myös 

työntekijän tietoisempana oletuksistaan, kun yrittää avointa dialogia rakentaa.” 

“Asiakas/perhe tulee paremmin näkyväksi. Jokin menetelmä voi auttaa 

huomaamaan jonkin asian paremmin kuin muuten perheen tilanteessa.” 

Annoimme lisäksi mahdollisuuden pohtia omin sanoin, miksi hyötyä ei menetelmien 

käytöstä ole ollut. Vastauksissa tulee ilmi ajan puute työmenetelmien käytössä; aikaa ei 

ole niille riittävästi.  

“Työmenetelmiä ei ehdi käyttää asiakkaiden kanssa eikä viikkokokouksiin ehdi 

suunnitellusti valmistautua heidän kanssaan.” 

“Hypoteesit toki toimii, mutta ei niistä ehkä sillä nimellä puhuta. Tiimeissä ei 

varmaankaan sirkulaarisia kysymyksiä tehdä.” 

“Vain harvoin on ollut aikaa tehdä sukupuu tai aikajana.” 

Kyselylomakkeen viimeisessä osioissa annoimme vastaajille mahdollisuuden tuoda esille 

yleisiä ajatuksia systeemisten viikkokokousten toiminnasta. Näissä vastauksissa nousi esiin 

osittain viikkokokousten kuormittavuus ja toimimattomuus. Mutta myös kehittämisen 

paikkoja nähtiin. 

“Viikkokokoukset ovat aikaa vieviä ja kuormittavia.” 



 

 

59 

 

“Ne koetaan osittain keinotekoisia ja pakotettuina. Osa työntekijöistä on 

innokkaita osallistumaan niihin, mutta itse en koe niitä hyödyllisinä” 

“Ne koetaan usein rasitteena, ison asiakasmäärän lisäksi” 

“Systeemisessä työskentelyssä on vielä paljon kehitettävää ainakin omassa 

työyksikössäni. Emme ole päässeet vielä tilanteeseen, jossa asiakkaat olisivat 

tiimin yhteisiä asiakkaita…”  

“On edelleen meillä hieman harjoittelun asteella. Hypoteesit usein unohtuvat eikä 

konsultoiva sos.tt. useinkaan puutu "pomppivaan tyyliin". Tajunnanvirralla 

mennään usein.” 

Työntekijät toivat myös paljon esiin positiivisia näkökulmia viikkokokousten 

hyödyllisyydestä ja toimivuudesta.  

“Keskustelu on avointa ja kaikkien näkökulmat ovat hyväksyttyjä.” 

“Parasta on yhteinen rauhoitettu aika jossa pohditaan perheen asiaa monesta 

näkökulmasta. Kaikki ovat sitoutuneita työskentelyyn ja saa uusia näkökulmia.” 

“Viikkokokous on toimiva ja kaikki jäsenet ovat sisäistäneet omat roolinsa.” 

“Meillä on avoin ja luottamuksellinen tiimi, jossa saa ja uskaltaa heitellä ilmoille 

‘hullujakin’ ajatuksia sekä kyseenalaistaa toimintatapoja” 

“Asiakkaat ovat pääsääntöisesti kokeneet systeemiseen tiimiin osallistumisen 

hyödyllisenä, vaikkakin usein myös raskaana.”  
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7 KVANTITATIIVISEN ANALYYSIN TULOKSET 

Tässä luvussa esittelemme kvantitatiivisen analyysin tuloksia siitä, kuinka 

sosiaalityöntekijät ovat kokeneet systeemisen asiakastyön, tiimin sekä viikkokokouksen 

toimivuuden.  

7.1 Asiakastyön, tiimin ja viikkokokousten toimintaa kuvaavat 

summamuuttujat 

Olemme luoneet summamuuttujat kyselyssä esitetyistä väittämistä ja nimenneet muuttujat 

mittaamaan asiaa kuvaavaksi. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) olemme esittäneet 

muodostetut summamuuttujat, jotka kuvaavat systeemisen toimintamallin toimivuutta ja 

viikkokokouksien hyödyllisyyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijän näkökulmasta. 

Taulukossa on myös tarkemmin listattu väittämät, joiden tulokset yhdistämällä 

summamuuttujat on muodostettu.  

Kyselyä suunniteltaessa olimme pyrkineet selvittämään Likert-asteikollisilla (0 = täysin eri 

mieltä … 4 = täysin samaa mieltä) väittämillä systeemisen toimintamallin toimivuutta ja 

viikkokokousten hyödyllisyyttä. Päädyimme jättämään selkeästi eri tavalla kirjoitetut tai 

negatiivisen ilmaisun kautta muodostetut väittämät pois summamuuttujien tarkastelusta, 

jotta ne eivät vääristäisi korrelaation tulosta. Summamuuttujista pois jätetyt väittämät on 

merkitty alla olevassa taulukossa sulkuihin.  
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Taulukko 2 Kyselyn väittämät, joista muodostettu summamuuttujat  

Systeemisen 

asiakastyön toimivuus 

Systeemisen tiimin 

toimivuus  

Viikkokokouksen 

toimivuus 

Viikkokokouksen 

hyödyllisyys 

asiakastyö lisää 

asiakkaan osallisuutta ja 

valtaa työskentelyssä 

tiimi tukee sosiaali- 

työntekijää kokonais- 

valtaisen ymmärryksen 

muodostamisessa 

suuri osa ajasta 

käytetään reflektointiin 

ja toimenpiteiden 

suunnitteluun 

viikkokokoukset ovat 

tukeneet minua 

asiakastyössä 

asiakastyö on 

lapsilähtöistä 

tiimi auttaa vastaavaa 

sosiaalityöntekijää 

asettumalla eri 

perheenjäsenten rooliin 

koko tiimi osallistuu 

kaikkien tapausten 

käsittelyyn 

viikkokokouksessa 

olen kokenut työssä 

jaksamisen paremmaksi 

viikkokokousten myötä 

(asiakastyö on 

aikuiskeskeistä) 

tiimi tukee vastaavaa 

sosiaalityöntekijää 

jakamalla vastuuta 

tehtävistä päätöksistä 

tapauksista muotoillaan 

useita hypoteeseja ja 

niitä käsitellään eri 

näkökulmista 

(viikkokokoukset ovat 

tuntuneet raskailta) 

asiakastyö ottaa 

huomioon perheen 

kokonaisuutena 

tiimi vähentää hätäisten 

ratkaisujen ja 

virhetulkintojen määrää 

hypoteesien pohjalta 

kehitetään selkeä 

suunnitelma jatkosta 

(koen viikkokokoukset 

hyödyttöminä) 

asiakastyö on perheen 

näkökulmasta 

voimavarakeskeistä 

 keskustelu on utelaista 

ja reflektoivaa 

olen kokenut tapausten 

käsittelyn kokouksissa 

hyödyllisenä 

asiakastyö lisää lapsen 

luottamusta työntekijää 

kohtaan 

 lapsen / perheen haasteet 

selkeästi esillä 

viikkokokouksessa 

olen saanut enemmän 

tukea esimieheltä, 

kollegoilta ja muilta 

asiakastyö lisää 

vanhempien luottamusta 

työntekijää kohtaan 

 perheen tilannetta 

tarkastellaan useasta eri 

näkökulmasta 

olen saanut kokouksissa 

ideoita, joita voin viedä 

asiakastyöhön 

   (toivon, että 

viikkokokous olisi 

sisällöltään toimivampi) 
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7.2 Analyysissä hyödynnetyt taustamuuttujat 

Olimme pyrkineet sisällyttämään kyselyn alkuun kysymyksiä, joiden vastauksilla voisi olla 

merkittävää vaikutusta viikkokokouksen ja systeemisen toimintamallin toimintaan ja 

hyödyllisyyteen. Olemme havainnollistaneet analyysissä hyödynnetyt taustamuuttujat 

seuraavaan taulukkoon (Taulukko 3). 

Taulukko 3 Taustamuuttujat  

Taustamuuttuja  Luokat 

Sosiaalityöntekijän pätevyys  1= sijaispätevä sosiaalityöntekijä,  2= pätevä 

sosiaalityöntekijä  

Lastensuojelun työkokemus  1= alle 2 vuotta, 2= 3–6 vuotta, 3= 7-10 vuotta, 4= yli 

11 vuotta  

Sosiaalityöntekijän 

asiakasmäärä  

1= 35 tai alle, 2= 36-50, 3= 51 tai enemmän 

Systeemisen toimintamallin 

koulutus  

1=en, 2=kyllä  

Systeemisen toimintamallin 

koulutusvuosi  

1= 2017–2019, 2= 2020–2022 

Systeemisen toimintamallin 

käyttö kunnassa 

1= alle vuosi, 2= 1–2 vuotta, 3= yli 3 vuotta  

Työskentely asiakkaan kanssa 

systeemisen toimintamallin 

mukaisesti 

0= en kenenkään, 1= yksittäisten asiakkaiden, 2= 

suurimman osan, 3= kaikkien asiakkaiden  

Systeemisten työmenetelmien 

käyttö  

0= kaikki ei käytössä, 1= kaikki käytössä  

Työskentelykunnan koko  1= alle 29 999, 2= 30 000–80 000, 3= yli 80 000 

Kuten taulukosta (Taulukko 3) käy ilmi, olemme luokitelleet tiettyjä vastauksia uudelleen 

taustamuuttujien korrelaation tutkimista varten merkityksellisiin luokkiin. Työntekijät olivat 

vastanneet vaihtelevalla tarkkuudella työkokemuksensa pituudesta, jonka luokittelimme 

neljään luokkaan. Asiakasmäärän suhteen osa oli vastannut yksittäisen asiakkaan 

tarkkuudella ja osa hieman pyöristäen; luokittelimme nämä vastaukset kolmeen luokkaan. 

