


Ohjelma to 20.1.2022 

9.00 Avaus - johdattelua koulutuspäiviin

9.30 Monitoimijaisen arvioinnin ydinelementtejä & systeemisyys ja suhdeperustaisuus osana arviointia

11.30 Lounas

12.15 Käynti kerrallaan -lähestymistapa / Pekka Aarninsalo

13.30 Kahvitauko

13.45 Monitoimijaisen, systeemisen verkostotyön periaatteet

15.00 Päivä päättyy
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1. Lapsen ja perheen tuen 
tarpeiden arviointi
- mitä, miten, milloin, missä, 

miksi?

2. Monitoimijaisuus
- keitä osallistuu?
- miksi?
- miten toimitaan yhdessä?
- missä rakenteissa?  

3. Osaaminen
- millaisen osaamisen varassa 

teette arviointia?
- millaista 

vuorovaikutusosaamista 
tarvitaan? 

- miten tarvittava osaaminen 
varmistetaan (si-so-te)?

4. Riskien ja suojeluntarpeen 
tunnistaminen ja käsittely 
- miten riskejä arvioidaan?
- keiden kanssa riskejä 

arvioidaan?
- keiltä haette/saatte tukea 

riskien arviointiin?   

5. Lapsikeskeisyys 
- miten varmistetaan arvioinnissa lasten 

ja nuorten osallisuus
- miten lapsen tarpeet, toiveet ja 

ajatukset huomioidaan
- millaisia lapsilähtöisiä menetelmiä on 

käytössä?
- miten monitoimijaisen arvioinnin  

lapsiystävällisyys varmistetaan?

6. Viitekehykset ja menetelmät
- Mitkä viitekehykset ohjaavat 

yhteistä arviointia?
- Mitä menetelmiä käytetään?  

7. Systeemisyys, vuorovaikutus, kohtaaminen
- miten nämä elementit toteutuvat  

arviointityössä tällä hetkellä?
- entä monitoimijaisessa arvioinnissa?  

8. Johtaminen ja organisaatio
- monitoimijaisen johdon tuki yhteiselle arvioinnille?
- johdon luomat rakenteet
- sopiva työkuorma
- miten johto tukee jaettua arviointiosaamista?     

Organisaatio monitoimijaisen arvioinnin
tukena  (1-8) 



MONITOIMIJAISESSA PROSESSISSA TARVITAAN…
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1. MONITOIMIJAISTA ARVIOINTIA TUKEVA YMPÄRISTÖ/ORGANISAATIO (edellä 1-8) 

2. TIIMI LAPSEN YMPÄRILLE – SELKEYS  TOIMIJOISTA JA ROOLEISTA 

3. SOVITTU TAPA KOHDATA ASIAKKAAT JA KÄSITELLÄ ASIOITA – TAPAAMISRAKENNE 

4. SOVITTU TAPA RAKENTAA ASIAKKAIDEN NÄKÖKULMASTA EHYT YHTEINEN PROSESSI 



Mikä  lapsille on  hyvinvoinnissa
tärkeää? 

Miten lapsen hyvinvoinnin ja osallisuuden
kokemukset liittyvät toisiinsa?   

Osallisuuden teot arkisissa kohtaamisissa
ovat tekoja, jotka vahvistavat

• lapsen turvallisuutta

• myönteistä minäkuvaa ja 

• mahdollisuutta vaikuttaa pieniin ja 
isoihin asioihin = toimijuutta

▪ Lähde: 

▪ Fattore, Mason & Watson (2009). When 

Children are Asked About Their Well-being: 

Towards a    Framework for Guiding Policy

https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-008-9025-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-008-9025-3


LAPSIKESKEISEN JA SUHDEPERUSTAISEN 
ARVIOINNIN PIIRTEITÄ  

• Lapsen koettu hyvinvointi ankkurina työssä – turvallisuus, toimijuus, myönteisen minäkuvan 
vahvistaminen  kohtaamistilanteissa

• Arkikokemus – pyrkimys tavoittaa lapselle tärkeitä päivittäisiä kokemuksia ja arkisia toiveita  

• Lapsen huomioivat käytännöt – ennakointi, tapaamiset, puhetapa, kieli, aikataulut

