


Ohjelma pe 21.1.2022 

9.00 Orientoituminen päivään - tulevien työpajojen ohjaaminen ja käytännön asioita  

9.30 Kohti syvenevää tietoisuutta omasta ammatillisesta ajattelusta  

10.15   Reflektiivisen tapaamisen harjoitus akvaarioharjoituksena 

11.30 Lounas

12.15 Harjoituksen purkua 

12.45   Narratiivisuus osana asiakastyötä, ajatuksia asiakkaan tarinan merkityksestä

13.00   Sukupuun käyttötapoja & kulttuurinen sukupuu työvälineenä

13.30 Kahvitauko

13.45   Orientoitumista työpajojen ohjaamiseen pienryhmissä 

14.30   Kotitehtävä: kulttuurisen sukupuun tekeminen 

Vapaaehtoinen kotitehtävä: Lue teksti: Lupaa pyytävä työote asiakastyön lähestymistapana

Palautekysely, loppureflektiot

15.00    Päivä päättyy
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Kohti henkilöstön perehdyttämistä 

• Kaikki Länsi-Uudenmaan perhekeskuspalveluiden työntekijät saavat ”minimitason” perehdytyksen 
systeemisen yhteistoiminnan keskeisiin periaatteisiin vuoden 2022 aikana 
(5 x 1 h verkkoperehdytys)

• Noin 350-400 perhekeskuksen työntekijää saa edellä mainitun lisäksi vuorovaikutteisen, 
monialaisen perehdytyksen systeemisestä yhteistoiminnasta verkkoperehdytyksen ja työpajojen 
yhdistelmällä:  

• 5 x 2,5 h vuorovaikutteista oppimista monialaisissa työpajoissa, päivämäärät: 4.5.2022, 
8.6.2022, 8.9.2022 sekä 6.10.2022 (?) ja 10.11. (?) 

• Työpajojen fasilitoijina toimivat systeemiseen koulutukseen osallistuneet esihenkilöt ja 
asiantuntijat (työparit) 

• Työpajojen suunnittelun tukena helmi- ja maaliskuun esimiesklinikkatapaamiset. 

• Työpajojen suunnittelun tukena myös Tulevaisuuden Lastensuojelu –hanke. 
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SOSIAALINEN JA 
KULTTUURINEN 
IDENTITEETTI
-SOCIAL GRACES    



John Burnham: Developments in 
social ggrraaacceeesss – visible –
invisible and voiced -unvoiced



GRACE, GRACEFUL  

Sweet, graceful, lovely, charming, attractive, 
appealing 

Suloinen, ihana, viehättävä, puoleensavetävä, 
kiehtova 

Se, mitä pidetään hyvänä, arvostettavana, 
tavoiteltavana… on kulttuurisesti määrittynyttä. 
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SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN 
IDENTITEETTI 

1. Mitä ajattelet useimmin?
2. Mitä harvoimmin?

3. Mitä identiteetin osa-alueita olisi 
tutkittava lisää?

4. Mikä identiteetin osa-alue 
vaikuttaa eniten minäkäsitykseesi?

5. Mitkä identiteetin osat vaikuttavat 
eniten siihen, miten muut näkevät 

sinut?

Sukupuoli

Maantiede

”Rotu”

Uskonto

Ikä

Toimintakyky
Ulkonäkö

Luokka 

Kulttuuri

Etnisyys 

Koulutus

Työllisyys
/sosioekonominen 
asema

Seksuaalisuus 

Seksuaalinen 
suuntautuminen

Hengellisyys 



Oman ajattelun läpinäkyväksi tekeminen 
- reflectivity statement –harjoitus 

• Omaan ammatilliseen ajatteluun vaikuttavat monenlaiset asiat, kuten 

• Sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti (SOCIAL GRACES)  

• Kasvuolot, lapsuudenperhe/perhe ja elämänkokemukset 

• Ammatti ja instituutio, joita edustat 

• Tietoinen suhde näihin lisää ammatillisen ajattelun läpinäkyvyyttä ja auttaa 
tunnistamaan omia ajattelutapoja ja arvoja 

• Tehdään tähän liittyvä itsenäinen reflektiotehtävä. 
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Reflektiivinen tapaaminen – harjoitus 
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Kati tuo casen 
reflektiiviseen tiimiin 
käsiteltäväksi. 