Systeemisen toimintamallin koulutusajankohdan puolestaan luokittelimme kahteen 
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luokkaan taulukossa (Taulukko 3) kuvatusti. Työskentelykunnan kokoluokassa yhdistimme 

pienimmät alle 10 000 ja 10 000–29 999 luokat, koska pienempien kuntien luokassa 

vastauksia oli hyvin vähän. Systeemisten työmenetelmien käyttö puolestaan uudelleen 

luokiteltiin niin, että poimimme erikseen kaikkia kolmea työmenetelmää käyttäneet 

vastaajat, joten luokiksi tulivat “kaikki käytössä” ja “kaikki ei käytössä”. Tämän avulla 

saimme eri luokkaan vastaajat, jotka pyrkivät toteuttamaan asiakastyötä toimintamallin 

kuvausten mukaisesti niistä, jotka ovat ehkä enemmänkin poimineet oman versionsa 

systeemisestä asiakastyöstä. 

Uudelleen luokittelun lisäksi olemme tehneet muuttujan uudelleenkoodausta osaan 

taustamuuttujista. Osa muuttujista oli kyselyä luotaessa jäänyt muotoon, jossa esimerkiksi 

sosiaalityöntekijän pätevyys pieneni vastausvaihtoehdon kasvaessa. Käänsimme siis tässä 

tapauksessa arvot eri järjestykseen, jotta korrelaation tulos on selkeämmin hahmotettavissa. 

Uudelleenkoodasimme muuttujat “systeemisen toimintamallin käyttö kunnassa”, 

“sosiaalityöntekijän pätevyys” sekä “työntekijöiden työskentely asiakkaan kanssa 

systeemisen toimintamallin mukaisesti”, mutta näihin tehtiin siis ainoastaan teknisiä ja 

tulosten tulkintaa selkeyttäviä muutoksia. 

7.3 Korrelaatioanalyysi taustamuuttujien vaikutuksista asiakastyön ja 

viikkokokousten toimintaan  

Taustamuuttujien luokittelun ja uudelleenkoodauksen jälkeen olemme tarkastelleet 

taustamuuttujien suhdetta summamuuttujiin tutkimalla niiden välistä korrelaatiota. 

Korrelaatiolla mitataan kahden vähintään järjestysasteikollisen muuttujan välistä yhteyttä. 

Tutkittavien asioiden välisten riippuvuuksien tarkastelu liittyy yleisestikin hyvin tyypillisesti 

kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. (Tähtinen ym. 2020, 183.) Tässä 

tutkimuksessa olimme kyselyssä keränneet vastauksia systeemisen toimintamallin sekä 

siihen oleellisena osana kuuluvan viikkokokouksen toiminnasta ja nyt siis tutkimme 

korrelaatioanalyysin avulla eri taustamuuttujien merkityksellisyyttä näille.  

Tutkittaessa kyselyaineistoja, joissa vastauksia on kerätty Likert-asteikolla esimerkiksi 

“Täysin eri mieltä … Täysin samaa mieltä” -tyylisesti, muuttujat voidaan tulkita mitta-

asteikoltaan numeerisiksi ja riippuvuustarkastelua voidaan tehdä korrelaatioanalyysin 

avulla. Tausta- ja summamuuttujien välille laskettava korrelaatiokerroin kuvaa muuttujien 
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välisen riippuvuuden luonnetta ja voimakkuutta. Yleisimmin käytetty korrelaatiokerroin on 

lineaariseen eli suoraviivaiseen riippuvuuteen liittyvä Pearsonin tulomomenttikorrelaatio. 

(Tähtinen ym. 2020, 183.) Päädyimme käyttämään myös tässä tutkimuksessa Pearsonin 

korrelaatiokerrointa. 

Tulosten merkitsevyyttä voidaan arvioida tilastollisella testillä saatavan p-arvon avulla. P-

arvo kertoo siitä, kuinka todennäköistä on saavuttaa havaitun suuruinen tai vielä 

merkittävämpi korrelaatio ilman, että korrelaatiota todella on perusjoukossa. Pieni p-arvo 

siis kertoo merkitsevämmästä korrelaatiosta. Olemme alla olevassa taulukossa merkinneet 

*-merkillä korrelaatiokertoimet, joiden p-arvo on alle 0,05, joka on vakiintuneen tavan 

mukaista. Kyselyssämme oli yli 50 vastaajaa ja korrelaatioanalyysiin käytettyihin 

kysymyksiin olivat vastanneet käytännössä kaikki vastaajat. Koska otoskoko oli kohtalaisen 

suuri, koimme asialliseksi nostaa esille korrelaatiokertoimia myös hieman pienemmillä p-

arvoilla. Näiden vaikutuksia voi olla myös järkevää huomioida ja ne auttavat vertailua 

muihin tekijöihin. Taulukoista on jätetty pois näitä pienemmät korrelaatiokertoimet, mutta 

pienemmät kertoimet olemme kuitenkin maininneet erikseen.  

7.3.1 Taustamuuttujien vaikutus systeemisen asiakastyön toimivuuteen  

Taulukko 4 Taustamuuttujien korrelointi systeemiseen asiakastyöhön  

Taustamuuttuja Pearsonin 

korrelaatiokerroin (r)  

Työntekijöiden työskentely asiakkaan kanssa 

systeemisen toimintamallin mukaisesti 

0,332* 

(p=0,02) 

Valviran laillistama sosiaalityöntekijän pätevyys 0,215 

(p=0,13) 

Systeemisen toimintamallin koulutus  0,163 

(p=0,26) 

Sosiaalityöntekijän asiakasmäärä  

 

-0,155 

(p=0,28) 

** = tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01), * = tilastollisesti melkein merkitsevä (p < 0,05) 
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Yllä olevan taulukon (Taulukko 4) tulokset osoittavat, että systeemisen asiakastyön 

toimivuus parani silloin, kun työntekijä työskenteli systeemisesti suuremman 

asiakasosan kanssa. Kaikkien asiakkaiden kanssa on varmaankin helpompi käyttää samaa 

toimintamallia ja tätä kautta myös tekijä itse harjaantuu työtavoissaan. Voisi olettaa, että 

tekemällä enemmän asiakkaiden kanssa systeemistä asiakastyötä työskentelystä tulee 

mielekkäämpää ja taidot toimia systeemisillä menetelmillä kehittyvät ja paranevat.  

Tulokset osoittavat myös, että virallisesti pätevät sosiaalityöntekijät kokivat asiakastyön 

sijaispäteviä toimivammaksi. Myös systeemisen toimintamallin koulutuksen käyminen 

nosti omaa käsitystä systeemisen asiakastyön toimivuudesta. Lisäämällä koulutusta 

voitaisiin siis todennäköisesti parantaa työntekijöiden ymmärrystä systeemisen 

toimintamallin ydinelementtien tärkeydestä ja auttaa soveltamaan erilaisia asiakastyön 

työkaluja paremmin. 

Sen sijaan asiakasmäärän kasvaessa käsitys systeemisen asiakastyön toimivuudesta 

huononi. Tätä havaintoa tukevat myös useat avointen kysymysten vastaukset, joissa 

työntekijät harmittelivat suuresta asiakasmäärästä aiheutuvaa kiirettä, joka todennäköisesti 

rajoittaa mahdollisuuksia uusien toimintamallien opetteluun. Osa vastaajista tuntui myös 

kokevan, että suuren asiakasmäärän takia ei ole mahdollista käyttää systeemistä 

toimintamallia, vaikka toimintamallin kautta on tarkoitus saavuttaa hyötyjä myös työn 

tehokkuudessa.  

