


I koulutuspäivän ohjelma * 

• 9.00 Avaus Päivi ja Kati – koulutuksen esittely ja tavoitteet 

• 9.20 Tutustumista ja odotuksia pienryhmissä 

• 10.00 Terveiset pienryhmistä 

• 10.20 Orientoituminen systeemiseen lähestymistapaan – itsenäinen lukutehtävä 

• Tauko 

• 10.50 Keskustelua tekstistä pienryhmissä 

• 11.20 Luento – Vaikuttavan systeemisen asiakastyön elementit

• 11.40 Keskustelua 

• 12.00 Lounas 

• 13.00 Systeemisen lähestymistavan oppiminen ja kouluttaminen 

• 13.30 Akvaariokeskustelut ammattiryhmittäin

• 14.30 Tauko

• 14.45 Koulutuksen nettisivustoon tutustuminen ja kotitehtävän anto 

• 15.10 Päivän helmi

• 15.30 Päivä päättyy 
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* Huom! 1. ja 2. 
koulutusryhmän
koulutuspäivien sisällössä ja 
rungossa on pientä vaihtelua 
ryhmien kesken. 

Näillä dioilla näkyy ryhmän 2 
mukainen ohjelma ja sisällöt 
I-II päivissä. Prosessin 
edetessä samat sisällöt 
tarjotaan molemmille 
koulutusryhmille. 
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• Koulutuskokonaisuus sisältää 

• kick off-seminaarit

• 2+2+2 päivää esimiehille suunnattua koulutuspäivää

• 3 esimiesklinikkatapaamista koulutuspäivien välillä

• verkkoalustalle (www.curiosa.fi) koottavat materiaalit, joita esimiehet voivat hyödyntää henkilöstön 

perehdyttämisessä systeemiseen lähestymistapaan   

• esimiesten toteuttamat työpajaprosessit henkilöstölle vuonna 2022 perhekeskusalueittain (5 x 2 h)  

http://www.curiosa.fi/


Ryhmän I aikataulu 

Kick off iltapäivällä: 1.9 tai 2.9 

I jakso: 7- 8.10.21 klo 9-15.30

I esimiesklinikka 16.11. klo 12.30-14.30

II jakso: 20-21.1.22 klo 9-15.30

II esimiesklinikka 11.3. klo 13.30-14.30 

III jakso: 28-29.4.22 klo 9-15.30

III esimiesklinikka 20.5. 12.30-14.30 

Loppuseminaari: 6.10.22 
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Ryhmän II aikataulu 

• Ryhmä 2: Espoo, Lohja, Hanko, Raasepori 

• Kick off: 1.9 tai 2.9 

• I jakso: 2-3.12.21 klo 9-15.30 

• I klinikka 3.2. klo 13-15 2021

• II jakso: 10-11.2.22 klo 9-15.30 

• II klinikka 3.3. klo 13-15

• III jakso: 15-16.9.22 klo 9-15.30 

• III klinikka 22.9. klo 13-15 

• Loppuseminaari: 6.10.22
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Systeeminen koulutus ja valmennus perhekeskuksessa 
- esihenkilöiden koulutuksen tavoitteita 

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää Länsi-Uudenmaan perhekeskustoimijat vaikuttavan,
systeemisen työskentelyn teoreettiseen perustaan, ohjaaviin periaatteisiin ja soveltamiseen
asiakastyössä ja monialaisessa verkostotyössä.