• Luottamuksen rakentaminen – tutustuminen, kontekstin lämmittäminen, lupaa pyytävä työote

• Asiakkaiden toimijuuden vahvistaminen – lupaa pyytävä työote, valtaa asiakkaille aina kun 
mahdollista

• Voimavara- ja tulevaisuuskeskeisyys 

• Asiakkaiden toimijuutta tukeva työote monitoimijaisessa työssä – verkoston rakentaminen 
asiakkaiden luvalla ja johdolla, sensitiivisyys  

=  pyrkimys tuottaa jo arviointivaiheessa asiakkaille arvokkaita kokemuksia, jotka tuntuvat tuelta 

= avuntarjoamista ei siirretä alkamaan vasta arviointivaiheen jälkeen  
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Luottamus monitoimijaisen asiakastyön prosessien perustana  
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Luottamus 

+

-

0

Polun alku: ei tunneta toinen toisiaan, lapsi ei tiedä mistä on kyse, 
perheessä kriisitunnelmat

Huomio alussa suhteen ja 
luottamuksen luomisessa

Hyvä kohtaaminen 

Hyvä kohtaaminen 

Hyvä kohtaaminen 

Hyvä kohtaaminen 

Hyvä kohtaaminen 

Hyvä kohtaaminen 

Hyvä kohtaaminen 

Luottamuksen myötä mahdollisuus käsitellä monenlaisia asioita kasvaa 

TÄRKEÄÄ POHTIA:
Miten lapsen, nuoren ja perheen kanssa 
työskentelevät työntekijät/verkosto voi 
- rakentaa yhdessä luottamusta
- rakentaa yhdessä kokemusta 

yhtenäisestä, eheästä palveluprosessista
- ylläpitää kokemusta, että prosessi on 

asiakkaiden, ei työntekijöiden     



Lapsen hyvinvointia vahvistava lähestymistapa arviointiin

▪ lapsen/nuoren turvallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin kokemuksen 
vahvistamista jokaisessa kohtaamisessa  

▪ toimivan työskentelysuhteen rakentamista lapsen tai nuoren kanssa

▪ pyrkimystä tavoittaa lapsen arkikokemuksia, lapsen kuuntelemista ja 
havainnoimista  

▪ työskentelyä verkoston ja systeemin kanssa siten, että koko lapsen systeemiä 
tuetaan tunnistamaan lapsen tarpeet ja tukemaan lapsen hyvinvoinnin 
kokemusta

23.1.2022
Tulevaisuuden lastensuojelu
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Arkikokemus arvioinnin ytimenä 

• Jan Horwath (2019): hyvinvointia tukevan työn ydinkäsitteenä lapsen ja aikuisen 
arkikokemus (the daily lived experience)

• Millaista lapsen/nuoren päivittäinen elämä on? 

• Millaisia tunteita ja ajatuksia arjen asiat ja tapahtumat herättävät?

• Mistä asioista elämässään lapsi/nuori pitää ja minkä hän toivoisi muuttuvan?

• Ketkä ihmiset ovat lapselle/nuorelle tärkeitä? Ketkä auttavat ja tukevat 
tärkeissä asioissa? 

• Keitä lapsi/nuori toivoisi elämäänsä?  

23.1.2022
Tulevaisuuden lastensuojelu

10



Toimijuutta ja turvallisuutta vahvistava vuorovaikutus 

11

Sopiiko teille, jos kerron ensin 
vähän meidän 
työtavoista…kun alamme 
tehdä yhteistyötä, meillä on 
tapana…meille on 
tärkeää…Mitä  ajattelet tästä? 
Oliko sinulla tällaisia ajatuksia 
tästä etukäteen? 
Mistä asioista ajattelit eri 
tavalla?  

Mitä toivoisit tältä 
tapaamiselta?  Sopisiko 
teille, että tänään…. 

Mitä sinulle kuuluu 
tänään? Mistä haluaisit 
jutella tänään? 
Meillä/minulla on ollut 
mielessä tällainen 
kysymys…
Sopisiko, että pohtisimme 
yhdessä näitä asioita? …

Miltä sinusta tuntui 
kun kuulit, että 
sinulla alkaa 
tällainen…? Mitä 
ajatuksia sinulla oli 
siitä etukäteen? 

