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Aikuistumisen tuen systeeminen koulutus 
Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hanke, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan 

osaamiskeskuksen SONet BOTNIAn / Seinäjoen ammattikorkeakoulun osatoteutus, järjestää 

hankealueella Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä (Riihimäki 

ja Hausjärvi) systeemistä aikuistumisen tuen koulutusta lastensuojelun jälkihuollon toimijoille ja 

sidosryhmille. Koulutus toteutetaan etäyhteyksillä. Koulutus on osallistujille maksuton. 

 

Kenelle: Lastensuojelun jälkihuollon johdolle ja työntekijöille sekä yhteistyökumppaneille (esimerkiksi 

aikuissosiaalityö, etsivä nuorisotyö, päihde- ja mielenterveyspalvelut, oppilashuolto, TE-palvelut, 

Kela), yhteensä noin 20–30 osallistujaa. 

 

Sisältö:  

Systeemisyys viitekehyksenä ja käytännön työtapana (tiimityöskentely ja hypoteesit), 

suhdeperustaisuus, jälkihuolto, verkostotyö, nuoren traumatausta ja traumainformoitu jälkihuollon työ 

(käytännön työkaluja), mentalisaatio, vanhemmuuden tukeminen jälkihuollossa 

 

Koulutuksen aikana osallistujat oppivat systeemisen ajattelun perusteet. Koulutuksen jälkeen he 

osaavat käyttää ja soveltaa mallia omassa työskentelyssään. Koulutusta ennen lähetetään 

taustamateriaalia ja ennakkotehtäviä. Koulutuksen aikana tehdään pienryhmätyöskentelyä.  
 

Ajankohta: 29.8.-8.12.2022 välillä yhteensä 8 aamupäivää klo 8:30–12 

 

Alustava ohjelma (tarkentuu vielä osallistujien ja toiveiden mukaan):  

 

Ma 29.8.22 klo 8:30–12 

Systeeminen työskentely jälkihuollon kontekstissa - orientaatio, viitekehys ja työtapa  

Työntekijän ja tiimin oma vaikutus työskentelyyn, arvopohja 

 

Ma 12.9.22 klo 8:30–12 

Suhdeperustaisuus ja suhteen luominen asiakkaisiin, läheisiin ja verkostoon  

Moniammatillinen verkostoyhteistyö ja monitoimijaisuus 

 

Ma 26.9.22 klo 8:30–12 

Käytännön kokemuksia ja työparityö 

Asiakastapaus ja kokemukset systeemisestä työstä jälkihuollossa 

 

Ma 10.10.22 klo 8:30–12 

Nuoren toiveet, onnistumiset, tulevaisuuteen suuntautuminen sekä hypoteesit 
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Ma 24.10.22 klo 8:30–12 

Nuoren traumatausta ja traumainformoitu jälkihuollon työ 

 

Ma 7.11.22 klo 8:30–12 

Mentalisaatio 

 

To 24.11.22 klo 8:30–12 

Lapsen saaminen ja vanhemmuuden tukeminen jälkihuollossa 

 

To 8.12.22 klo 8:30–12 

Työntekijän itsestä huolehtiminen, tunteet ja voimavarat 

 

 

Kouluttajat: 

 

Minna Manelius, VTM, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, THL:n systeemisen lastensuojelumallin 

kouluttaja, johtavana sosiaalityöntekijänä Helsingin jälkihuollossa 

 

Pilvi Niemelä, YTM, sosiaalityöntekijä, THL:n systeemisen lastensuojelumallin kouluttaja,  

työskennellyt sosiaalityöntekijänä Helsingin jälkihuollossa 

 

Ira Nikkanen, psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti, THL:n systeemisen 

lastensuojelumallin kouluttaja, työskennellyt perhepsykoterapeuttina Helsingin jälkihuollon 

systeemisissä tiimeissä 

 

Tiia Hipp, YTM, erikoissosiaalityöntekijä, traumapsykoterapeuttiopiskelija, työskennellyt Helsingin 

jälkihuollossa johtavana sosiaalityöntekijänä 

 

Janna Rantala, LL, lastenpsykiatri, psykoterapeutti, työnohjaaja 

 

Lisätietoja: hankekoordinaattori Silva Sevola p. 040 8300 477, Minna Kallinen p. 040 8300 481,  

Sari Sauramäki p. 040 830 2031. Sähköposti: etunimi.sukunumi@seamk.fi 

 

Ilmoittautuminen viimeistään 15.5.2022 mennessä Webropol-linkin kautta: 

https://link.webropol.com/s/aikuistumisentuki 

 

Etusijalla ovat niiden alueiden osallistujat, jossa koko jälkihuollon tiimi pystyy osallistumaan (myös 

sidosryhmät tällöin etusijalla). Samoin etusijalla ovat ne, jotka voivat sitoutua kaikkiin koulutuspäiviin. 

Koulutuskokonaisuuteen osallistumisesta saa todistuksen. 

Kuvituskuva: Dawod Sarvari 
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