Koulutus koostuu kuuteen eri teemaan keskittyvästä koulutuspäivästä ja oppimista tukevista klinikoista.
Teemoja ovat

• systeemisen lähestymistavan perusteet

• minä osana systeemiä

• suhdeperustainen työote asiakas- ja verkostotyössä

• systeemiset työmenetelmät

• systeemisyys, kompleksisuus ja haastavat ilmiöt

• systeeminen johtaminen, ohjaaminen ja mentorius
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Tavoitteena on, että kaikkien kuuden teeman käsittely ja yhteiset keskustelut koulutuspäivissä

ja klinikoilla edistävät koulutukseen osallistuvien

✓ tietoisuutta omista toimintatavoistaan ja systeemisen toimijuuden ytimistä

✓ kykyä edistää, ohjata ja johtaa vaikuttavaa, asiakaslähtöistä, systeemistä työskentelyä ja

yhteistoimintaa

✓ kykyä toimia esihenkilöinä, kouluttajina ja kehittäjinä systeemisesti



Keskustelua odotuksista pienryhmissä 
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Orientoitumista systeemiseen lähestymistapaan 

• https://www.curiosa.fi

Kurssit: systeeminen työote perhekeskuksessa

Salasana: Verkkokurssi123

Luetaan artikkeli: 

http://www.curiosa.fi/wp-content/uploads/2021/08/Systeemisen-lahestymistavan-
historiaa-ja-kehitysvaiheita-pdf.pdf
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https://www.curiosa.fi/
http://www.curiosa.fi/wp-content/uploads/2021/08/Systeemisen-lahestymistavan-historiaa-ja-kehitysvaiheita-pdf.pdf


Verkkoluento: vaikuttavan systeemisen asiakastyön elementit 

• https://youtu.be/JlHksE0kl7I
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https://youtu.be/JlHksE0kl7I


Näkökulmia
systeemisen
työotteen ja  
lähestymistavan
kouluttamiseen ja 
oppimiseen
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Systeemisen lähestymistavan oppiminen

4.12.2021 12

Tiedot, tietää ”mitä” Taidot, tietää ”miten”

Kokemuksellinen oppiminen 

Universaali asiantuntijatieto Kontekstuaalinen know-how – mikä toimii meillä? 

Tiedon määrittely valmiiksi ”lopputuotteeksi” Jatkuva suhteissa tapahtuva oppiminen   

Teoria Praksis 

Asiantuntijatiedon hallinta Suhdeperustainen prosessiosaaminen   

Oppiminen tietosisältöjen haltuunottona Oppiminen suhdeperustaisena käytäntönä  

Yhteistoiminnallinen oppiminen Yksilökeskeinen oppiminen 

Oppimistulos: kehollistunut taito (embodied theory)  Oppimistulos: käsitteiden omaksuminen 

Käsitteiden oppiminen 



Tavoiteltuja oppimistuloksia

I Systeemisen ajattelun ja lähestymistavan vahvistuminen

• Ihmissuhteiden merkityksen  tiedostaminen ja huomioon ottaminen kaikessa 
toiminnassa – työyhteisössä, monialaisessa työssä, asiakastyössä 

• Ongelmatilanteiden hahmottaminen ihmissuhteiden näkökulmasta – systeemisesti –
työyhteisössä, monialaisessa työssä, asiakastyössä 

• Asiakkaiden ja työyhteisöjen elämässä ilmenevien ilmiöiden jäsentäminen siten, että 
ilmiötieto (esim. väkivalta, päihteet) integroituu systeemiseen ajatteluun 

• Tutustuminen keskeisiin systeemistä ajattelua tukeviin viitekehyksiin ja työvälineisiin 
ja työvälineiden soveltaminen omaan työhön 

• Oman identiteetin ja roolien tutkiminen (työyhteisön jäsen, esimies, kouluttaja)



II Oman vuorovaikutustyylin tiedostaminen ja tietoinen vahvistaminen 

• Vahvistunut henkilökohtainen vastuunotto vuorovaikutustilanteista – ”Mitä minä tuon 
tähän?” – työyhteisön jäsenenä, esimiehenä, kouluttajana, asiakastyötä tekevänä 
ammattilaisena 

• Motivaatio ja taito reflektoida omaa vuorovaikutusta ja ihmissuhteita 

• Oman historian ja kokemusten lisääntyvä tiedostaminen ja ymmärtäminen 

• Omien, syvien arvojen vahvistuminen ja sanoittaminen 

• Kyky toimia omissa rooleissaan elävänä esimerkkinä systeemisesti orientoituvasta 
työntekijästä 