Millaista sinulle oli tulla 
tänne ensimmäiseen 
tapaamiseen tänään? 
Entä millaista teidän 
vanhempien oli tulla? 

Mitä meidän 
työntekijöiden 
olisi hyvä tietää 
sinusta…? Entä 
teidän perheestä? 



Voimavara- ja tulevaisuuskeskeinen vuorovaikutus 
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Jos ne asiat, joista kerroit 
äsken, jotka sinua 
mietityttävät/painavat, 
katoaisivat ja kaikki olisi hyvin,  
miltä se näyttäisi?  Mikä silloin 
olisi eri tavalla kuin nyt?

Jos tuo toive, josta kerroit kävisi 
toteen, mikä silloin muuttuisi? 
Mitä siitä seuraisi? Mihin 

kaikkeen se vaikuttaisi?

Mitä se mahdollistaisi?

Miten se vaikuttaisi 
sinun ja (x) 
suhteeseen?
Mitä sellainen 
merkitsisi sinulle?
Mitä 
vanhempasi/läheisesi 
ajattelisivat?

Mihin kaikkeen olet 
tyytyväinen omassa 

elämässäsi, 
perheessäsi?

Nyt kun olemme jutelleet 
sinun toiveistasi, mitä 
kaikkea olet jo tehnyt, 
mikä on vienyt kohti tätä?

Kuka voisi auttaa sinua 
niissä asioissa, joita 
haluaisit muuttaa? 
Mitäköhän minä/me 
voisimme tehdä, että 
asiat menisivät tähän 
suuntaan? 



Asiakkaan verkoston tutkiminen asiakkaan kanssa 
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Lapsi ja 
perhe

1

2

3

Kuka tietää kaiken?

Kuka tietää vähän?

Kuka ei tiedä mitään? 

Lähde: Safety Organized Practice,
Circles of Support



Asiakkaiden verkoston tutkiminen 
ja vahvistaminen yhteistyössä  
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Millaista apua olette saaneet 
aikaisemmin? 
Mistä on ollut teille apua? 
Kuka tuntuu sellaiselta 
henkilöltä, jonka kanssa teillä 
sujuu hyvin?
Keitä toivoisitte mukaan tähän? 
Keiden voisi olla hyvä tietää?
Sopiiko teille, että olen 
yhteydessä…
haluatteko tulla mukaan…?

On varmaan vaatinut 
rohkeutta kertoa 
asiasta (tälle/näille…). 
Kuinka uskaltauduit 
kertomaan? 

Kuinka kauan olet tuntenut 
hänet? Missä tapasitte?
Jos elämäsi menisi siihen 
suuntaan kuin toivot, 
millainen rooli (tällä ihmisellä) 
olisi siinä?

Voisitko kertoa vielä 
lisää näistä ihmisistä, 
joista olemme 
puhuneet?
sinua? 

Kuinka luottavainen 
olet siihen, että (tämä 
ihminen) pystyy 
auttamaan sinua?

Ketkä kaikki tietävät 
tästä asiasta?
Ketkä tietävät jotain on 
tapahtunut, mutta eivät 
tiedä asiasta tarkemmin? 
Ketkä ihmiset elämässäsi 
eivät tiedä asiasta 
mitään?



Monitoimijaiseen arviointiin liittyvä keskustelutehtävä 
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Käydään pienryhmissä 
keskustellen läpi 
arviointiin liittyviä asioita 
oheisen kuvan teemojen 
mukaan. Aikaa on noin 1 h ja 
20 min

Keskustelua fasilitoivat ja sen 
tallentavat teamsilla Jaana, 
Veronika, Tanja, Katarina ja 
Päivi (Tullas-hanke).



Käynti 
kerrallaan –
lähestymistapa 

20.1.2022

Pekka Aarninsalo LL, Psykoterapeutti 
VET



Käynti 
Kerrallaan 
Terapia

Käynti Kerrallaan Terapia/työskentely – siis ?