Systeemisen toimintamallin koulutusvuodella (r = -0,045), lastensuojelun työkokemuksella 

(r = 0,090), työskentelykunnan koolla (r = -0,003), systeemisen toimintamallin käytöllä 

kunnassa (r = -0,042), asiakastyönmenetelmien käytöllä (r = 0,124) emme havainneet 

merkitsevää korrelaatiota asiakastyön toimivuuteen nähden.  
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Kuvio 15 Asiakastyön toimivuus suhteessa systeemisen asiakastyön 

Tunnistettuamme merkittäviä korrelaatioita olemme tutkineet tarkemmin taustamuuttujien 

vaikutuksia summamuuttujan keskiarvoihin eri luokissa varianssianalyysillä. Yllä oleva 

kuvio (Kuvio 15) kuvaa asiakastyön toimivuuden parantumista, kun systeemistä 

toimintamallia sovelletaan suuremman asiakasosan kanssa. Asteikko vasemmalla viittaa siis 

systeemistä asiakastyötä käsittelevien väittämien vastauksiin, maksimiarvon 4,0 tarkoittavan 

jokaisen kohdan vastausta “Täysin samaa mieltä” ja 0,0 “täysin eri mieltä”. Vastaajien 

antama keskiarvo asiakastyön toimivuudelle, kun systeemistä asiakastyötä ei tehdä 

kenenkään kanssa on 2,72 (0 täysin eri mieltä–4 täysin samaa mieltä) ja yksittäisten 

asiakkaiden kanssa keskiarvo on lähes sama 2,80. Kun systeemistä asiakastyötä tehdään 

suurimman osan asiakkaiden kanssa kyselyyn vastanneet, sosiaalityöntekijät kokivat 

asiakastyön toimivuuden paremmaksi keskiarvon ollessa 3,41. Keskiarvo oli lähes sama (ka 

3,33)  myös, jos systeemistä asiakastyötä tehtiin kaikkien asiakkaiden kanssa.  

7.3.2 Taustamuuttujien vaikutus systeemisen tiimin toimivuuteen  

Kuten aiemmin teoriaosiossa olemme kertoneet, systeemiseen tiimiin tulisi kuulua kaikki 

siihen määritellyt työntekijät, jotta tiimi toimisi mahdollisimman vaikuttavasti. Tämän 

kautta koko systeemisellä toimintamallilla on parhaat mahdollisuudet toimia, sillä kaikki 

kolme ydinelementtiä ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Teimme systeemisen tiimin 
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toimivuuteen liittyvälle summamuuttujalle samaan tapaan korrelaatioanalyysia 

taustamuuttujien suhteen. Alla olevasta taulukosta (Taulukko 5) on nähtävissä, että kovin 

merkittäviä tuloksia ei löytynyt. Olemme nostaneet kuitenkin taulukkoon kolme 

taustamuuttujaa, joissa oli suurin korrelaatio muihin taustamuuttujiin nähden. 

Taulukko 5 Taustamuuttujien korrelointi systeemisen tiimin toimivuuteen 

Taustamuuttuja Pearsonin 

korrelaatiokerroin (r) 

Työntekijöiden työskentely asiakkaan kanssa 

systeemisen toimintamallin mukaisesti 

0,169  

(p=0,23) 

Valviran laillistama sosiaalityöntekijän pätevyys 0,188 

(p=0,17) 

Sosiaalityöntekijän asiakasmäärä -0,195 

(p=0,16) 

** = tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01), * = tilastollisesti melkein merkitsevä (p < 0,05) 

Työntekijöiden kattavampi työskentely asiakkaidensa kanssa systeemisen 

toimintamallin mukaisesti näytti nostavan hieman myös systeemisen tiimin toimivuutta. 

Kun sosiaalityöntekijä työskentelee valtaosan tai kaikkien asiakkaidensa kanssa systeemisen 

toimintamallin mukaisesti, yhteistyö muiden kanssa voi muuttua sujuvammaksi. Yhteinen 

työmenetelmä, jota käytetään kattavasti, voi auttaa tiimiä löytämään yhdessä kehitettäviä 

asioita sekä omassa toiminnassaan että kunkin sosiaalityöntekijän asiakastyössä. Näkemys 

tiimin toimivuudesta oli myös korkeampi niiden vastaajien joukossa, joilla oli laillistettu 

sosiaalityöntekijän pätevyys. 

Suuremman asiakasmäärän kanssa työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä käsitys 

systeemisen tiimin toimivuudesta puolestaan heikkeni. Voi olla, että suuri asiakasmäärä 

aiheuttaa paineita omista akuuteista asiakastilanteista selviämiseen, eikä tällöin 

sosiaalityöntekijä pysty itse antamaan omaa panostaan muiden auttamiseksi systeemisessä 

tiimissä eikä myöskään ehdi ottamaan palautetta muilta vastaan omien asiakkaidensa 

tilanteissa. Suuri asiakasmäärä voi yleisestikin olla esteenä uusien yhteistyötä korostavien 

toimintamallien omaksumisessa. Systeemisen tiimin tarkoituksena olisi kuitenkin 

nimenomaan tukea sosiaalityöntekijää sekä auttaa tarvittaessa jopa jakamaan vastuita 
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esimerkiksi ylikuormittuneilta tekijöiltä muille. Ison asiakasmäärän kanssa työskentelevät 

tekijät eivät kuitenkaan nostaneet erityisesti tällaisia hyötyjä esille kyselyssämme. 

Merkittävä näihin kohtiin vaikuttava tekijä saattaa olla myös systeemisen tiimin rakenne ja 

esimerkiksi koordinaattorin kuuluminen tiimin, jonka avulla voidaan tiettyä hallinnollista 

tekemistä keskittää ja auttaa sosiaalityöntekijöiden keskittymistä asiakkaan kohtaamiseen ja 

tuntemiseen. 

Systeemisen toimintamallin koulutusvuodella (r = -0,086) , lastensuojelun työkokemuksella 

(r = 0,024), työskentelykunnan koolla (r = 0,107), systeemisen toimintamallin käytöllä 

kunnassa(r = 0,122), asiakastyönmenetelmien käytöllä (r = 0,010) emme havainneet selkeää 

korrelaatiota systeemisen tiimin toimivuuteen nähden.  

 

Kuvio 16 Systeemisen tiimin toimivuus suhteessa sosiaalityöntekijän asiakasmäärään 

Varianssianalyysilla tarkasteltaessa voidaan havaita yllä olevasta kuvioista (Kuvio 16), että 

vastanneet sosiaalityöntekijät kokivat systeemisen tiimin toimivan paremmin, kun asiakas 

määrä oli 35 asiakasta tai sen alle. Tällöin systeemisen tiimin toimivuuden keskiarvoksi tuli 

3,11 (0 täysin eri mieltä–4 täysin samaa mieltä). Vastaajien asiakasmäärän ollessa välillä 36-

50 systeemisen tiimin toimivuuden keskiarvo laski hieman, sillä se oli 2,99. Kun 

asiakasmäärä ylitti yli 50 asiakasta per sosiaalityöntekijä systeemisen tiimin toimivuus laski 

ja vastausten keskiarvo oli tällöin 2,60.  
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7.3.3 Taustamuuttujien vaikutus viikkokokousten toimivuuteen  

Systeeminen tiimi kokoontuu viikoittain viikkokokoukseen, joka on tärkeä osa systeemistä 

toimintamallia. Alla olevasta taulukosta (Taulukko 6) näkee, että viikkokokouksen 

toimivuus parani todella merkittävästi, kun systeemistä asiakastyötä tehtiin kaikkien tai 

suurimman osan asiakkaiden kanssa. Olisikin syytä pohtia, että tulisiko mallia käyttää 

joko kaikkien kanssa tai ei ollenkaan.  

Taulukko 6 Taustamuuttujien korrelointi viikkokokouksen toimivuuteen 

Taustamuuttuja Personin 

korrelaatiokerroin (r)  

Työntekijöiden työskentely asiakkaan kanssa 

systeemisen toimintamallin mukaisesti 

0,460** 

(p=0,00) 

Systeemisten asiakastyön menetelmien käyttö 0,304* 

(p=0,03) 

Työskentelykunnan koko  -0,217 

(p=0,12) 

** = tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01), * = tilastollisesti melkein merkitsevä (p < 0,05) 

Viikkokokouksen toimivuutta paransi myös systeemisten asiakastyön menetelmien käyttö 

melkein merkittävästi. Kun kaikkia asiakastyön menetelmiä (sukupuu/aikajana, hypoteesit, 

sirkulaariset kysymykset) käytetään suunnitelmallisesti asiakkaan kanssa, viikkokokous 

toimii paremmin ja työntekijät pystyvät reflektoimaan ja saamaan syvempää käsitystä 

asiakkaan tilanteesta. Jos kaikki asiakastyön menetelmät eivät ole käytössä, perheen 

tilannetta ei välttämättä saada tarkasteltua monesta näkökulmasta eikä 

vastuusosiaalityöntekijälle muodostu uusia oivalluksia perheen tilanteesta. Tällöin 

viikkokokous ei ehkä pääse tavoitteeseensa, jossa työntekijän ajattelua haastetaan ja uusia 

näkökulmia avataan. Myös hypoteesien tekeminen on yksi viikkokokouksen tärkeä teema ja 

syntyneitä hypoteeseja on tärkeä testata asiakaskohtaamisissa ja käydä niiden pohjalta 

keskustelua asiakkaan kanssa. 
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Puolestaan työskentelykunnan koko sai viikkokokouksen toimivuuteen nähden 

negatiivisen korrelaation. Vastaajat jotka työskentelivät isommissa kunnissa kokivat 

viikkokokouksen toimivuuden huonompana kuin vastaajat, jotka työskentelivät 

pienemmissä kunnissa.  