III Kyky toimia systeemisesti erilaisissa työrooleissa 

• Kyky käsitellä asiakasasioita ja haastavia asiakastilanteita yhteistoiminnallisesti, 
suhteiden varassa ja niitä vahvistaen 

• Kyky toimia käytännössä esimerkkinä systeemisestä lähestymistavasta erilaisissa 
työelämän tilanteissa 

• Kyky kertoa systeemisistä ideoista, viitekehyksistä ja teorioista sekä niiden 
käytännön soveltamisesta  maanläheisesti ja ymmärrettävästi kollegoille ja alaisille 

• Kyky luoda turvallinen konteksti yhteistoiminnalle koulutuksessa, työyhteisössä, 
tiimissä, asiakastapaamisissa, monialaisissa verkostotapaamisissa

• Kyky vahvistaa luottamukseen perustuvia vertaissuhteita 
asiakkaiden/työntekijöiden/koulutettavien/mentoroitavien kesken  



Oppimista tukevia työtapoja systeemisissä koulutuksissa

• Haastavien asiakastilanteiden ja niissä heräävien omien kokemusten ja ajatusten prosessointi 

• Kouluttajien/ohjaajien pyrkimys toimia systeemisesti – systeemisen työotteen mallintaminen –
kouluttajien/ohjaajien oman toiminnan ja opetettavan teorian välinen koherenssi ja toiminnan läpinäkyvyys 

• Turvallisen oppimisympäristön luominen (koulutustilanteet, työyhteisö) – kunnioittava uteliaisuus – kysymykset 
oppimista tukevina interventioina 

• Rohkaiseminen monenlaisten ja erilaisten mielipiteiden ilmaisemiseen 

• Kouluttajien/ohjaajien pyrkimys tasavertaiseen suhteeseen koulutettavien kanssa 

• Teorioiden ja viitekehysten jäsentäminen ymmärrettävästi – teorian ”demystifiointi” ja käytäntöön vieminen: 
”Mitä tämä tarkoittaa minulle?”

• Kirjallisuuden lukeminen ja reflektointi suhteessa omaan työhön 

• Teorian ja käytännön syvällinen pohtiminen yhdessä

• Rohkaiseminen haastavien työtilanteiden käsittelyyn – ”kerro tilanteesta”, ”kerro, mitä tämä tilanne merkitsee 
sinulle, mitä se herättää sinussa, mihin se haastaa sinua”

• Kouluttajien/ohjaajien avoimuus – omien pohdintojen kanssa esiin tuleminen 

• Luottamuksellisten vertaissuhteiden tukeminen 



Kasvua ja kehitystä tukeva suhdeperustainen 
kouluttajuus

On tärkeää, että 

• Kouluttajan/ohjaajan/esihenkilön koetaan toimivan  omien arvojensa ja 
periaatteidensa mukaan kaikkialla 

• Kouluttaja tukee koulutettavan kyvykkyyttä oman henkilökohtaisen kehityksen 
reflektointiin   

• Kouluttaja ymmärtää roolikseen toimia systeemisenä mentorina, ei vain taitojen 
opettajana - systeeminen mentorius sisältää systeemisen teorian ja ajattelun 
mallintamista ja fasilitointia 

• Kouluttaja pitää tavoitteenaan vahvistaa koulutettavien relationaalista 
asiantuntijuutta – tavoitteena on valmentaa työntekijöitä olemaan ja elämään 
suhteissa uudella tavalla,  eikä siis vain teknisten haastattelu- ja 
interventiotaitojen oppiminen  



On tärkeää, että:

• Kouluttajat pyrkivät tukemaan kunkin osallistujan henkilökohtaista kasvua 

• Luovat turvallista tilaa haastavien tilanteiden käsittelylle 

• Tukevat koulutettavia tutkimaan itseään ja tiedostamaan omia tunteitaan, 
ajatteluaan ja toimintataipumuksiaan 

• Luovat mahdollisuuksia yhteisiin keskusteluihin, joissa teoria integroituu omaan 
kokemukseen 

• Luovat mahdollisuuksia vertaisryhmäkeskusteluihin, joissa koulutuksen sisältöjä 
voidaan pohtia turvallisessa pienessä ryhmässä 



Lähde: 
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Länsi-Uudenmaan Perhekeskusakatemia 

Pysyvä oppimisrakenne Länsi-Uudenmaan alueen 

perhekeskusalueen toimijoille 
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Mitä Perhekeskusakatemialla tarkoitetaan?

