
 

Kymmenen systeemistä kysymystä –  reflektion avuksi systeemiseen 

lapsikeskeiseen työhön  
 

Alla on kymmenen kysymystä, joiden avulla voit 

pohtia jonkin asiakkaasi olevan lapsen, nuoren tai 

muun perheenjäsenen tilannetta systeemisen 

lähestymistavan viitekehyksessä. Kysymykset 

kytkeytyvät systeemisen lähestymistavan keskeisiin 

teoreettisiin ja eettisiin näkökulmiin.  

Valitse joku asiakkaanasi oleva lapsi, nuori, 

vanhempi tai muu asiakkaanasi oleva ihminen. Pohdi 

hänen tilannettaan kysymysten avulla. Juttele  

yhdessä kollegan tai työparin kanssa, mitä opit 

kysymyksiä pohtiessasi.  

 

LAPSEN/NUOREN  SYSTEEMI  

1.Olenko huomannut kiinnostua siitä, millaisessa ihmissuhteiden ja arjen muodostamassa ”systeemissä” 

lapsi tai nuori tai aikuinen asiakkaani elää?  

LAPSEN/NUOREN ARKISET, TOISTUVAT KOKEMUKSET  

2.Olenko kiinnostunut tietämään, millaisia kokemuksia hänelle rakentuu jatkuvasti arjessa: koulussa, töissä, 

kaveripiirissä, perheessä, harrastuksissa? Olenko yrittänyt eläytyen ja kysellen ymmärtää jotakin hänen 

kokemuksistaan?   

LAPSEN/NUOREN PUHETAVAT JA TARINAT, OMAT TARINANI HÄNESTÄ  JA LÄHEISISTÄÄN  

3.Huomaanko, miten puhun lapsesta/nuoresta? Huomaanko, miten lapsi itse puhuu itsestään, miten 

perheen jäsenet, muut aikuiset ja yhteisöt puhuvat lapsesta, itsestään ja toisistaan? Mistä puhetavat 

kertovat? Millaiset vaihtoehtoiset tarinat olisivat mahdollisia?  

SUHTEENI LAPSEEN JA LÄHEISIIN, HEIDÄN AJATUKSET SUHTEESTAMME     

4.Olenko pysähtynyt pohtimaan, millainen suhteeni lapseen ja hänen läheisiinsä on? Mistä ja miten tunnen 

lapsen läheisineen? Miten olen toiminut suhteessa häneen/heihin? Mitä vaikutuksia toiminnallani on ollut? 

Mitä lapsi ja hänen läheisensä ajattelevat toiminnastani ja yhteistyöstämme?   

SUHTEENI VALTAAN, LAPSEN JA LÄHEISTEN KOKEMUKSET VALLASTA SUHTEISSAMME   

5.Tunnistanko, millaista valtaa minulla on suhteessa lapseen ja läheisiin? Miten käytän valtaani ollessani 

vuorovaikutuksessa? Miten oma asemani työntekijänä vaikuttaa suhteeseemme?  



 

SUHTEENI OMAAN AJATTELUUNI, VAIHTOEHTOISET TAVAT AJATELLA   

6.Tiedostanko, mitä ajattelen lapsesta, hänen ominaisuuksistaan ja kyvyistään? Miten tulen selittäneeksi tai 

tulkinneeksi hänen toimintaansa? Mihin huomioni kiinnittyy kun ajattelen hänen elämäntilannettaan ja 

häntä ihmisenä? Mikä jää minulta huomaamatta? Millaisia uskomuksia minulla on hänestä? Miten hyödyllisiä 

omat ajatukseni ovat muutoksen tukemisen näkökulmasta? Millä muulla tavalla voisin ajatella lapsesta ja 

hänen läheisistään?   

LAPSEN/NUOREN KOKEMUKSET JA AJATUKSET, OMA UTELIAISUUTENI SUHTEESSA NIIHIN   

7. Olenko ollut avoin ja utelias selvittämään, mitä lapsi tai nuori itse ajattelee elämästään? Mikä hänelle on 

tärkeää? Millaisia kokemuksia hänellä on ollut aikaisemmin elämässään? Millaisia toiveita ja unelmia hänellä 

on? Mitä minun olisi tärkeä tietää hänen kokemuksistaan?  

LAPSEN/NUOREN ARJEN YMPÄRISTÖT 

8.Tiedänkö, millaista lapsen tai nuoren arki ja sen tärkeät ympäristöt ovat? Missä lapsi viettää aikaansa 

fyysisesti? Millaista hänellä on eri ympäristöissään eri aikoina? Koulupäivinä? Niiden jälkeen? 

Viikonloppuisin? Loma-aikoina?  Mikä hänelle on eri ympäristöissä vaikeaa, mikä tukee häntä niissä? Miten 

lapsen eri ympäristöt voisivat olla hänelle mahdollisimman turvallisia?  

OMAN YHTEISÖNI TAPA PUHUA LAPSISTA JA NUORISTA LÄHEISINEEN 

9. Tunnistanko, miten meillä yhteisönä on tapana puhua tästä lapsesta?  Tai lapsista ja nuorista yleensä?  

Millaisia sanoja ja kieltä käytämme? Millaisia selitysmalleja meillä on? Onko puheemme asiakkaan 

ainutkertaisuuden tunnistavaa, hänen tietoaan arvostavaa ja kunnioittavaa?  

YHTEISÖNI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KOKEMUSTEN  JA TODELLISUUDEN RAKENTAJANA 

10. Tunnistanko itse ja tunnistaako oma yhteisöni (työyhteisö, koulu tms.) mitä seurauksia meidän 

tavastamme puhua ja ajatella on lapselle/nuorelle ja läheisille? Millaisia kokemuksia itsestään lapset, nuoret 

ja läheiset saavat meidän kanssamme ollessaan? Millaisia yhteistoiminnan ja puhumisen tapoja meidän olisi 

tärkeää yhteisönä vahvistaa, jotta asiakkaat kokisivat yhteistyömme tärkeäksi ja hyödylliseksi?  