Sosiaalityöntekijän pätevyydellä (r = 0,161), systeemisen toimintamallin koulutusvuodella 

(r = 0,174), systeemisen toimintamallin käytöllä kunnassa (r = 0,053), systeemisen 

toimintamallin koulutuksella (r = 0,067), lastensuojelun työkokemuksella (r = -0,141) sekä 

sosiaalityöntekijän asiakasmäärällä emme havainneet selkeää korrelaatiota systeemisen 

viikkokokouksen toimivuuteen nähden. 

 

Kuvio 17 Viikkokokouksen toimivuus suhteessa systeemisen asiakastyön tekemiseen 

asiakkaiden kanssa 

Yllä oleva kuvio (Kuvio 17) kertoo tuloksen varianssianalyysista. Siitä näkee, että 

työntekijät, jotka tekivät suurimman osan asiakkaiden kanssa töitä systeemisesti ovat olleet 

tyytyväisempiä viikkokokouksen toimivuuteen. Vastaajien mukaan systeemistä asiakastyötä 

olisi hyvä tehdä suurimman osan tai kaikkien asiakkaiden kanssa, jotta viikkokokoukset 

toimisivat. Viikkokokouksen toimivuuden keskiarvo oli 2,1 (0 täysin eri mieltä–4 täysin 

samaa mieltä), kun systeemistä asiakastyötä ei tehty ollenkaan asiakkaiden kanssa. 

Toimivuus parani vähän, kun asiakastyötä tehtiin yksittäisten asiakkaiden kanssa (ka 2,9). 

Sosiaalityöntekijät kokivat viikkokokoukset paremmiksi, jos asiakastyötä tehdään melkein 



 

 

71 

 

kaikkien asiakkaiden kanssa (ka 3,4). Lähes sama keskiarvo (ka 3,3) saatiin, kun 

asiakastyötä tehtiin kaikkien asiakkaiden kanssa, viikkokokouksen toimivuus koettiin 

tällöinkin paremmaksi verrattuna, jos asiakastyötä tehtiin yksittäisten asiakkaiden kanssa.  

 

Kuvio 18 Viikkokokouksen toimivuus suhteessa systeemisten työmenetelmien käyttöön 

Systeemisen asiakastyön tekemisellä asiakkaan kanssa nähtiin olevan siis merkitystä 

viikkokokouksen toimivuuteen. Tämän lisäksi myös asiakastyön menetelmien käytöllä on 

iso merkitys viikkokokouksien toimivuuteen, kuten korrelaatioanalyysista pystyi näkemään. 

Yllä olevasta kuviosta (Kuvio 18) näkee varianssianalyysin tuloksen, kun katsotaan 

sosiaalityöntekijöiden systeemisten asiakastyön menetelmien käyttöä ja sen suhdetta 

viikkokokouksen toimivuuteen. Sosiaalityöntekijät, jotka käyttävät kaikkia asiakastyön 

menetelmiä keskiarvoksi viikkokokouksen toimivuudelle saatiin 3,3, kun taas puolestaan 

keskiarvo oli 2,8, kun kaikkia menetelmiä ei ollut käytössä.  

7.3.4 Taustamuuttujien vaikutus viikkokokousten hyödyllisyyteen  

Viikkokokouksen toimivuuden lisäksi tulokset osoittavat, että suuremman osan 

asiakkaista kanssa työskentely paransi myös viikkokokouksen hyödyllisyyttä 

merkittävästi. Viikkokokouksista saakin varmasti paljon enemmän irti, kun systeemistä 

työtä tehdään valtaosan asiakkaiden kanssa ja viikkokokoukseen pystyy tuomaan minkä 

tahansa asiakkaan tapauksen esille. Kaikkien asiakkaiden kanssa työskentely systeemisesti 
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auttaa myös siinä, että tiimin työntekijät tuntevat toistensa asiakkaat paremmin. Seuraavasta 

taulukosta näkee kolme taustamuuttujaa, jotka ovat olleet merkittävimpiä viikkokokousten 

hyödyllisyyden parantamisessa (Taulukko 7). 

Taulukko 7 Taustamuuttujien korrelointi viikkokokouksen hyödyllisyyteen 

Taustamuuttuja Pearsonin 

korrelaatiokerroin (r) 

Työntekijöiden työskentely asiakkaan kanssa 

systeemisen toimintamallin mukaisesti 

0,462** 

(p=0,00) 

Systeemisten asiakastyön menetelmien käyttö 0,204 

(p=0,16) 

Systeemisen toimintamallin koulutusvuosi  0,233 

(p=0,15) 

** = tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01), * = tilastollisesti melkein merkitsevä (p < 0,05) 

Myös systeemisten asiakastyön menetelmien käyttö lisäsi viikkokokouksen 

hyödyllisyyttä, kuten se paransi myös viikkokokouksen toimivuutta. Tuloksista näkee sen, 

kuinka tärkeää on käyttää systeemisiä asiakastyön menetelmiä, jotta viikkokokouksista 

saataisiin toimivia ja niiden hyöty maksimoitua. Työntekijöiden systeemisen toimintamallin 

koulutusvuodella oli myös vaikutusta viikkokokouksen hyödyllisyyteen. Työntekijät 

kokivat viikkokokouksen hyödyllisemmäksi, jos koulutuksesta oli vähemmän aikaa. 

Voisikin pohtia, että kuinka paljon koulutus on kehittynyt ensimmäisestä versiosta ja kuinka 

paljon informaatiota on tullut lisää. Esimerkiksi työntekijöillä, jotka ovat käyneet 

toimintamallin koulutuksen vuonna 2017, kaikki on vielä ollut uutta eikä itse koulutuskaan 

ole vielä ollut testattua. Toki viimeaikainen, tuoreena muistissa oleva koulutus varmasti 

myös parantaa toimintamallin soveltamista sekä hyötyjen ymmärtämistä 

kokonaisuudessaan. 

Sosiaalityöntekijän pätevyydellä (r = 0,129), systeemisen toimintamallin koulutusvuodella 

(r = -0,086), systeemisen toimintamallin käytöllä kunnassa (r = 0,062), systeemisen 

toimintamallin koulutuksella (r = 0,132), lastensuojelun työkokemuksella (r = -0,180), 

sosiaalityöntekijän asiakasmäärällä (r = -0,071) sekä työskentelykunnan koolla (r = 0,094) 
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emme havainneet selkeää korrelaatiota systeemisen viikkokokouksen hyödyllisyyteen 

nähden. 

 

Kuvio 19 Viikkokokouksen hyödyllisyys suhteessa systeemisen asiakastyön tekemiseen 

asiakkaiden kanssa  

Yllä olevasta kuviosta (Kuvio 19) pystyy näkemään, kuinka selvästi sosiaalityöntekijöiden 

käsitys viikkokokousten hyödyllisyydestä kasvoi, kun systeemistä asiakastyötä toteutettiin 

suurimman osan tai kaikkien asiakkaiden kanssa. Viikkokokouksessa on tärkeä käydä 

kaikkien tiimin sosiaalityöntekijöiden asiakastapauksia läpi. Jos valtaosan asiakkaista 

kanssa on toteutettu systeemistä työskentelyä, viikkokokouksesta voidaan saada 

merkittävästi enemmän irti.  

Huonoimmaksi viikkokokouksen toimivuus nähtiin, kun systeemistä asiakastyötä ei tehty 

ollenkaan asiakkaiden kanssa, tällöin keskiarvo viikkokokouksen hyödyllisyydessä oli 2,2 

(0 täysin eri mieltä–4 täysin samaa mieltä). Yksittäisten asiakkaiden kanssa tehdessä 

aiakastyötä viikkokokouksen hyödyllisyys ei nähty kovinkaan hyväksi (ka 2,7). 

Hyödyllisyys parani selkeästi, kun asiakastyötä tehtiin suurimman osan asiakkaiden kanssa, 

tällöin vastausten keskiarvoksi tuli 3,6. Hyödyllisyys parani vielä hieman, jos systeemistä 

asiakastyötä tehtiin kaikkien asiakkaiden kanssa (ka 3,7).  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa teemme yhteenvetoa tutkimuksemme keskeisiä tuloksista sekä arvioimme 

tutkimuksemme tuloksia suhteessa kirjallisuuteen ja aiempaan tutkimukseen.  Lisäksi 

arvioimme, kuinka olemme pystyneet tällä aineistolla vastaamaan asettamiimme 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksessamme halusimme selvittää, kuinka systeemistä 

toimintamallia toteutetaan kunnissa suhteessa määriteltyihin ydinelementteihin. Lisäksi 

halusimme selvittää tarkemmin työntekijöiden näkemyksiä viikkokokousten toiminnasta. 