• Monialainen, alueellisesti koordinoitu, pysyvä oppimisympäristö, jonka tavoitteena on 
varmistaa systeeminen ydinosaaminen alueen perhekeskustoiminnassa

• Pysyvä rakenne henkilöstön perehdytykselle, yhteiselle oppimiselle ja jatkuvan osaamisen 
varmistamiselle alueella 

• Monitasoinen ja johdettu, systeeminen osaamisen tukirakenne: 
• toteutustapoina kokoavat koulutukset ja työpajat, verkossa tarjolla oleva tieto, 

työyhteisötasoinen toiminta 
• johdon linjaukset ja tuki systeemisen työotteen edistämiseksi työyhteisöjen rakenteissa ja 

lähiesihenkilötyössä
• toimintaympäristön jatkuva muokkaaminen systeemistä työtä ja yhteistoimintaa tukevaksi 
• Perhekeskusakatemia aluetasoisena ”välittävänä” rakenteena, joka kytkee yhteen 

asiakastasoista tekemistä, yhdessä oppimista ja johtamista  

• Oppimisverkoston ja vertaistuen organisointi systeemistä työotetta edistäville  esihenkilöille 
ja asiantuntijoille
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• Perhekeskusakatemian suunnittelua ja esihenkilöiden tukea varten nimetään 
perhekeskusakatemian toimintaa koordinoiva työrukkanen, selvitetään vuoden 2022 aikana 
mahdollisuus alueelliseen koordinoivaan työntekijään 

• Työrukkanen ja koordinaattori toimivat alueellisen perhekeskusjohtoryhmän ohjauksessa 

• Työrukkaseen nimetään alueen systeemisiä osaajia, esim. perheterapeutteja ja koulutettuja 
esihenkilöitä, THL:n kouluttamia systeemisen kouluttajia

• Edellä kuvatun perehdyttävän, systeemisen oppimisen lisäksi organisoidaan vuosittain esim. 
ilmiölähtöisiä webinaareja lapsi- ja perhepalveluissa kohdattavista teemoista, systeemisyys 
taustapeilinä näissä 

• Luodaan kaikkea asiakastyötä ja yhteistyötä ohjaavat systeemiset ja suhdeperustaiset 
periaatteet asiakastyölle ja prosesseille – tavoitteena on, että ohjaavat periaatteet 
muokkaavat asiakaskokemusta ehyeksi, osallistavaksi ja turvalliseksi 
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Jaetut arvot ja 
toimintaa ohjaava 

systeeminen
viitekehys 

Yhdessä tekeminen 

Yhdessä oppiminen 
(eri ammattilaiset yhdessä)  

Yhdessä johtaminen

= alueellinen perhekeskusakatemia 



Perhekeskusakatemia käytännössä – vuosi 2022 

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

• Noin 400 perhekeskuksen saa vuorovaikutteisen, monialaisen perehdytyksen 
systeemisen yhteistoiminnan keskeisiin periaatteisiin verkkoperehdytyksen ja 
työpajojen yhdistelmällä:  
• Kaikki saavat: 5 x 1h verkkoperehdytystä 

• 400 työntekijää saa: 5 x 2 h vuorovaikutteista oppimista monialaisissa työpajoissa, 
päivämäärät sovitaan varhain 

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

• Työpajojen organisoinnin tukena myös Tulevaisuuden Lastensuojelu –hanke
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Perhekeskusakatemia – vuodesta 2023 alkaen