Historiaa

KKT käytännössä

Kemijärven Perhe- ja mielenterveysklinikka

Järvi-Pohjanmaan Perheneuvola

Norjalainen Single-Session klinikka

KKT ja SyTy



KKT

• Englannin kielinen termi Single-Session Therapy
kuvaa hyvin sitä, että yksi tapaaminen voi olla hyvin 
vaikuttava ja juuri sitä, mitä asiakkaat toivovat

• Single-Session Therapy toimii parhaiten, kun se on 
”open-ended”, siis tapaamisia voi olla myös 2 tai 3. 
Pitäytyminen ehdottomasti vain yhdessä 
tapaamisessa tuo turhaa painetta työntekijälle ja 
asiakkaille. Käynti Kerrallaan (One at a Time) kuvaa 
työskentelytapaa paremmin.

• Mitä hyötyä: nopea pääsy vastaanotolle, jonojen 
purkaminen, asiakkaan oman prosessin vahvistaminen

• Kemijärven Mielenterveys- ja perheklinikka: Kaikkien 
uusien asiakkaiden kanssa toimittiin Käynti Kerrallaan 
tyyliin, yli puolet sai toivomansa avun 1-2 
tapaamisella



KKT • Onko 1-2 tapaamista terapiaa?

• Jay Haley: ”Kun puhutaan terapiasta, on 
hyödyllistä muistaa, että on olemassa 
kahdentyyppisiä teorioita eikä niitä pidä 
sekottaa toisiinsa. Toiset ovat teorioita siitä, 
miksi ihmiset käyttäytyvät, niin kuin he 
käyttäytyvät. Toisin sanoen, miten heistä tuli 
sellaisia kuin he ovat. Toiset taas ovat 
teorioita muutoksesta, siitä, miten muutoksia 
saadaan aikaan.

• Milton Ericksonin mukaan terapiaprosessia 
voidaan verrata lumipallon pyörittämiseen 
alas  vuoren rinnettä. Kun pallo lähtee 
liikkeelle, niin se jatkaa matkaansa omalla 
painollaan.



Historiaa

• Jokaisella terapeutilla on yhden käynnin terapioita

• Näin myös alan kuuluisuuksilla

• Freud: Gustav Mahler

• Bernard Bloom Focused single-session therapy 1981

• Moshe Talmon: Single Session Therapy 1990



Single-Session 
Therapy  
animaatio

• Windy Dryden, englantilainen psykoterapian 
emeritusprofessori kertoo tiivistetysti Single-Session 
terapian perusajatukset

Single-Session Therapy Whiteboard Animation by 
Windy Dryden - YouTube

• Dryden on kognitiivinen terapeutti, joka tässä 3,5 
minuutin animaatiossa kuvaa omaa 
työskentelytapaansa

• KKT tai SST työskentelyssä voidaan toimia erilaisten 
viitekehysten puitteissa, ratkaisukeskeisesti, 
narratiivisesti, kognitiivisesti jne

https://www.youtube.com/watch?v=wIcuOVOABRw


3 keskeistä asiaa

1) tavallisin määrä tapaamisia on 1, seuraavaksi tavallisin on 2, sitten 3 jne (Ainakin 
USA:ssa ja Australiassa)

2) yli puolet yhden käyntikerran kävijöistä on kokenut saaneensa käynniltä 
toivomansa avun

3)on mahdotonta tarkasti ennustaa ketkä päätyvät vain yhteen tapaamiseen ja 
ketkä useampaan tapaamiseen



4 väärinkäsitystä

1) KKT ei ole terapiametodi

– se on tapa järjestää palveluja

2) KKT ei ole lyhytterapiaa

– se vastaa ihmisten luontaiseen tapaan hakea apua

3) KKT toimii vain lievissä ongelmissa

- kuka määrittelee? Asiakas. Haley esimerkki

4) KKT tarkoittaa yhtä tapaamista

- KKT



Melbourne – Kemijärvi
ennakkotehtävä

• Kysymyksiä pohdittavaksi ennen tapaamista

• Mihin ongelmiin toivot saavasi apua juuri nyt?

• Mistä asioista haluat keskustella tapaamisella? Mitä toivot tältä tapaamiselta?

• Halutessasi voit ottaa tämän paperin itsellesi mukaan tapaamiselle muistin tueksi. 
Tervetuloa.