Mielestämme saimme kyselyn vastausten kautta kuvattua kattavasti systeemisen 

toimintamallin toteuttamista lastensuojelussa. Havaitsimme paljon yhtäläisyyksiä 

alkuperäisiin ydinelementteihin nähden, mutta nähtävissä oli myös paljon omia sovelluksia 

toimintamallin ydinelementtien toteutuksessa. Lisäksi osa ydinelementtien 

toimintaperiaatteista toteutui myös heikonlaisesti. Löysimme myös tiettyjä avaintekijöitä, 

jotka vaikuttivat systeemisen viikkokokouksen tai yleisesti systeemisen toimintamallin 

hyödyllisyyteen. Alla nostamme esiin vielä yhteenvetona tutkimuksemme keskeisimpiä 

tuloksia ja niistä tekemiämme johtopäätöksiä.  

8.1 Tulosten yhteenvetoa 

Systeemistä asiakastyötä tehtiin vaihtelevasti viikkokokouksien ulkopuolella  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että systeemistä asiakastyötä tehtiin pääsääntöisesti yksittäisten 

asiakkaiden kanssa, joka vaikuttaa mallin toimivuuteen monin tavoin. Toimintamalli on 

suunniteltu niin, että sitä toteutettaisiin kaikkien asiakkaiden kanssa. Myös tämän 

tutkimuksen tulokset osoittivat, että systeemisen tiimin, asiakastyön ja viikkokokouksen 

toimivuus sekä hyödyllisyys paranivat, kun asiakastyötä tehtiin kaikkien tai suurimman osan 

asiakkaista kanssa. Tärkeää olisikin, että sosiaalityöntekijät työskentelevät systeemisesti 

myös viikkokokouksien ulkopuolella asiakkaiden kanssa ja myös niiden asiakasperheiden 

kanssa, joita ei tuoda viikkokokoukseen käsiteltäväksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 

sosiaalityöntekijät ovat sisäistäneet systeemisen tavan työskennellä ja he ovat motivoituneet 

toimimaan systeemisesti asiakkaiden kanssa. Tulisikin miettiä, kehittyvätkö 

sosiaalityöntekijöiden taidot tarpeeksi, jos asiakastyötä tehdään systeemisesti vain 

satunnaisesti. Osalla työntekijöistä voi olla myös käsitys, että esimerkiksi hypoteeseja on 
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tarkoitus muodostaa vain viikkokokouksissa tai esimerkiksi sirkulaarisista kysymyksistä ei 

ole tarpeeksi tietoa tai esimerkkejä. 

Systeemisessä työskentelyssä tulisi olla utelias ja pyrkiä ymmärtämään asiakkaiden 

tilanteesta se, mitä ehkä on havaittavan toiminnan taustalla. Tähän systeemisyys pyrkii ja 

tätä tulisi toteuttaa myös muutoinkin kuin viikkokokouksissa. Ryynäsen ja Heinosen (2021) 

tutkimuksessa oli niin ikään pohdittu, kuinka systeemistä työskentelyä saadaan ulotettua 

myös viikkokokousten ulkopuolelle. Tulosten mukaan tätä koettiin työntekijöiden osalta 

vaihtelevasti, mutta kuitenkin alle puolet vastaajista koki systeemistä työskentelyä olevan 

myös viikkokokousten ulkopuolella.  

Systeemiseen asiakastyöhön liittyen pohdimme, voisiko koulutustiheyttä lisäämällä parantaa 

myös menetelmien käytön lisääntymistä. Vaikka vastaajista moni oli toimintamallin 

koulutuksen käynyt, siitä oli monilla vierähtänyt aikaa jo useampi vuosi. Esimerkiksi 

Ylirukan & Tasalan (2022) julkaisemassa systeemisen toimintamallin kansallisesta 

tilannekuvasta kävi ilmi, että vuonna 2021 vain hieman yli puolella vastanneista alueista oli 

järjestetty koulutus.  

Lisäksi perheterapeuttien tuki ja ohjaus systeemisten työmenetelmien käytössä oli tulosten 

mukaan ollut vähäistä, vaikka se on ydinelementeissä määritelty yhdeksi perheterapeutin 

tärkeimmistä tehtävistä systeemisessä tiimissä. Mikäli tätä ohjausta ja neuvontaa 

menetelmien käytössä olisi enemmän, voisi tämä lisätä menetelmien käyttöä ja 

työntekijöiden osaamista menetelmien hyödyntämisessä tehokkaasti. 

Tiimien työntekijöiden roolit puutteelliset 

Tuloksia analysoidessamme tuli esiin, että systeemisen tiimin työntekijöiden roolit ovat 

jokseenkin puutteelliset. Kunnissa toteutetaan tiimin jäsenten tehtäviä eri tavalla, mitä 

toimintamallin teoriassa on määritelty. Tuloksissa tuli esiin, että tiimi koostui pääsääntöisesti 

sosiaalityöntekijöistä, konsultoivasta sosiaalityöntekijästä, perheterapeutista ja yhdestä tai 

usemmasta sosiaaliohjaajasta. Sosiaalityöntekijöiden roolista osallistuminen aktiivisesti 

asiakastapausten käsittelyyn toteutui hyvin ja kohtalaisesti myös osallistuminen tiimin 

toisten työntekijöiden asiakastapaamisiin työparina. Muiden työntekijöiden asiakkaiden 

tunteminen jäi kuitenkin vähälle. Mietimme, kuinka paljon tähän vaikuttaa 
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sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä, sillä avoimissa vastauksissa tuli esiin, että tiimillä 

saattoi olla yhteisesti yli 100 asiakasta, joka on varmasti esteenä tiimin kaikkien asiakkaiden 

tuntemisessa. Palataan jälleen siihenkin, että sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä tulisi olla 

maltillinen, jotta sosiaalityöntekijän kaikki roolit toteutuisivat.  

Tuloksia analysoidessamme havaitsimme myös, että systeemisen tiimin osalta 

koordinaattorin mukanaolo sekä tehtävät eivät toteutuneet ydinelementtien määritelmien 

mukaisesti. Koordinaattoria ei välttämättä ollut ollenkaan ja koordinaattorin tehtäväksi 

saattoi muodostua lähes pelkästään viikkokokousten kirjaaminen. Sosiaalityöntekijöille jäisi 

merkittävästi enemmän aikaa asiakastyöhön ja vastauksissa esiin noussut kuormitus 

vähenisi, jos koordinaattorin rooli toteutuisi täysimääräisenä. Koordinaattorin poissaololla 

ja puutteellisilla tehtävillä voi olla suuria vaikutuksia mallin toimivuuteen yleisesti, sillä 

koordinaattori on yksi keskeinen toimija toimintamallissa. Pohdimme, ovatko 

koordinaattorin tehtävät tiimien tiedossa selkeästi ja onko koordinaattorilla selkeä rooli 

myös viikkokokousten ulkopuolella. Tästä tutkimuksesta ei käy ilmi, että onko 

koordinaattorilla esimerkiksi muita tehtäviä, jotka eivät kuulu systeemisen toimintamallin 

määriteltyihin työtehtäviin.  

Myös monissa aiemmissa tutkimuksissa on tullut ilmi, ettei koordinaattorin rooli ole 

käytännössä toteutunut alkuperäisen ajatuksen mukaisesti tai se puuttui kokonaan (Aaltio & 

Isokuortti 2019b; Nyyssönen & Partanen, 2021; Ryynänen & Heinola, 2021; Yliruka & 

Tasala, 2022). Olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että koordinaattori toteuttaisi 

roolilleen määriteltyjä tehtäviä ja koordinaattorilla olisi asianmukainen koulutus, jotta 

toimintamallia pystyttäisiin toteuttamaan paremmin kunnissa.  

Kolmas tiimiin rooliin liittyvä havainto tässä tutkimuksessa oli perheterapeutin rooli 

systeemisessä työskentelyssä. Tutkimustulostemme mukaan lähes kaikkien vastaajien 

tiimeihin kuului perheterapeutti, mutta perheterapeutin tehtävät eivät täyttyneet niin hyvin 

kuin ne olisivat voineet. Tutkimuksessa havaitsimme, että perheterapeuttiset näkökulmat 

sekä sosiaalityöntekijän reflektiokumppanina toimiminen toteutuvat pääsääntöisesti hyvin. 