• 2023 alkaen systeemisten perehdytysten ja työpajojen toteuttaminen on osa 
nimettyjen perhekeskuksen esihenkilöiden ja asiantuntijoiden tehtäväkuvaa

• Pohditaan vuoden 2022 aikana, miten muita esihenkilöitä/asiantuntijoita jatkossa 
koulutetaan tähän kokonaisuuteen, jotta varmistetaan esihenkilökouluttajien 
riittävyys tulevina vuosina

• Pohditaan, miten voidaan sovittaa systeemisiä koulutuksia yhteen esimerkiksi  
lastensuojelun systeemisten koulutusten kanssa 
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VERKKOPEREHDYTYS

(OPPIMISALUSTA?)

Työpaja I

24.3.2022

Työpaja III

8.6.2022
Työpaja IV

8.9.2022

Työpaja V

Ajankohta 
vielä 

avoin.

Työpaja II

4.5.2022

PILOTTIVUOSI 2022 

VERKKOPEREHDYTYS 

Työpaja I

Työpaja III

Työpaja IV

Työpaja V

Työpaja II 

VUOSI 2023… Täydentävät ja 
syventävät systeemisen 
työotteen koulutukset 

• Aluetasoiset webinaarit 
ja työpajat 

• Suunnitellaan vuosittain 

• Ilmiölähtöisiä 
webinaareja/syventäviä 
työpajoja ja koulutusta

• Uusien esihenkilöiden 
koulutus/perehdytys  

PERHEKESKUSAKATEMIAN TOIMINTATAVAT
-jatkuvasti tarjolla olevaa aluetasoista valmennusta henkilöstölle

-tuki ja koulutus esihenkilöille 

Webinaari
/työpaja I

Webinaari
/työpaja II

Tuki työyhteisötasolla ja 
lähiesimiestyössä

ALUETASOISEN PERHEKESKUKSEN JOHTO-/OHJAUSRYHMÄN TUKI 

ALUEELLINEN PERHEKESKUSAKATEMIA KOORDINOIVANA RAKENTEENA
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”Ajo-opetukseen” 
osallistuneen 
osaaminen  

I Liikennesäännöt: 
systeemisen työotteen
arvot ja periaatteet 

II Lähestymistapoja
erilaisiin tilanteisiin
tien päällä: 
suhdeperustainen,
systeeminen työote
ja työmenetelmät

III Maantiekartta 
lapsen ja perheen 
silmin: lapselle
tärkeiden 
suhteiden,  
kokemusten ja 
verkostojen 
kartoittaminen    

IV Pelisäännöt 
ammattikuskien 
kokoontumisajoissa: 
monialaisen verkostotyön 
systeemiset periaatteet  

SYSTEEMISEN TYÖOTTEEN AJOKORTTI 

Mitä kaikkea perhekeskuksen työntekijät jo osaavat? 

Miten ”varikko”
tukee työntekijän
osaamista ja kasvua?

Mikä kaikki toimintaympäristössä tukee osaamista? Mitä vahvuuksia työyhteisöissä on jo? 

Millaisia ”edelläkävijäkäytäntöjä” on?Millaisia työhyvinvointia ja sitoutumista tukevia elementtejä on? 

Millaisia säärintamia
kulkee maan yllä?
(tärkeitä huomioitavia asioita
toimintaympäristössä) 



Esimiesklinikka 26.11.2021 

Kysymyksiä Alustavia vastauksia kysymyksiin Pohdittavaksi koulutuksen 
koordinaatioryhmässä 8.12.21

- Miten valitaan työpajoihin tulevat 400 
perhekeskustyöntekijää? 

- Miten varmistetaan työpajojen yhtenäinen sisältö? 
- Mitä materiaalia työpajojen tueksi tuotetaan? 
- Miten paljon työaikaa kuluu yhdeltä esihenkilöltä?
- Voitaisiinko työpajaprosessi aloittaa vasta toukokuussa? 
- Olisiko mahdollista toteuttaa koulutukset paikallisina, 

monialaisina prosesseina? 
- Voitaisiinko työpajaprosessit toteuttaa siten, että 

kouluttajavuorot kiertävät? 
- Kuinka monta kouluttajaparia ja työpajaprosessia voidaan 

toteuttaa vuoden 2022 aikana? 
- Tuleeko koulutuksiin jatkoa vuoden 2022 jälkeen –

esihenkilökoulutukset ja työpajat? 