Päivi toimii Katin 
”työnohjaajana”

Reflektiiviseen 
tapaamiseen osallistuu 6-8 
muuta henkilöä 
reflektiivisten tiimien 
jäseninä.  

Jaana R. osallistuu 
reflektiivisiin tiimeihin 
perheterapeutin roolissa.  
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Kun sinä sanoit 
noin, minulle tuli 

mieleen 
että…Mitäs te 

muut siitä 
ajattelette? 

Tällaisia ajatuksia
on tullut nyt

esiin…Mitäs muita 
ajatuksia…millä 
kaikilla muilla 

tavoilla tästä voisi 
ajatella? 

Dialoginen tapa tuoda esiin omia ajatuksia moniammatillisissa tapaamisissa: 
- itsestä käsin, ei asiantuntija-/viranomaispositiosta käsin puhuminen
- ihmisenä puhuminen – mikä toisen sanomassa puhuttelee tai koskettaa 
- moniäänisyyden esiin kutsuminen (ajattelen näin, mutta mitäs sinä tästä…)
- yhdessä ajattelemisen ja ihmettelyn tilan vaaliminen
- näkökulmien avoimena pitäminen ja fiksattujen näkemysten välttäminen
- omien ajatusten esiin tuominen pehmeästi ja tunnustellen
- kuuntelemaan keskittyminen ja toisten puheeseen kytkeytyminen  
- oman mielipiteen esiin tuomisen viivyttäminen –kuuntelu ensin 

Sanoit, että se on 
sinulle kuin 

”vankila”…mitä se 
tarkoittaa sinulle 

tässä?  

Kerro lisää..
Huomaan tässä 

kauppaavani teille 
tällaista ajatusta, 
mitäs te tästä…?

Minulle tuli 
mieleen 

tällaista…mutta 
saatan olla 
väärässä..



Pienryhmätehtävä äskeisen harjoituksen pohjalta 

Miten kaikkien olisi hyvä toimia ja puhua, jotta 
moniammatillisessa yhteistoiminnassa  toteutuisi kaikkien 
osapuolten kokemus osallisuudesta, turvallisuudesta ja kuulluksi 
tulemisesta? 

- Ennen moniammatillista tapaamista 

- Moniammatillisessa tapaamisessa? 

- Tapaamisen jälkeen? 
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NARRATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA 1

• Michael White ja David Epston 1990-luvulla (Australia ja Uusi-Seelanti)

• Keskeistä on se, miten asioista puhutaan. Sosiaalisissa suhteissa ei ole yksiä 
ehdottomia totuuksia, vaan erilaisia sosiaalisesti konstruoituja ”tarinoita”

• Sekä ratkaisukeskeisyys että narratiivisuus liittyvät 1990-luvun kielelliseen 
käänteeseen, sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti asioista voidaan puhua 
usealla eri tavalla, mutta joistain tavoista tulee vallitsevia tarinoita 
(kielisysteemejä, jotka määrittävät asioita)

• Eksternalisaatio/Internalisaatio 



NARRATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA 2

• Asiakkaat ovat usein sisäistäneet tarinan omasta huonommuudestaan, 
epäonnistumisesta yms.

• Usein ongelma määrittää ihmisten identiteettiä, olen 100% 
alkoholismia. Toinen tapa olisi sanoa, että minussa on monia puolia, 
myös hyviä, ja minulla on ongelmia alkoholin kanssa.

• Narratiivisen eksternalisaation idea on ulkoistaa ongelmat oman 
identiteetin ulkopuolelle. ”Olen ihan hyvä tyyppi ja minulla on 
ONGELMALLINEN SUHDE alkoholiin.

• Eksternalisaatio esimerkki: Sneaky Poop, kakkaränkkä.



NARRATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA 3

• Ajattelemme, että menneisyys selittää nykyhetkeä. Tämä on esimerkki siitä, miten 
narratiivi rakentuu. Koska tällä hetkellä on vaikeuksia, niin lukemattomista 
menneisyyden tapahtumista rakentuu tarina epäonnistumisesta. 

• Narratiivisesti ajatellaan, että nykyhetki selittää menneisyyttä. Nyt kun asiat 
huonosti, rakennamme mielessämme tarinan epäonnistumisesta. Jos asiat vuoden 
kuluttua ovat hyvin, niin kerromme erilaista tarinaa omasta elämästämme.

• Tarina riippuu hyvin paljon siitä, mistä se alkaa, ja miltä kohdalta sitä katsotaan 
taaksepäin. Painajainen/hyväjäinen

• Ainutkertaiset avautumat ja vaihtoehtoiset tarinat



NARRATIIVISUUDEN MAHDOLLISUUDET

• Mahdollisuus tehdä tarinasta toiveikkaampi, selvityminen vrs. 
epäonnistuminen

• Eksternalisaatio: ongelmat eivät ole ihmisten ominaisuuksia vaan heidän 
ulkopuolellaan, jolloin niihin on helpompi suhtautua vähemmän defensiivisesti 
ja yhteistyöhenkisemmin. Esim.ongelma on suhde alkoholiin.

• Eksternalisaatio: lasten kanssa voidaan hyödyntää mielikuvitusta, aikuisten 
kanssa voidaan puhua ”oikeilla” nimillä. ”Miten depressio yrittää vaikuttaa 
sinuun”, mutta myös muutenkin, esim. Winston Churchill ja Musta koira.



ESIMERKKI ULKOISTAVASTA KYSYMYSSARJASTA

• Millä sanoilla kuvaat kokemaasi ongelmaa?

• Mikä olisi sopiva nimi kuvaamaan ongelmaa?

• Milloin ongelma tuli elämääsi?

• Millaisia vaikutuksia ongelmalla on ollut elämääsi?

• Mitkä tapahtumat mahdollistivat ongelman tulon elämääsi?

• Mitä ongelma on houkutellut sinut uskomaan itsestäsi?

• Millaisissa tilanteissa ongelman vaikutukset eivät ole läsnä elämässäsi?

• Millaisilla tavoilla olet onnistuneut vastustamaan ongelman vaikutuksia elämässäsi?

• Mitä tämä kykysi vastustaa ongelmaa kertoo sinusta ja siitä millainen ihminen olet?

• Kenelle kykysi vastustaa ongelmaa ei tule yllätyksenä?
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NARRATIIVISUUDEN SUDENKUOPAT

• Konstruktionististen lähestymistapojen, erityisesti 
ratkaisukeskeisen ja narratiivisen, kohdalla terapia on 
viimeisen 20 vuoden aikana liukunut yksilötyöskentelyn 
suuntaan. Vuorovaikutuksellinen ja systeeminen puoli saattaa 
jäädä liian vähälle huomiolle.

• Rajanveto perusteettomaan optimismiin



Kirjallisuutta narratiivisuudesta

• Michael White: Karttoja narratiiviseen työskentelyyn

• Alice Morgan: Johdatus narratiiviseen terapiaan

• Andrew Wood: King Tiger and the roaring tummies: a novel way of 
helping young children and their families
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1046/j..1988.00299.x
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Sukupuu

Tulevaisuuden lastensuojelu 19



Erilaisia sukupuun tekemisen tapoja

• Sukupuu lähiverkoston kartoittamisen apuvälineenä 

• Sukupuu suhteiden, merkitysten, ylisukupolvisuuden ja eri teemojen tutkimisen 
välineenä 

• Resurssi-/voimavara sukupuu

• Vakauttava sukupuu

• Kulttuurinen sukupuu
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Tulevaisuuden lastensuojelu

21



Tulevaisuuden lastensuojelu
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Tulevaisuuden lastensuojelu
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Kulttuurisensitiivinen sukupuu

LU PeKe 21.1.2022

Katarina Fagerström



Miksi työntekijän oma kulttuurisensitiivinen sukupuu?