Tapaamisen kulku

• Ennakkotehtävä

• ORS

• Keskustelu asiakkaan/asiakkaiden teemoista

• Turvallisuus

• SRS

• Ei sovita uutta aikaa, vaan sovitaan milloin työntekijä soittaa



Puhelinkeskustelu

• Jos ensimmäisen tapaamisen lopuksi kysytään sovitaanko uusi aika, niin useimmiten 
asiakkaat sen haluavat sopia

• Kun asiasta keskustellaan puhelimessa 1-2 viikon kuluttua, niin tilanne on toinen. 
Tämä menettely tekee KKT:sta todella asiakaslähtöisen prosessin, asiakas itse 
arvioi miten toimitaan

• Puhelinkeskustelussa joko sovitaan uusi aika tai sitten sovitaan, että 
asiakas/asiakkaat voivat ottaa milloin tahansa uudelleen yhteyttä



Hoyt-Talmon
Capturing the Moment

• ”The purpose of our meeting today is to work together to find a solution to the 
problem that has brought you here. We may be able to do it in one visit, but if not, 
we can schedule more sessions. Are you interested in that?”

• Edellä oleva on yksi tapa sanoittaa single-session tavoitetta. Melbournessa ja 
Kemijärvellä jo yhteydenoton yhteydessä annetaan tietoa työskentelymallista.



Narrative Practices in Walk-in Clinic

• Scot Cooper Ratkes ry 2007

• Kanadassa paljon walk-in klinikoita

• Myös muutoin ajanvarauksella toimivissa paikoissa yhtenä päivänä/1-2 viikko voi 
olla walk-in klinikka päivä

• Narratiivinen ote: Tarinan kertominen uudella tavalla

• Seuraava askel toivottuun suuntaan

• Tapaamiset ovat yksittäisiä single-session –tapaamisia, uudestaan saa tulla milloin 
vain



KKT

• Asiakkaan prosessi

• Kemijärvi: kaikki Mielenterveys- ja perheklinikan uudet asiakkaat, KKT, yli puolet 
tyytyväisiä 1-2 käyntiin

• Sama tulos useissa kansainvälisissä tutkimuksissa

• Pariterapia – sama tulos Ruotsissa

• Voiko yksittäinen käynti olla niin merkityksellinen?



Jay Haley:

”We once assumed that long-term therapy was the base from which all therapy was
to be judged. Now it appears that therapy of a single interview could become the 
standard for estimating how long and how successful therapy should be”



KKT ja SyTy (=systeeminen työote)

• KKT SyTy tiimin perheterapeutin lähestymistapana

• KKT ja Perhekeskus – jokaisessa tulevassa perhekeskuksessa?

• Oma KKT kioski perhekeskuksen pihassa?

• KKT osana esimerkiksi perheneuvolan toimintaa?

• Järvi-Pohjanmaan perheneuvola Alajärvellä

• Kahdenlaisia asiakkaita: Tutkimuksia – jono

• Muut asiakkaat, aina lähtökohtana KKT – jonot hävinneet

• Ym, ym.?



Kirjallisuutta

• Talmon, M: Single-Session Therapy 1990

• Slive, A & Bobele M (eds): When one hour is all you have 2011

• Hoyt M & Talmon M (eds): Capturing the Moment 2014

• Hoyt M, Bobele M, Slive A, Young J & Talmon M (eds.): Single Session Therapy by
Walk_in or Appointment 2018

• Dryden, W: Single-Session Therapy 2019

• Söderquist M: Ett samtal i taget 2020

• Hoyt M, Young J & Rycroft P:Single Session Thinking and Practice in Global, 
Cultural and Famial Contexts 2021



Monitoimijaisen, 
systeemisen 
verkostotyön 
periaatteita 
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Monitoimijaisen, systeemisen verkostotyön periaatteet

• Systeemisyys lapsi ja perhepalveluissa – YouTube

• Sytykettä yhteistyöhön ‒ Systeeminen toimintamalli lastensuojelussa - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=AkxW_4XfYxg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=oGFQH8Mk_ko
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Reflektiivinen tapaaminen 
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1. 
Kokemus

2. 
Pohdinta 

3. 
Analyysi 

4. 
Toiminta 

1. Pyydetään työntekijää ja 
asiakasta kertomaan, 

mitä he haluavat tänään yhdessä 
pohtia ja mihin
toivovat muilta ajatuksia. 