- Työpajojen yhtenäinen sisältö varmistetaan tuottamalla 
yhtenäinen tukimateriaali työpajojen tueksi (verkkoluento, 
luettava teksti, runko ja teemat työpajakeskusteluja 
varten). Kouluttavat esihenkilöt saavat omassa 
koulutuksessaan tukea työpajojen vetämiseen. Esihenkilöt 
kokoontuvat omissa tapaamisissaan koulutusprosessin 
ajan ja pääsevät jakamaan kokemuksiaan. 
Työpajaprosessin päätteeksi voidaan järjestää 
puimalatyyppinen ”konsensusseminaari”, jossa prosessin 
tuottamat ohjaavat periaatteet ja toimintatapoja koskevat 
suositukset todetaan yhteisesti. 

- Esihenkilön on hyvä varata työpajaprosessiin kaikkiaan 
noin 20 tuntia työaikaa (suunnittelu ennen työpajojen 
käynnistymistä ja työpajojen välissä noin 10 h ja 
työpajoihin kuluva aika 10 h) 

- Kouluttajan näkemys kiertäviin kouluttajavuoroihin: ei 
ehkä ole prosessikoulutuksessa kannatettavaa, koska 
tällöin kukaan ei kannattele prosessia kokonaisuutena. 

- Jos kouluttajiksi saadaan 40 asiasta innostunutta 
esihenkilöä, työpajaprosesseja voidaan toteuttaa vuoden 
2022 aikana noin 20, kussakin 20 henkilöä.

- Miten valitaan työpajoihin tulevat 400 
perhekeskustyöntekijää? 

- Voitaisiinko työpajaprosessi aloittaa vasta toukokuussa? 
- Olisiko mahdollista toteuttaa koulutukset paikallisina, 

monialaisina prosesseina? Mikäli näin toimitaan, miten 
voitaisiin varmistaa alueellinen yhtenäisyys ja vuoropuhelu 
hyvinvointialuetasolla? 

- Voivatko koulutuksen yhdyshenkilöt eri perhekeskusalueilta 
ottaa vastuulleen koulutusryhmien muodostamisen siten, 
että ryhmät olisi nimitasolla määritelty seuraaviin 
koulutuspäiviin mennessä (20-21.1.)? 

- Voitaisiinko työpajat järjestää esitetyn toiveen mukaan 
paikallisina, mutta siten, että varmistetaan myös alueellinen 
vuoropuhelu? Työpajaprosessi voisi päättyä yhteiseen 
Puimalaan, jossa koostetaan yhdessä opitut periaatteet ja 
pelisäännöt. Lisäksi esimiehille voitaisiin luoda alueellisen 
vuoropuhelun ja yhtenäisyyden varmistamiseksi systeemisen 
työotteen vertaisoppimisen foorumi pysyvänä 
verkostorakenteena osaksi Perhekeskusakatemiaa. 
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9.00   Päivän avaus – keskustelua edellisestä päivästä 

