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Case: Lapsen diabeteksen hoidon toteutus

Lapsi ja perhe

Lasten-
lääkäri

Diabetes-
hoitaja

Ravitsemus
terapeutti

Psykologi, 
perhetera

peutti

Opettaja

Koulun-
käynti-
ohjaaja

Diabeteksen hoidon 
toteuttaminen arkipäivän 
tekoina kotona ja koulussa:
-Insuliinin annostelu
-Verensokerimittaukset
-Säännöllinen ruokailu
-Liikunnan huomioiminen

Jaettu tieto, ymmärrys ja 
työnjako toimijoiden kesken
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Case: adhd ja tunnesäätelyn vaikeudet 

Lapsi ja perhe

Lääkäri

Terveyden
hoitaja

Erityis-
opettaja

Opettaja

Koulu-
psykologi

Kouluku-
raattori

Adhd:n ja tunnesäätelyn 
vaikeuksien hoidon ja 
kuntoutuksen 
toteuttaminen arkipäivän 
tekoina kotona ja 
koulussa:
-Lääkehoito
-Oppimisen tuki
-Toiminnanohjauksen 
tuki
-Apu erilaisiin 
vuorovaikutustilanteisiin 

Jaettu tieto, ymmärrys ja 
työnjako toimijoiden 
kesken
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Case: Kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi koulussa

Lapsi, sijaisperhe, 
huoltajat

Lasten-
suojelun  

sostt, 
sos.ohj.

Opettaja

Lastenpsykiatria
-psykologi

-lääkäri

-sairaanhoitaja

Erityisop
ettaja

Koulupsy
kologi

Koulukur
aattori

Koulutervey-
denhuolto

Terveydenhoi
taja, lääkäri

Koulunkäynnin 
sujuminen on yksi 
tärkeimmistä 
suojaavista ja 
syrjäytymistä 
ehkäisevistä 
tekijöistä 
sijaishuollossa 
olevilla lapsilla. 

Esim. SISUKAS –
toimintamalli: 
Systemaattisen 
työskentelymallin avulla 
tuetaan sijoitettujen lasten 
koulumenestystä, 
hyvinvointia ja selviytyvyyttä.

Työskentelyä ohjaavina 
periaatteina:
-lapsilähtöisyys  
-osallisuus 
-voimavarakeskeisyys 
-monialaisuus
-dialogiset 
palaverikäytännöt
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Case: Koulunkäyntikyky - ilmiön tarkastelu 
monialaisesti Lähde: Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa OPH 2017
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Monialaisen työn perustana lapsen 
perustarpeisiin vastaaminen 

Jukka Mäkelä: ”Mitä lapsi tarvitsee kukoistaakseen”

• Ravintoa, liikuntaa, 
lepoa, hoivaa

• Saada opetusta yhteisön 
arvoista ja odotuksista

• Vuorovaikutusta
– tulla nähdyksi omana 

itsenään, iloa tuottavana
– tulla kuulluksi ja 

arvostetuksi aloitteineen ja 
ajatuksineen

• Mahdollisuuksia tutkia 

– onnistua ja epäonnistua

– aikaa ja rauhaa 
unelmoida

• Säätelyapua–
voidakseen pysyä 
yhteydessä toisiin

• Vapautta leikkiä –
nauttia itsestään ja 

kavereistaan

• Tulla hyväksytyksi 
omaan ryhmäänsä
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Toimintamalleja monialaiseen työhön

• Lapsen perustarpeiden turvaamisen sekä perheen oman 
asiantuntijuuden ja osallisuuden ympärille rakentuva, 
koordinoitu monialainen tuki

• Lapset puheeksi – toimintamallit

• Vastuutyöntekijä -toimintamalli
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Toimintamalleja monialaiseen työhön – Lapset puheeksi

• Lapset puheeksi –keskustelut
– Käydään dialogia arjen vahvuuksista ja haavoittuvuuksista, suojaavat tekijät! 

– Systemaattinen arjen ”perustan” läpikäyminen

– Vanhemman osallisuus ja aktiivisuus oman lapsensa asiassa

– Rakennetaan luottamusta ja liitto lapsen parhaaksi ammattilaisen ja vanhemman välillä

– Yhteinen suunnitelma arjen sujumiseksi

• Lapset puheeksi -neuvonpidot 
– Neuvonpidon kokoonpano sovitaan perheen kanssa

– Valmistautuminen

– Yhteinen suunnitelma arjen sujumiseksi

– Mahdollisten hoidollisten/kuntouttavien toimien huomioiminen ja työnjaosta sopiminen

– Seurannasta sopiminen
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VASTUUTYÖNTEKIJÄN NIMEÄMINEN

Vastuutyöntekijäksi nimetään se julkisen toimen työntekijä, joka 
tuntee perheen tilanteen parhaiten, nauttii perheen luottamusta 
ja pystyy osaamisensa puolesta parhaiten vastaamaan perheen 
koordinoinnin tarpeisiin. 

-Voi olla myös vastuutyöntekijäpari
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”Monitoimijainen arviointi” - Yhteistä ymmärrystä 
rakentava vuoropuhelu auttamisen ytimessä

”Viestintä on sarja väärinymmärryksiä ja niiden korjausyrityksiä”

Petri Virtanen – Itlan tj.
”Eri sektorit ja ammattikäytännöt 

ovat ratkoneet lasten asioita ja 
ongelmia omalla logiikallaan ja 

usein vailla keskinäistä 
yhteistyötä, dialogia ja 

koordinaatiota” 
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”Monitoimijainen arviointi” 
• Yritys ymmärtää yhdessä tilannetta -> tiedon ja taidon jakaminen
• ”Ei tietäminen” ja hyväntahtoisuus on valttia
• Kiinnostus perheen, lapsen ja muiden ammattilaisten näkökulmiin ja havaintoihin
• Kuuntele, kysy ja konkretisoi (mitä käytännössä tarkoittaa ”ihan hyvin” tai ”tosi huonosti”)
• Älä jää tulkintojen varaan, varmista ymmärsitkö ja tulitko ymmärretyksi

– Pyydetään tarkennusta, ei provosoiduta

• Kompleksisten tilanteiden epävarmuuden sietäminen
– Pienimmän harmin tien etsiminen yhdessä
– Epärealistisista odotuksista luopuminen

• Koordinointi - poislähettämisen sijaan
– Saattaen vaihto (yhteinen tapaaminen, puhelin, neuvonpito…)
– sovitaan, kuka tekee, mitä, milloin ja miten tarvittava tieto välittyy oikea-aikaisesti oikeaa paikkaan
VASTUUTYÖNTEKIJÄ! 
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”Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ensin 
ymmärrettävä hänen tämän hetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. 
Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni auttamaan muita. 
Auttaakseni jotakuta minun on toki ymmärrettävä asiasta enemmän kuin hän, mutta ennen 
kaikkea minun on ymmärrettävä, mitä hän ymmärtää. Jos en siihen pysty, ei auta, että 
osaan ja tiedän enemmän kuin hän. 
Jos kuitenkin haluan osoittaa oman taitavuuteni, se johtuu turhamaisuudestani ja 
ylimielisyydestäni ja etsin oikeastaan hänen ihailuaan auttamisen sijaan. 
Kaikki aito auttaminen lähtee nöyryydellä autettavan edessä. Siksi minun tulee ymmärtää, 
ettei auttaminen ole hallitsemista vaan palvelemista. Mikäli en tähän pysty, en pysty 
myöskään auttamaan ketään.”

Sᴓren Kierkegaard
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