• Auttaa havainnollistamaan ja selventämään miten kulttuuritausta vaikuttaa
perhesysteemiin.

• Auttaa koulutettavaa tunnistamaan tekijöitä, jotka omalta osaltaan vaikuttavat
kulttuurisen identiteetin muodostumiseen.

• Rohkaisee vilpittömiin keskusteluihin, jotka paljastavat ja haastavat oman
kulttuuritaustan mukanaan tuomia ennakkokäsityksiä ja stereotyyppistä ajattelua.

• Auttaa koulutettavia löytämään omia tunnetriggereitä (ratkaisemattomia
kulttuuritaustaan perustuvia sisäisiä ristiriitoja)

• Auttaa koulutettavia tutkimaan, miten heidän omat ainutlaatuiset kulttuuriset
identiteetit vaikuttavat omaan työskentelytyyliin ja –tehokkuuteen.



Käsitteiden määrittelyä ( Hardy 1995)

• Tietoisuus / Sensitiivisyys

• Tietoisuus kulttuuritaustoista ei itsessään riitä, se vaati myös sensitiivisyyttä ottaa se 
kunnioittavasti huomioon.

• Kulttuuri / Etnisyys

• Käytetään monessa yhteydessä synonyymeinä. Tässä etnisyys määritellään liittyvän
perintötekijöihin, kun taas kulttuurilla tarkoitetaan laajempia sosiologisia tekijöitä, 
jotka vaikuttavat omaan identiteetin muodostumiseen. (GRACES, Burnham 2011)



Kulttuurisensitiivisen sukupuun valmistelu
• Oman kulttuuritaustan määrittely

• Oman kulttuuritaustan periaatteiden järjestyminen häpeä-/ylpeys-aiheiksi.

• Kulttuuritaustaisen ryhmän (tai ryhmien)identifioiminen, jonne kokee kuuluvansa.

• Tämän ryhmän tai näiden ryhmien yhteiseksi määriteltyjen teemojen ja periaatteiden järjestyminen. 
Esim. Juutalaisessa kulttuurissa, kulttuuria organisoivia periaatteita ovat kokemus vainosta sekä
koulutuksellinen menestyminen. 

• Häpeän- / ylpeydenaiheiden tunnistaminen. Mitä pidetään tietyssä ryhmässä positiivisena, 
tavoiteltavana tai negatiivisena ja tuomittavana. Esim. kokemus vainosta ei ilmene häpeän- tai 
ylpeydenaiheena juutalaisessa kulttuurissa, sen sijaan koulutustaso voi ilmetä. 



”Kulttuurisen viitekehyksen kartoittamien
on kuin liittäisi tarinan karttaan”

• Monikulttuuriset avioliitot

• Sukupuu, vähintään kolme sukupolvea

• Väritys, jokaisen henkilön kulttuuritaustasta

• Symboleja, jotka edustavat ylpeys / häpeä aiheita



Symbolien luominen:  esim. Mummo romanisukua
suomenruotsalaisessa perheessä

• Symboleita voidaan käyttää merkitsemään ylpeyden ja/tai häpeän teemoja

• Valitaan värit siten, että ne edustavat kulttuuritaustaa

Romanikulttuuri = punainen
Harmaa naama = häpeän symboli
Suomenruotsalaisuus = sininen
Valkoinen naama = ylpeyden symboli



Henkilöstön verkkoperehdytys ja työpajat

• Henkilöstön valmennus systeemiseen työotteeseen toteutetaan

a) verkkomateriaalin avulla alkaen huhtikuu 2022 (5 x 1 h/työntekijä) 

b) monialaisten työpajojen avulla alkaen toukokuu 2022 (5 x 2,5 h/työntekijä) 

• Kouluttajat saavat jokaista työpajaa varten käyttöönsä työpajan fasilitointia tukevat materiaalit. 

• Työpajaprosessin runko ja alustava sisältökuvaus tulee kouluttajien käyttöön helmikuun aikana. Suunnitelma 
tarkentuu maaliskuun loppuun mennessä. 