2. Muut reflektoivat 
kuulemaansa.
• Mitä vahvuuksia tuli esiin?
• Millaisiksi suhteet kuvattiin?  
• Mitä teemoja käsiteltiin?
• Mikä kuullusta resonoi 

itsessä?
• Ajatuksia siitä, mistä voisi 

olla kyse  

3. Pyydetään kertojia 
kertomaan, mitä 
pohdinnan kuunteleminen 
herätti. 

Kaikki käyvät yhteistä 
keskustelua. 

Puheenjohtaja voi vetää 
yhteen keskustelussa esiin 
nousseita näkökulmia. 

4.  Pohditaan asiakkaita 
kuullen, mitä voitaisiin tehdä 
seuraavaksi ja miten olisi hyvä 
edetä.
• Kuka tekee mitä, missä, 

milloin ja kenen kanssa?
• Keitä muita tulisi ottaa 

mukaan? 
• Miten otetaan esiin 

nousseita asioita puheeksi, 
niiden kanssa, jotka eivät 
olleet paikalla? Jne. 



Harjoitus 

1. Valitse mielessäsi lapsi/nuori, jonka asiaa voisi olla hyödyllistä pohtia yhdessä muiden 
kanssa.  

2. Pohdi itseksesi lapsen/nuoren elämää ja omaa työskentelyäsi lapsen ja läheisten kanssa 
(voit hyödyntää pohdinnassasi kymmentä lapsikeskeistä kysymystä. (noin 5 min)  

3. Tämän jälkeen jakaudutaan ryhmiin. Tehtävänä ryhmissä harjoitella reflektiivisen 
tapaamisen rakennetta lapsen/nuoren/perheenjäsenen asian käsittelemisessä.   
• Valitaan kertoja/casen tuoja 

• Sovitaan kuka toimii pääasiallisena haastattelijana ja kuka/ketkä kuuntelevat kerrontaa  

• Haastattelija auttaa kertojaa kyselemällä casesta (tukena kysymykset) 

• Kuuntelija/t reflektoivat kuulemaansa. 

• Annetaan puheenvuoro takaisin kertojalle, kertoja kommentoi kuulemaansa 

• Käydään yhteinen keskustelu kaikkien kesken 

• Pohditaan yhdessä seuraavia askeleita, pidetään huolta, että kertoja säilyy ”asian omistajana”  
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Apukysymyksiä casen kertojalle/haastattelijalle

• Kenen lapsen/nuoren/perheen asiaa toivoisit pohdittavan? 

• Mikä sinua mietityttää tämän lapsen/nuoren/perheen tilanteessa? Mikä on sinun mielessäsi oleva 
”ydinkysymys” tällä hetkellä?

• Jos sinun pitäisi kuvailla lasta/nuorta ja läheisiä ihmisinä , mitä kertoisit hänestä/heistä? 

• Jos lapsi/nuori kertoisi avoimesti tästä asiasta (ydinkysymyksestä), millaisia asioita arvelisit hänen nostavan 
esiin?  Millaisia pelkoja, huolenaiheita tai toiveita hänellä olisi?

• Jos lapsen huoltajia/vanhempia pyydettäisiin kertomaan asiasta, joka mietityttää sinua 
(ydinkysymyksestä), mitä he toisivat esiin lapsesta? 

• Jos lapsen kavereita pyydettäisiin kertomaan tästä, millaisia asioita he toisivat esiin? 

• Millainen oma suhteesi lapseen on? Keneen aikuiseen/aikuisiin lapsi/nuori luottaa tai keneen hän voisi 
parhaiten luoda luottamuksellisen suhteen? 

• Mitä olet tähän mennessä tehnyt lapsen/nuoren/perheen asiassa? Mitä siitä on seurannut? 

• Mitä sellaisia vahvuuksia lapsen/nuoren elämässä ja ihmissuhteissa on jo tällä hetkellä, jotka edistävät 
toiveena olevaa tilannetta?

• Jos lapsen/nuoren/perheen tilanne muuttuisi toivomaasi suuntaan, miltä se näyttäisi? Mitä olisivat 
ensimmäiset edistyksen merkit?  

• Keitä sellaisia ihmisiä lapsen lähipiirissä/luokalla/perheessä/koulussa on, joiden olisi hyvä tietää lapsen 
tilanteesta?
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