9.15   Dialogisuus - itsenäistä työskentelyä, luetaan teksti Vastaaminen dialogisuuden ytimenä 

9.40    Dialogisuudesta lisää ja johdattelu työskentelyyn pienryhmissä

10.20 Pienryhmätehtävän purkua

10.40   Tauko 

11.00 Systeemisen lähestymistavan teoreettisia sitoumuksia ja tehtävään orientoituminen  

11.20 Itsenäistä työskentelyä - kymmenen systeemistä kysymystä 

12.00 Lounas 

13.00 Yhteistä keskustelua - ajatuksia tehtävästä 

13.15 Systeeminen asiantuntijuus - toimintakehykset

13.30 Sirkulaarisuus - itsenäistä työskentelyä, luetaan teksti sirkulaarisuudesta

13.40 Tehtävä pienryhmissä

14.00 Kahvitauko 

14.15 Akvaariokeskusteluja systeemisestä teoriasta ja käytännöstä 

14.40 Koulutuksen nettisivuihin perehtyminen, orientoitumista seuraaviin askeleisiin 

15.00 Palautekysely 

15.10 Lopettelu – mitä tästä voi kertoa omalle työyhteisölle? 
29



9.00   Päivän avaus – keskustelua edellisestä päivästä 

9.15   Dialogisuudesta  

10.40  Tauko 

10.50 Systeemisestä teoriasta systeemiseen, lapsikeskeiseen käytäntöön   

11.20 Itsenäistä työskentelyä – lapsen case, systeemisesti 

12.00 Lounas 

13.00 Yhteistä keskustelua  

13.15 Systeeminen asiantuntijuus - toimintakehykset

13.30 Sirkulaarisuus, johdattelu ja itsenäistä työskentelyä

13.40 Tehtävä pienryhmissä 

14.00 Kahvitauko 

14.15 Akvaariokeskusteluja systeemisestä teoriasta ja käytännöstä 

14.40 Koulutuksen nettisivuihin perehtyminen, orientoitumista seuraaviin askeleisiin 

15.00 Palautekysely 

15.10 Lopettelu – mitä tästä voi kertoa omalle työyhteisölle? 30

II koulutuspäivä – ohjelma (R2) 



Dialogisuus ammatillisena perusasenteena  
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                     o jana y teinen ymmärrys 

                           Useiden vai toe tojen arvioin  

                                       Monenlaisia arvioinnin tapoja  keskusteluja  

                             Avoimia ja kielellisiä systeemejä po  via 

                            Monimerkityksellinen, kontekstuaalinen 

                          lävä ja muu uva kuvaus 

                                            Interven ivinen alusta saakka 

                                                         

        

Asiakas y teisö arvioi ja ymmärtää omaansa , jota asiantun ja

avi aa 

                        Asiakas on su jek  

                                           onsul n  orisontaalinen amma taito korostuu 

                        onsul n su jek ivisuus

Lähde: Dialogic



Itsenäistä työskentelyä 

Koulutuksen nettisivu:

www.curiosa.fi

Kurssit

Salasana: Verkkokurssi123

Koulutuspäivä II - Materiaalit

• Luetaan artikkeli: Toiselle vastaaminen dialogisuuden ytimenä – Jaakko Seikkulan 
ajatuksia 
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M
i
t
ä

Keskustelkaa: Mitä 
keinoja sinulla on 
virittäytyä tähän?  



SYSTEEMISYYS 
LÄHESTYMISTAPANA 

TIETOISUUS 
LAPSEN ARJEN 
SYSTEEMEISTÄ (systeemisyys, 
suhdekeskeisyys)

SYY-SEURAUS-SUHTEIDEN
KEHÄMÄISYYS (sirkulaarisuus) 

VUOROVAIKUTUSSUHTEIDEN 
HAVAINNOINTI (vuorovaikutus) 

HUOMION KIINNITTÄMINEN
TAPAAN PUHUA, LAPSEN
ILMAISUUN JA KIELEEN 
(kieli, narratiivisuus,

merkityksenanto)

UTELIAISUUS JA KIINNOSTUS
LASTEN JA NUORTEN 
YKSILÖLLISIIN AJATUKSIIN JA
KOKEMUKSIIN (konstruktivismi)

TIETOISUUS OMASTA ROOLISTAMME
SOSIAALISEN TODELLISUUDEN 
TUOTTAJANA
(sosiaalinen konstruktionismi) 

ARKIKESKEISYYS
(kontekstuaalisuus)   

TIETOISUUS OMASTA 
VALLASTA (reflektiivisyys, valta)

TIETOISUUS OMASTA 
TOIMINNASTA,
TAVOISTA TULKITA, 
USKOMUKSISTA
(reflektiivisyys, oma 
ajattelu) 