• Verkkoperehdytysmateriaalit viedään verkkoon maaliskuun loppuun mennessä (työpajat 1-2) ja elokuun alkuun 
mennessä (työpajat 3-5).  

• Työpajoissa hyödynnetään osin verkkoperehdytysmateriaalia ja lisäksi täydentävää materiaalia. Materiaalit tulevat 
kouluttajien käyttöön em. aikataululla.  

• Työpajojen sisältö perustuu esimieskoulutuksessa esillä olleisiin sisältöihin – keskeisin henkilöstön tarvitsema 
sisältö tuodaan työpajoihin. 
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Materiaalit Verkkoperehdytys Työpajat

Videoluento X x

Reflektiotehtävä X  x

Työpajan ohjelmarunko X 

Keskustelutehtävä/t x

Välitehtävä/t, luettavat tekstit x



Esimerkki työpajan ohjelmarungosta: 
Työpaja I: Systeeminen työote, arvot ja ohjaavat
periaatteet

1. Avaus  /kouluttajat esittäytyvät ja kertovat mistä työpajaprosessissa on kyse (15-20 min) 

2. Tutustutaan ja esittäydytään (40 min) 

3. Kuunnellaan videoluento systeemisen työotteen arvoista ja perusperiaatteista (noin 20 min) 

4. Käydään yhteinen keskustelu luennon pohjalta, annetaan ryhmäläisille ohjeet pienryhmätyöskentelyyn (10 

min)

5. Käsitellään systeemisen työotteen merkitystä itselle ja omalle työlle pienryhmissä (20 min) 

6. Puretaan pienryhmäkeskustelut yhdessä keskustellen ( 15 min) 

7. Käydään palautekierros ja todetaan, miten työpajaprosessi jatkuu (20-30 min) 

8. Annetaan ryhmäläisille kotitehtävä (esim. luettava teksti + reflektiotehtävä) 

KESTO: Noin 2,5 tuntia 
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Aika TEHTÄVÄ 1 Työpajaryhmien muodostaminen TEHTÄVÄ 2 Ennakkoviestintiä 
työpajaryhmille 

TEHTÄVÄ 3 Työpajasarjan 
suunnittelu kokonaisuutena 

TEHTÄVÄ 4 Työpajojen 1-2  
suunnittelu ja toteutus 

Tammi 22 Sovitaan, miten ryhmät muodostetaan koulutuksen 
koordinaatioryhmässä 

Helmi 22 Muodostetaan ryhmät nimitasolla

Sovitaan kullekin ryhmälle yhdyshenkilö – keneen 
ryhmäläiset saavat olla yhteydessä  

Informoidaan ryhmiä: 
työpajaprosessin sisältö, tarkoitus, 
paikat, ajat, lisätietojen antaja 

Työpajojen save the date-kutsut 
kaikkiin työpajoihin  
kalenterikutsuina osallistujille!

Kouluttajaparien tapaamiset: 
Kouluttajat tutustuvat toisiinsa,  
luovat yhteistä  ymmärrystä alkavan 
työpajaprosessin tavoitteista ja 
toimintatavoista, aikatauluttavat  
suunnittelutapaamiset, kokoavat 
yhdessä tehtävälistan.
Kouluttajat käyvät tapaamisessa 
keskustelun siitä, millaista 
koulutusprosessia he pitävät 
onnistuneena, millaista yhteistyötä 
haluavat tehdä ja miten 
onnistuneeseen prosessiin voidaan 
päästä. 
Kouluttajapari kirjaa keskustelun 
pohjalta työsuunnitelman. 

Maaliskuu 22

Huhtikuu 22 Kouluttajat perehtyvät I-II työpajojen 
verkkomateriaaleihin ja ohjaavat oma henkilöstönsä 
perehtymään ensimmäiseen verkkomateriaaliin – kaikki 
perehtyvät

Työpajan I kutsu/muistutus 
työpajasta ryhmäläisille huhtikuun 
puoliväliin mennessä. (päivämäärä, 
aika ja paikka tiedossa jo 
aikaisemmin)

I työpajan suunnittelu huhtikuun 
alussa. 