Yksi merkittävä puute perheterapeutin roolissa oli sosiaalityöntekijöiden tukeminen 

systeemisten menetelmien käyttämisessä, jonka näemme hyvin tärkeänä asiakastyön 

toimivuuden näkökulmasta. Tämän perheterapeutin tehtävän puuttuminen voi vaikuttaa 
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esimerkiksi siihen, että systeemisiä työmenetelmiä ei kyetä toteuttamaaan tarpeeksi 

taitavasti ja hyvin. Aaltion & Isokuortin (2021) näkemyksen mukaan perheterapeutin rooli 

on suuri systeemisen toimintamallin juurtumista edistävänä tekijänä. Perheterapeutilla 

tuleekin olla systeemisen toimimintamallin koulutus, jotta juurtumista voidaan toteuttaa.  

Positiivinen havainto oli, että tutkimuksen tulosten mukaan konsultoivan sosiaalityöntekijän 

rooli täyttyy suhteellisen hyvin toimintamallin mukaan. Konsultoiva sosiaalityöntekijä 

toimii puheenjohtajana viikkokokouksessa lähes kaikissa tiimeissä, sekä tarjoaa 

asiakasohjausta sosiaalityöntekijöille ja varmistaa myös, että asiakastilanteita käsitellään 

monesta näkökulmasta. Kaksi viimeisintä tehtävää toteutuivat vähän johtotehtävää 

heikommin. Tähän voi vaikuttaa se millainen tausta konsultoivalla sosiaalityöntekijällä on. 

Systeemisen toimintamallin teorian mukaan johtaminen vaatii vahvaa lastensuojelutyön 

kokemusta ja asiantuntijuutta. Jos konsultoivaa sosiaalityöntekijää ei ole tiimissä niin se 

näkyy varmasti heti siinä kuinka reflektoivaa ja moninäkökulmaista tapausten käsittely on. 

Asiakasmäärä toimintamallin toteuttamisen haasteena 

Tutkimuksestamme nousi esiin toimintamallin toteutumisen haasteena 

sosiaalityöntekijöiden suuri asiakasmäärä. Tämä näkemys oli vahvasti nähtävissä monessa 

kohtaa kyselymme vastauksissa. Asiakasmäärä on varmasti yksi tekijä siinä, miksi kunnissa 

toteutetaan toimintamallia sen määritelmästä poikkeavalla tavalla.  

Systeemisen toimintamallin mukaisesti työskenteleminen kaikkien asiakkaiden kanssa voi 

muodostua haasteelliseksi, kun työntekijän vastuulla on liian suuri asiakasmäärä, eikä 

esimerkiksi Aaltion ja Isokuortin (2019b, 2) suosittelema 20 asiakasta. Kyselyymme 

vastanneillä työntekijöillä oli keskimäärin noin 37 asiakasta vastuullaan. Lisäksi avoimissa 

vastauksissa tuli moneen otteeseen esille, että asiakkaita on liikaa ja pienemmällä 

asiakasmäärällä toimintamallia voitaisiin paremmin toteuttaa. Korrelaatioanalyysissa 

vahvistui käsitys siitä, että asiakasmäärän kasvu vaikutti negatiivisesti asiakastyön ja 

systeemisen tiimin toimivuuteen. Työntekijöillä ei ollut voimavaroja ja aikaa systeemiseen 

työskentelyyn. Tätä tukevat myös sosiaalityöntekijöiden kommentit. Kuitenkaan 

viikkokokouksen hyödyllisyyteen tai toimivuuteen asiakasmäärä ei korreloinut selkeästi. 
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Asiakasmäärää on jo vuoden 2022 alusta uuden lastensuojelulain myötä rajattu 35 

asiakkaaseen per työntekijä ja asiakasmäärää ollaan edelleen rajaamassa enintään 30 

asiakkaaseen per työntekijä vuoden 2024 alusta. Ainakaan toistaiseksi tällä hetkellä 

tavoitteena oleva 35 asiakkaan maksimimäärä ei kuitenkaan vielä ole esimerkiksi 

resurssivajeiden vuoksi useissa kunnissa toteutunut.  

Katsomme, että toimintamallia voitaisiin paremmin toteuttaa sille määriteltyjen 

periaatteiden puitteissa mikäli asiakasmäärä olisi kohtuullinen. Myös aiemmissa 

tutkimuksissa on tullut ilmi, että asiakasmäärä on ollut liian suuri ja estänyt näin systeemisen 

työskentelyn (esim. Nyyssönen & Partanen, 2021; Ryynänen & Heinola 2021)  

Pohdimme myös, että onko asiakasmäärä yleisestikin uuden opettelemisen este. Systeemisen 

toimintamallin tavoitteena on kuitenkin, että työskentely asiakasperheiden kanssa olisi 

harkitumpaa ja suunnitelmallisempaa. Lisäksi tarkoituksena on välttää tehottomien ja 

pahimmillaan haitallisten palvelujen tarjoamista perheelle ja saada tukea tarjottua oikea-

aikaisesti. (Aaltio & Isokuortti 2019b, 24.) Jos siis menetelmä jaksettaisiin puristaa käyttöön 

asiakasmäärästä huolimatta, voitaisiinko pidemmällä aikavälillä päästä tehokkaampaan 

työhön systeemisellä toimintamallilla ja saada tarjottua asiakkaalle oikeanlaista tukea 

oikeaan aikaan, joka voisi lopulta lyhentää asiakkuuksien kestoja ja sitä kautta 

asiakasmääriä.  

Viikkokokouksen rakenne ei aina toteudu toimintamallin mukaisena 

Vastauksien perusteella viikkokokouksen rakenne koettiin pääsääntöisesti selkeänä, mutta 

rakenne ei kuitenkaan käytännössä aina ollut systeemisen toimintamallin teoriassa kuvatun 

kaltainen. Toimintamallin teorian mukaan systeeminen viikkokokous tulisi edetä perheen 

esittelystä avoimeen ja uteliaaseen reflektioon tiimin jäsenten kesken, jonka mukaan luodaan 

hypoteeseja ja tämän jälkeen suunnitelmaa asiakastyöhön. Asiakastyössä olisi tarkoitus 

testata tehtyjä hypoteeseja asiakkaan kanssa.  

Tulosten perusteella suurin osa vastaajista koki, että viikkokokouksissa asiakastapausten 

yhteinen reflektointi toimi hyvin viikkokokouksissa, vaikka myös reflektoinnin 

haastavuudesta tuotiin esiin näkemyksiä. Reflektio-osuus viikkokokouksissa toimi siis 

suhteellisen hyvin, mutta täyttä varmuutta ei ole täyttääkö se systeemisen case-keskustelun 
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tunnusmerkit. Konsultoivan sosiaalityöntekijän tulisi varmistaa, että yhteinen reflektointi 

täyttäisi nämä tunnusmerkit yhdessä perheterapeutin kanssa. Nyyssönen & Partanen (2021) 

toivat tutkimuksessaan esiin, että reflektio koettiin haasteellisena ja tutkimukseen 

osallistuneet perheterapeutit toivoivat sosiaalityöntekijöiltä enemmän rohkeutta lähteä 

mukaan reflektioon.  

Viikkokokouksen rakenteesta hypoteesien laatiminen ja niistä selkeän suunnitelman 

kehittäminen jäi vaillinaiseksi. Elonen ja Hiltunen (2021) ovat tuoneet tutkimuksessaan 

esiin, että hypoteesien asettamisen haasteena on ollut työntekijöiden liian vähäiset 

ennakkotiedot asiakkaan tilanteesta. Pohdimme, voisiko parempi valmistautuminen 

viikkokokoukseen ja laajempi taustaymmärrys asiakkaan tilanteesta helpottaa hypoteesien 

muodostamista. Myös esimerkiksi sukupuu voi toimia todella hyvänä tiedonlähteenä 

viikkokokouksissa ja auttaa hypoteesien tekemisessä. Tämä myös tuli esiin tämän 

tutkimuksen vastauksissa.  

Emme kyselyssä tiedustelleet suoraan paljonko työntekijöillä on käytettävissä 

ennakkotietoa, mutta ainakin vastauksista tuli ilmi, että harvempi tunsi toisen työntekijän 

asiakkaat siinä määrin, että olisivat voineet sijaistaa lapsen asioista vastaavaa työntekijää 

tämän poissaollessa. Ryynäsen ja Heinosen (2021) tutkimuksen mukaan asiakkaan 

turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta lisäsi se, jos useampi työntekijä tunsi asiakkaan 

tilanteen ja muutkin pystyivät tarvittaessa hoitamaan heidän asioitaan. Viikkokokouksen 

rakenteessa onkin hyvä kiinnittää huomiota siihen, kuinka vastuusosiaalityöntekijä esittelee 

asiakasperheen tilanteen muulle tiimille ja kuinka paljon siihen käytetään aikaa. Kuten 

aiemmin mainitsimme, tässä apuna olisi hyvä olla systeemisiä työmenetelmiä. Tätä kautta 

viikkokokouksista voisi tulla hyödyllisempiä ja ylipäätään toimivampia. Työmenetelmien 

käyttö voisi myös mahdollistaa sen, että asiakastapauksia ehdittäisiin käsittelemään 

viikkokokouksissa enemmän.  

