
 

 

Muistilista systeemisen ja suhdeperustaisen 

asiakastyön tueksi 
 

Systeeminen lähestymistapa on 

1) tapa ajatella lapsen, nuoren ja perheen tilannetta 

ihmissuhdekeskeisesti ja systeemisten näkökulmien ohjaamana  

2) tapa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa siten, että heidän 

toimijuutensa ja osallisuutensa vahvistuu 

3) tapa tehdä yhteistyötä lapsen, nuoren ja perheen sekä heidän 

verkostojensa kanssa ratkaisujen etsimiseksi ja voimavarojen 

löytämiseksi sekä läheisistä ihmissuhteista että laajemmista 

verkostoista 

Kun olet käynnistämässä lapsen tai nuoren ja perheenjäsenten kanssa 

työskentelyä tai orientoitumassa asiakas-, tai verkostotapaamiseen, voit 

valmistautua näihin tilanteisiin etukäteen käymällä läpi oheisen 

muistilistan.  

 

 

1. LUO ENSIN KONTAKTI  

 

Kohtaamistilanteissa, aloita aina kohtaamisesta. Luo kontakti ennen 

asiasisältöihin sukeltamaista. Kysy mitä kuuluu. Kysy tapaamisen alussa, 

mistä ja miten olisi tärkeää tänään keskustella ja mikä olisi tapaamisen hyvä 

lopputulos.  

 

 

 

 



2. ANNA TIETOA EDESSÄ OLEVASTA TYÖSKENTELYSTÄ  

 

Kun työskentely on alkamassa, kerro jo varhain lapselle, nuorelle ja 

vanhemmille/läheisille alkavan työskentelyn tavoitteista ja tiedossa olevista 

toimintatavoista. Kerro, mitä olet ajatellut yhteistyöstänne ja kysy heidän 

ajatuksiaan.  

 

3. VAHVISTA YHTEISTOIMINTAA JA TASAVERTAISUUTTA  

 

 

Kerro jo varhain työskentelyn alkaessa, että haluat kuulla lapsen ja kaikkien 

muidenkin perheenjäsenten ajatuksia omasta tilanteestaan ja toiveistaan. 

Kerro, että haluat pohtia yhdessä heidän kanssaan, millaista tukea tarvitaan 

ja mikä voisi auttaa. Kerro, että haluat toimia yhdessä, jotta lapsen tai nuoren 

hyvinvointi vahvistuisi ja perheen ja verkoston voimavarat saataisiin käyttöön.   

 

 

4. TEE OMA AJATTELUSI LÄPINÄKYVÄKSI 

 

Kun sinulle syntyy ajatuksia lapsen ja perheen tilanteesta tai ajatuksia siitä, 

mikä voisi auttaa, pyri tekemään oman ajattelusi läpinäkyväksi. Kerro 

asiakkaille, mihin tietoon, havaintoon tai kokemukseen ajatuksesi lapsesta ja 

perheestä perustuvat. Tuo esiin, että muunkinlaisia teorioita ja näkökulmia 

on olemassa ja tilannetta voidaan lähestyä monella tavalla. Kysy, mitä he 

ajattelevat ajatuksistasi.  

 

 

5. PIDÄ KIINNI TUNNUSTELEVASTA ASENTEESTA 

 

Tuo esiin omaa tietoasi ja ajatuksiasi lapsesta ja perheestä prosessin edetessä 

tunnustelevasti. Älä esitä käsityksiäsi varmana asiantuntijatietona vaan 

keskeneräisinä pohdintoina. 

 

6. HUOMIOI TUNTEET 

 

Pysy kohtaamisissasi ja suhteessa lapsiin ja perheisiin elävänä ja tuntevana. 

Huomaa työskentelyssä esiin nouseva tunnereaktiot: rauhoita ja vakauta, 

rohkaise ja kannusta, ilmaise myötätuntoa, vahvista toiveikkuutta ja 



toimijuutta. Kuuntele myös omia tunteitasi ja ”sisäisiä ääniäsi”, joita 

keskustelut asiakkaiden kanssa tai lapsen ja perheen tilanne herättävät. 

 

7. TUNNISTA OMAT AJATTELUMALLISI 

 

Pyri tunnistamaan  omaan historiaasi, aikaisempiin kokemuksiisi tai omaan 

ammattiisi perustuvat tavat ajatella ja tulkita asioita. Kysy itseltäsi, miksi 

ajattelen näin ja miten muuten voisin ajatella. Oman ajattelun tarkastelu ja 

vaihtoehtoisten ajattelutapojen pohtiminen voi avata uusia mahdollisuuksia 

edetä lapsen ja perheen kanssa.  

 

8. HYVÄKSY EPÄVARMUUS JA KESKENERÄISYYS 

 

Pidä asiakas- ja verkostotyössä esillä ajatusta, että ymmärrystä ja ratkaisuja 

etsitään työskentelyssä yhdessä. Kerro, että haluat pitää omat ajatuksesi 

avoimena ja etsiä ymmärrystä ja ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä.  

 

9. ARVOSTA JA PYYDÄ PALAUTETTA  

 

Kysy asiakastapaamisten päätteeksi palautetta. Kysy puhuttiinko oikeista 

asioista, sopiko työtapa asiakkaille ja millaisissa ajatuksissa asiakkaat ovat 

tapaamisen jälkeen. Kun yhteinen työskentelyprosessi on päättymässä, 

pyydä asiakkaita kertomaan, kertomaan, millaista heidän on ollut 

työskennellä kanssasi. Kysy, mikä oli heille avuksi, mistä ei ollut apua ja mitä 

olisit voinut tehdä toisin. 
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