Toukokuu 22 I työpajan reflektointi työpareittain 
työpajan jälkeen (1 h) 
Prosessin dialoginen väliarviointi 

Työpajan I toteutus  4.5.2022 
II työpajan suunnittelu
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Aika Työpajaryhmien muodostaminen Ennakkoviestintiä työpajaryhmille Työpajasarjan suunnittelu 
kokonaisuutena 

Työpajojen 1-2  suunnittelu  ja 
toteutus 

Kesä II työpajan reflektointi työpajan 
jälkeen (1h)

Työpajan II toteutus 8.6.2022
III työpajan suunnittelu 

Elo Työpajan III kutsu/muistutus  
ryhmäläisille elokuun puoliväliin 
mennessä. 

Syys Työpajan IV kutsu/muistutus  
ryhmäläisille syyskuun puoliväliin 
mennessä. 

III työpajan reflektointi (1h)
Prosessin diaoginen väliarviointi 
esimiesklinikkatapaamisessa (R2) 
Vuoden 2023 työpajaprosessien 
suunnittelu kokonaisuutena 
koulutuksen koordinaatioryhmässä 

Työpajan III toteutus 8.9.2022
IV työpajan suunnittelu  

Loka Vuoden 2023 työpajaryhmien muodostaminen 
koulutuksen koordinaatioryhmässä 

Työpajan V kutsu/muistutus  
ryhmäläisille lokakuun puoliväliin 
mennessä. 

IV työpajan reflektointi (1h) Työpajan IV toteutus 6.10.2022
V työpajan suunnittelu 

Marras Ennakkoinfo vuoden 2023 ryhmille 
työpajoista  

V työpajan reflektointi (1h) Työpajan V toteutus 10.11.2022

Palautekysely ryhmäläisille

Yhteinen arviointikeskustelu 
kouluttajaparin kanssa 

Joulu Loppuseminaari joulukuussa: koko 
prosessin dialoginen arviointi, 
kohderyhmä sama kuin kick offissa 
(3h) 
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1. Systeeminen työote
arvot ja ohjaavat
periaatteet 

2. Suhdeperustainen 
työskentely 
ja työmenetelmät

3. Lasten ja 
nuorten 
hyvinvointia tukeva 
lapsikeskeinen 
työskentely

4. Monitoimijaisen 
systeemisen 
verkostotyön 
periaatteet  

Eri ammattilaisten osaaminen  

Palautetietoinen, 
systeeminen johtaminen  

Jaetut arvot 

Yhteistä oppimista tukevat rakenteet 

Työhyvinvoinnista huolehtiminen 

5. Yhteisen prosessin 

arviointia ja seuraavia 

askeleita

Jaettu, 
systeeminen
ydinosaaminen 

Selkeät ja sovitut yhteistoiminnan 
rakenteet

Esimiehen ja
työyhteisön 

tuki



Tehtävä pienryhmissä 

• Perehtykää työpajaprosessin suunnitteluohjeeseen ensin itseksenne noin 5 minuutin 
ajan. Käykää keskustelua suunnitelmasta. 

• Miltä suunnitelma vaikuttaa? Miten se tukee työpajaprosessin suunnittelua? Miten 
muuttaisitte/parantaisitte suunnitelmaa?

• Kirjatkaa keskusteluanne esim. PIM-analyysia hyödyntäen. 

P = plus, hyvää 

I =  interesting, ei hyvää, ei huonoa, mutta mietityttää 

M= miinukset, jotain mitä pitää vielä täsmentää = parannusehdotukset 

• Valmistautukaa kertomaan pohdinnoistanne. 
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Palautelinkki 3-4 koulutuspäivistä 

• https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xzwcV13Ve0eePP9BAFIlu
8k3MfRc-vJOlOD2AP6EG8xUMDRDS1hNVlY4OUtNNlJJNjVOUzlSQVhSOS4u
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