Asiakas läsnä viikkokokouksissa sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan 

Tutkimuksestamme käy ilmi, että sosiaalityöntekijät kutsuvat asiakkaan mukaan 

viikkokokoukseen oman harkintansa mukaan. Pääasiassa vastanneiden 

sosiaalityöntekijöiden mukaan tiimit kokoontuivat ilman asiakasta tai asiakas saattoi olla 



 

 

80 

 

muutaman kerran vuodessa mukana. Ylirukan & Tasalan (2022) tutkimuksessa saatiin 

samansuuntaisia tuloksia asiakkaan läsnäolosta viikkokokouksissa.  

Alkuperäinen ajatus onkin, että asiakas ei olisi mukana viikkokokouksissa ja tätä kautta 

yhdessä kokouksessa voitaisiin käsitellä useampia asiakastapauksia, jolloin 

työnohjauksellinen funktio toteutuu ja asiakkaiden yhdenvertaisuus palveluiden saannissa 

toteutuisi. Työntekijöillä on tärkeä olla aikaa omalle reflektoinnille, kuten Aaltio & 

Isokuortti (2019b, 17) ovat todenneet se ei onnistu asiakkaiden läsnäollessa. Tulosten 

mukaan tiimi käy lävitse viikkokokouksessa vain 1-2 asiakastapausta, vaikka harvemmin 

asiakkaiden kanssa viikkokokouksia pidetään. Tämä ei mallin toimivuuden kannalta 

näyttäydy mielestämme kovin tehokkaalta.  

Ryynäsen & Heinolan (2021) tutkimuksesta taas nousi, että asiakkaan läsnäolo 

viikkokokouksessa helpotti muiden työntekijöiden tulemista mukaan asiakkaan 

kriisitilanteisiin, mikäli asiakkaan asioista vastaava työntekijä oli poissa. Asiakkaan läsnäolo 

nousi myös Nyyssösen ja Partasen (2021) sekä Tippetin (2021) selvityksissä esiin ja näistä 

tutkimuksista kävi ilmi, että työntekijät kokivat asiakkaan läsnäolon tuovan suurimman 

hyödyn mallille. Pohdittavaksi jääkin tulisiko mallia toteuttaa pääasiassa niin, että tiimi 

kävisi asiakastapauksia lävitse viikkokokouksessa ilman asiakasta vai asiakkaan kanssa. 

Voisi olla mielenkiintoista tutkia, kumpi funktio on lopulta hyödyllisempi työntekijän ja 

asiakkaan kannalta. 

Asiakastyön menetelmien käyttö toimivien viikkokokousten edellytyksenä 

Tutkimuksestamme nousi vahvasti esiin näkemys systeemisen työmenetelmien käytön 

hyödyllisyydestä viikkokokouksissa. Kaikkien asiakastyön menetelmien käyttö yhdessä 

paransi huomattavasti viikkokokouksen hyödyllisyyttä sekä toimivuutta. 

Systeemisistä työvälineistä työntekijät käyttivät eniten sukupuuta tai aikajanaa. Myös 

hypoteeseja ja sirkulaarisia kysymyksiä käytettiin jonkin verran. Sukupuun ja aikajanan 

tekeminen nähtiin toimivana menetelmänä ja sen nähtiin tukevan myös viikkokokouksen 

kulkua, sillä sukupuun ja aikajanan avulla pystyi havainnollistamaan asiakasperheen hyvin 

tiimin muille jäsenille. Sukupuu on näyttäytynyt myös muissa aiemmissa tutkimuksissa 

hyvänä työvälineenä (esim. Nyyssönen & Partanen; Tippett 2021). Tätä työntekijöiden 
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esittämää vapaata näkemystä tukivat myös tämän tutkimuksen löydökset käytettyjen 

työmenetelmien ja viikkokokousten toimivuuden korrelaatiosta. Viikkokokous nähtiin myös 

hyödyllisempänä, kun kaikkia asiakastyön menetelmiä käytettiin verrattuna siihen kun 

kaikki menetelmät eivät olleet käytössä. Viikkokokouksen hyödyllisyyden ja systeemisten 

asiakastyön menetelmien käytöllä havaitsimme hyvin merkitsevän korrelaation. Parhain 

olisi, jos kaikkia asiakastyön menetelmiä käytettäisiin yhdessä. Tätä on tuotu myös 

ydinelementtien määritelmässä vahvasti esiin; työvälineet toimivat nimenomaan yhdessä ja 

niiden käyttämistä yksin tulisi välttää.  

Viikkokokous nähtiin hyödyllisenä, mutta vaativana ydinelementtinä  

Tuloksista koskien viikkokokousten hyödyllisyydestä työntekijöille nousi esiin sekä hyötyjä 

että haasteita. Lisäksi löysimme viikkokokousten toimivuutta nostaneita tekijöitä. 

Viikkokokoukset nähtiin sekä hyödyllisinä ja asiakastyötä tukevina, mutta osa vastaajista 

koki myös viikkokokoukset kuormittavina ja aikaavievinä.  

Suurin osa työntekijöistä koki, että viikkokokoukset ovat tukeneet asiakastyössä. 

Työntekijät kokivat saavansa hyötyä asiakastapausten käsittelystä viikkokokouksissa ja 

työntekijät olivat myös sitä mieltä, että viikkokokouksista saadut ideat pystyi hyödyntämään 

asiakastyössä viemällä ne suoraan käytäntöön. Työntekijät kokivat lisäksi, että ovat saaneet 

toimintamallin kautta enemmän tukea esimiehiltä sekä muilta työntekijöiltä. Erityisesti 

asiakastyön menetelmien käytön viikkokokouksissa nähtiin tuovan suurimman hyödyn ja 

tätä tuotiin esille myös paljon avoimissa vastauksissa. 

Haasteina nähtiin viikkokokousten kuormittavuus, jota lisäsi suuri asiakasmäärä ja 

sosiaalityöntekijän työmäärää ylipäätään. Työntekijöiden vastauksista nousi esille käsitys, 

ettei viikkokokouksille ole riittävästi aikaa edellä mainituista syistä. Vaikka tulosten 

perusteella viikkokokoukset koettiin hyödylliseksi, vain alle puolet vastaajista koki 

viikkokokousten lisäävän asiakastyössä jaksamista. Nyyssösen ja Partasen (2021) 

tutkimuksessa nousi esiin työssäjaksamisen lisääntyminen osalla työntekijöistä. Työntekijät, 

jotka eivät kokeneet työssäjaksamisen lisääntymistä, kokivat yleensä ristiriitaa 

suhdeperustaisen työskentelyn ja kontrollin välillä. Kyselymme avoimista vastauksista nousi 

lisäksi esille ajatus, että kuormittavuutta lisäsi viikkokokousten tuoma työllistävyys. Myös 
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Aaltion ja Isokuortin (2019a) tutkimuksesta nousi vastaavaa kokemusta esiin. 

Viikkokokoukset saattoivat tuntua työntekijästä silloin hyödyttömiltä, mikäli systeeminen 

työskentely näytteli yleisesti vain pientä roolia omassa asiakastyössä. Kaikesta kritiikistä 

huolimatta tutkimustulostemme mukaan vain hyvin harvat työntekijät kokivat 

viikkokokoukset hyödyttöminä. 

8.2 Tutkimuksen ongelmat ja kritiikki  

Tässä alaluvussa pohdimme, millaisia ongelmia tutkimuksen toteuttamisessa nousi esiin 

sekä millaista kriittikkiä kyselylomakkeen toteututuksesta esitettiin.  

Kyselyymme vastanneiden sosiaalityöntekijöiden lukumäärä olisi voinut olla paljon 

suurempikin. Oma tavoitteemme oli aluksi saada 100 vastaajaa, mutta lopullinen määrä jäi 

56 vastaukseen. Vastaajien määrään saattoi kuitenkin vaikuttaa lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden kiire; ylimääräistä aikaa ei välttämättä omien työtehtävien lisäksi jää 

ja sähköposteihin saattaa muutenkin tulla työntekijöille useita erilaisia kyselyitä ja 

osallistumispyyntöjä. Toisaalta verrattaessa aiemmin mainitsemiimme tutkimuksiin, ei 

vastaajajoukko ole useinkaan ollut kovin paljon suurempi.  