Itsenäistä työskentelyä - kymmenen systeemistä kysymystä 

Koulutuksen nettisivu:

www.curiosa.fi

Kurssit

Salasana: Verkkokurssi123

Koulutuspäivä II - Materiaalit

• Etsi materiaali: Kymmenen systeemistä kysymystä – reflektion avuksi systeemiseen 
lapsikeskeiseen työhön 

• Valitse asiakkaana oleva lapsi ja pohdiskele omaa suhdettasi ja tietoasi lapsen 
tilanteesta kysymysten avulla. 
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Sirkulaarisuus osana systeemistä lähestymistapaa 
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Itsenäistä työskentelyä – sirkulaariset kysymykset 

Koulutuksen nettisivu:

www.curiosa.fi

Kurssit

Salasana: Verkkokurssi123

Koulutuspäivä II - Materiaalit

• Etsi materiaali: Sirkulaariset kysymykset muutostyön tukena 
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Tehtävä pienryhmissä – opitun soveltamista 
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Päättäkää, missä Juho työskentelee ja mikä hänen ammattinsa ja tehtävänsä on. Juho soveltaa 
kohtaamiensa lasten ja perheiden kanssa systeemistä ja dialogista lähestymistapaa. 
Pohtikaa ryhmässä, miten Juho lähtee työstämään havaintojaan ja etenemään asiassa. Mitä hän pohtii?
Mitä hän päättää tehdä ensin? Miten hän ottaa asioita puheeksi? Kenen tai keiden kanssa? 

Kun olette hahmotelleet Juhon toimintaa, pohtikaa, miten Maija kokee Juhon tavan toimia. Entä Iiris?  



Akvaariokeskusteluja 

Millaisia ajatuksia on systeemisestä
tyylistä ammattilaisena? 

Miten teoria ja käytäntö yhdistyvät

tänään omassa mielessäsi? 
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Ryhmän II aikataulu 

• Ryhmä 2: Espoo, Lohja, Hanko, Raasepori 

• Kick off: 1.9 tai 2.9 

• I jakso: 2-3.12.21 klo 9-15.30 

• I klinikka 3.2. klo 13-15 2021

• II jakso: 10-11.2.22 klo 9-15.30 

• II klinikka 3.3. klo 13-15

• III jakso: 15-16.9.22 klo 9-15.30 

• III klinikka 22.9. klo 13-15 

• Loppuseminaari: 6.10.22
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VERKKOPEREHDYTYS

(OPPIMISALUSTA?)

Työpaja I

24.3.2022

Työpaja III

8.6.2022
Työpaja IV

8.9.2022

Työpaja V

Ajankohta 
vielä 

avoin.

Työpaja II

4.5.2022

PILOTTIVUOSI 2022 

VERKKOPEREHDYTYS 

Työpaja I

Työpaja III

Työpaja IV

Työpaja V

Työpaja II 

VUOSI 2023… Täydentävät ja 
syventävät systeemisen 
työotteen koulutukset 

• Aluetasoiset webinaarit 
ja työpajat 

• Suunnitellaan vuosittain 

• Ilmiölähtöisiä 
webinaareja/syventäviä 
työpajoja ja koulutusta

• Uusien esihenkilöiden 
koulutus/perehdytys  

PERHEKESKUSAKATEMIAN TOIMINTATAVAT
-jatkuvasti tarjolla olevaa aluetasoista valmennusta henkilöstölle

-tuki ja koulutus esihenkilöille 

Webinaari
/työpaja I

Webinaari
/työpaja II

Tuki työyhteisötasolla ja 
lähiesimiestyössä

ALUETASOISEN PERHEKESKUKSEN JOHTO-/OHJAUSRYHMÄN TUKI 

ALUEELLINEN PERHEKESKUSAKATEMIA KOORDINOIVANA RAKENTEENA



Palautekysely 

• Koulutuspäivien 1-2 palaute

4.12.2021 50

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAARjwASFUQ040VkxYODBORU8xMklOR1gzQkJZN1lLUy4u