Lisäksi vastauksista kävi ilmi, että tiimi käsitteenä ei välttämättä ollut niin selkeä ja se 

saatettiin sekoittaa viikkokokouksen kokoonpanoon. Kun esimerkiksi kysyimme, keitä 

tiimiin kuului, osa nosti esille asiakkaita, asiakkaan hoitotahoja ja muita palveluntuottajia, 

vaikka he todennäköisesti osallistuvat ainoastaan tapauskohtaisesti viikkokokouksiin. Tiimi 

ja viikkokokous saatettiin tässä turhaan sekoittaa toisiinsa. Olisimme voineet selkeyttää 

kysymystä, sillä se saatettiin ymmärtää nyt väärin.  

Kyselylomaketta koskien saimme avoimia palautteita 12 kappaletta. Kyselyn aihe nähtiin 

ajankohtaisena ja tärkeänä, eikä kyselylomakkeesta juurikaan tuotu negatiivista esille. Yksi 

vastaajista koki kysymykset johdattelevina. Toinen kriittinen kommentti kohdistui siihen, 

että yksi vastaaja koki kyselyn keskittyvän vain positiivisiin asioihin ja hyötyihin. 

Mielestämme kuitenkin kysely mahdollisti kritiikin esittämisen toimintamallia kohtaan, ja 

epäkohtia toimintamallista tuotiinkin vastaajien osalta paljon esille.  
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8.3 Pohdinta ja jatkotutkimusaiheet 

Lopuksi esitämme vielä yleistä pohdintaa systeemisestä toimintamallista. Lisäksi nostamme 

esiin muutamia kehitysideoita sekä jatkotutkimusaiheita, joiden kautta systeemisen 

toimintamallin kehittämistä voitaisiin osaltaan jatkaa. 

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli näyttäytyy yleisesti ottaen olevan jo melko 

laajalti käytössä ympäri Suomea, mutta juurikaan missään toimintamallia ei toteuteta siten, 

kuten sen on alunperin ajateltu toimivan, eikä siitä näin ollen ole voitu saada irti kaikkia sen 

hyötyjäkään (esim. Yliruka & Tasala 2022). Toimintamallissa on paljon potentiaalia, mutta 

se vaatisi vielä muutoksia esimerkiksi kunnan lastensuojelun resursseissa. 

Sosiaalityöntekijöillä tulisi olla vastuullaan vähemmän asiakkaita ja tiimeissä tulisi olla 

siihen määritellyt työntekijät.  

Systeemisessä toimintamallissa koulutuksen tärkeyttä ei pidä mielestämme unohtaa. 

Kuntien tulisi huolehtia siitä, että kaikki lastensuojelun sosiaalityöntekijät kävisivät 

systeemisen toimintamallin koulutuksen. Koulutus ei näkemyksemme mukaan saisi jäädä 

kertaluontoiseksi vaan työntekijöiden osaamista tulisi säännöllisesti päivittää toimintamallin 

käytössä. Systeemisen toimintamallin juurruttamista ajatellen olisikin tärkeää lisätä 

koulutusta sekä päivittää sitä riittävän usein. Monella sosiaalityöntekijällä koulutuksesta on 

saattanut kulua jo vuosia. On myös mielestämme erittäin tärkeää, että perheterapeutilla on 

systeemisen toimintamallin koulutus sekä erinomaiset tiedot systeemisen asiakastyön 

työmenetelmistä, jolloin perheterapeutin olisi myös tehtävänsä mukaisesti kyky ja taito 

opastaa muita työntekijöitä menetelmien käytössä. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi siis kaikilla 

muillakin tiimin jäsenillä on olennaista olla asianmukainen koulutus systeemisestä mallista 

ja tietämys lastensuojelun työstä.  

Jatkoa ajatellen tulisi kunnissa mielestämme panostaa myös tiimin jäsenten rooleihin ja lisätä 

resursseja niin, että koordinaattorin mukanaolo tiimissä mahdollistuu. Koordinaattorin 

työtehtäviä voisi myös pohtia, sillä ydinelementeissä määritellyt koordinaattorin tehtävät 

tuntuisivat jäävän useammassa kunnassa vaillinaiseksi. Koordinaattori tehtävien mukaisesti 

toimiessaan todennäköisesti vapauttaisi sosiaalityöntekijöiden aikaa esimerkiksi kohtaavaan 

asiakastyöhön. Jatkoa ajatellen olisikin mielenkiintoista tutkia, miten systeemisen 
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toimintamallin toiminta muuttuu, kun koordinaattori on mukana tiimissä ja sen työnkuva 

olisi toimintamallin mukainen.  

Pohdimme myös, kuinka systeemisen toimintamallin tasalaatuisuutta voitaisiin parantaa 

jatkossa. Tuloksissa nousi esiin, että systeemisessä asiakastyössä työn tasalaatuisuus ei 

toteudu riittävästi, johon yksi syy on varmasti se, ettei kaikkien asiakkaiden kanssa toimita 

systeemisesti. Mikäli kaikki asiakkaat olisivatkin systeemisen työskentelyn piirissä, voisi 

tämä mielestämme parantaa myös työn tasalaatuisuutta sekä parantaa asiakkaiden saaman 

palvelun yhdenmukaisuutta.  

Mielestämme johdolla on todella suuri merkitys siinä, kuinka toimintamalli on käytössä 

kunnassa. Johdon tulisi olla alusta asti kehittämismyönteinen ja ruveta juurruttamaan mallia 

käyttöön. Sosiaalityöntekijöillä on paljon asiakkaita ja painetta asiakkaiden palvelusta, 

jolloin uusien toimintamallien käyttöönotto voi ilman johdon vankkaa tukea jäädä arjen 

kiireiden varjoon. Mielestämme mallin toimivassa käytössä on kuitenkin suuret 

mahdollisuudet, kunhan malli ensin saadaan kokonaisuudessaan käyttöön. Se voi lopulta 

tuottaa pitkällä aikavälillä merkittävästi tehokkaampaa asiakastyötä ja samalla lyhyempiä 

asiakassuhteita. Olisi hyvin mielenkiintoista tutkia, kuinka systeemisen asiakastyön vaatima 

aika vertautuu tavanomaisiin lastensuojelun asiakastapaamisiin. Viekö systeeminen 

työskentely lopulta enemmän aikaa, vai onko kyse ainoastaan uusien toimintatapojen 

opettelun vaatimasta ajasta? 

Ajattelemme, että systeemisen toimintamallin jatkoa ajatellen olisi tärkeää luoda 

valtakunnalliset seurantamenetelmät sekä -mittarit, jotta saadaan vertailukelpoisia tuloksia 

kuntien välillä systeemisen toimintamallin vaikuttavuudesta ja nämä olisivat kaikkien 

kuntien hyödynnettävissä. Myös tiedon jakaminen kuntien välillä olisi hyödyllistä. 
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LIITTEET 

Liite 1, saatekirje 

KYSELY LASTENSUOJELUN SYSTEEMISTEN TIIMIEN 

SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE 

Hyvä lastensuojelun sosiaalityöntekijä 

Olemme Jyväskylän yliopiston maisterivaiheen opiskelijoita ja teemme sosiaalityön pro 

gradu -tutkielmaa liittyen lastensuojelun systeemisen toimintamalliin. Tutkimme erilaisia 

tapoja soveltaa systeemistä toimintamallia lastensuojelutyössä sekä työntekijöiden 

kokemuksia viikkokokouksista. 

On tärkeää, että saamme kyselyyn kattavasti monen kunnan lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä. Vastaamalla kyselyyn pystytte myös kehittämään ja 

miettimään omaa toimintaanne systeemisessä työskentelyssä. 

Kysely on avoinna 10.9- 30.9.2021 välisenä aikana osoitteessa: 

https://link.webropolsurveys.com/S/78E2168C10895810 Vastaamiseen kuluu aikaa noin 

15-20 minuuttia. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. 

Kyselylomakkeeseen vastataan nimettömänä nettilinkin kautta eikä vastauksista pysty 

identifioimaan yksittäistä vastaajaa. Kyselyyn vastataan siis anonyymisti, eikä myöskään 

organisaatiosta kysytä kuin karkea kokotieto. Tarkoituksemme ei ole vertailla tuloksia 

kuntien välillä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käsittelevät vain 

allekirjoittaneet. Tutkimustulokset tullaan kirjaamaan pro gradu-tutkielmaan. Toivomme, 

että mahdollisimman moni vastaisi kyselyymme, koska jokainen vastaus on tärkeä 

tutkimuksellemme. 

Pro gradu -tutkielmamme on valmistuttuaan saatavilla Jyväskylän yliopiston kirjaston 

tietokannasta. Pro gradumme ohjaajana toimii professori Marjo Kuronen. 

Mikäli teille herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen, meidät tavoittaa alla olevista 

sähköpostiosoitteista. 

Kiitos yhteistyöstä!  

Ystävällisin terveisin, 

Marika Lepola ja Laura Järvi 

enmalepo@student.jyu.fi / laanlaut@student.jyu.fi  

https://link.webropolsurveys.com/S/78E2168C10895810
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Liite 2, kyselylomake 
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