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LUMO – lastensuojelun uudistaminen monialaisesti 
-hanke toteuttaa Lapsi- ja perhepalvelujen muuto-
sohjelmaa ja sen lähtökohtana on vastata lastensuoje-
lun monialaisen kehittämistyön tarpeisiin Itä- ja Keski- 
Suomen yhteistyöalueella. Tärkeimmät kehittämis-
kohteet ovat asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen, 
monialaisen ja -toimijaisen työn lisääminen ja paranta-
minen, monialaisten yhteistyörakenteiden luominen ja 
käynnistäminen sekä systeemisen toimintamallin mu-
kaisen työskentelyn soveltaminen käytäntöön. LUMO 
on osa valtakunnallista viiden monialaisen lastensuoje-
lun kehittämishankkeen kokonaisuutta.

 o LUMOn päätösjuhla järjestetään Teams-webinaarina 1.12.2022 klo 13–15. Kutsumme mu-
kaan kaikki LUMOn kehittämistyössä mukana olleet! Tilaisuuden tulee avaamaan lapsiasia-
valtuutettu Elina Pekkarinen. Ilmoittaudu 29.11. mennessä tästä linkistä.

 o LUMOn tapahtumakalenterista löytyvät kaikki hankkeen loppuajan tapahtumat:  
https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri

 o Suuri osa LUMOn järjestämien tilaisuuksien materiaaleista löytyy ISOn materiaalipankista.

Lumon blogikirjoitukset:
 o Katariina Mattila: Harjoittelu lisäsi ymmärrystä kokemusasiantuntijuudesta
 o Päivi Malinen: Arvoa ja aikaa kokemusasiantuntijuudelle

Aiemmin julkaistut LUMOn blogit löydät hankkeen sivuilta.

Ajankohtaista

https://link.webropolsurveys.com/S/BA64EE1D5A959820
https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/materiaalipankki.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/harjoittelu-lisasi-ymmarrysta-kokemusasiantuntijuudesta.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/arvoa-ja-aikaa-kokemusasiantuntijuudelle.html
https://www.isonet.fi/iso-toiminta/kehittamishankkeet/lumo-hanke.html


Monitoimijaisen arvioinnin ja yhteistyön kehittämisen helmiä

Systeemisen toimintamallin kehittämisen helmiä

 o Monitoimijaisen lapsen palvelutarpeen arvioinnin toimintakortit julkistettiin valtakunnal-
lisilla lastensuojelupäivillä Lahdessa. Toimintakortit on viety hankkeen Innokylä-sivujen 
toimintamalleihin. Suora linkki toimintakorteille on tässä.

 o Vaativan sijaishuollon laitoskehittämisen työpajat Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa:
• Etelä-Savon vaativan sijaishuollon työpajasarja on saatu päätökseen. Konsultti Jussi     

Sudenlehden johdolla koulun, nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun monialainen työryh-
mä on työstänyt vaativan sijaishuollon lastensuojelulaitoksen teoreettista viitekehystä 
ja toimintamallia Etelä-Savossa.

• Pohjois-Savoon keväällä 2024 avattavan vaativan sijaishuollon laitoksen monitoimi-
jaista arviointi- ja asiakkuusprosessia työstetään parhaillaan palvelumuotoilun avulla 
työpajasarjassa. Työpajoissa on mukana työntekijöitä lastensuojelun sosiaalityöstä, 
kaupungin sijaishuollon yksiköstä, nuorisopsykiatrian osastolta ja poliklinikalta, sairaa-
lakoulusta sekä LUMO-hanketiimin kokemusasiantuntijavanhempia.

 o Keski-Suomessa on mallinnettu lastensuojelun ja Nuorisovastaanoton yhteistyötä sekä 
pidetty yhteistyötapaamisia uuden Lastenpsykiatrian intensiivisen hoidon perheyksikön 
työntekijöiden sekä lastensuojelun ja perhesosiaalityön  esihenkilöiden kanssa. Yksikkö 
avautuu tammikuussa 2023.

 o Pohjois-Karjalassa kehitettiin monitoimijaista palveluntarpeen arviointia lastensuojelun 
ja lasten psykiatrian yhteisasiakkuuksien osalta. Tämän lisäksi lastensuojelun sijaishuollon 
palvelu polkua kehitettiin lastensuojelulaitokseen tulevien nuorten osalta. Kehittämistyöhön 
luotiin toimivat rakenteet ja jatkossa työtä laajennetaan myös muihin lastensuojelulaitoksiin.

 o Juurruttaminen jatkunut yhteistoiminta-alueella yhteisillä täydennyskoulutuksilla ja maa-
kunnallisilla aamukahveilla.

 o Syksyllä järjestetty yhteistoiminta-alueella Sytykettä yhteistyöhön -verkostovalmennus.
 o Itä-Suomeen on saatu THL:n koulutuksen kautta neljä uutta systeemisen työotteen koulutta-

jaa (Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) vahvistamaan systeemisen työotteen koulutusta.
 o Pohjois-Savossa Siilinjärven kunnan lastensuojelusta osallistuttiin THL:n FIT-mittaripilotoin-

tiin v. 2021-2022. THL julkaisee pilotoinnin tulokset myöhemmin.
 o Etelä-Savon lastensuojelussa tehdään parhaillaan FIT-mittaripilointiin toimeenpano-

suunnitelmaa.
 o Keski-Suomessa on parhaillaan meneillään alueen perheterapeuteille räätälöity systeemisen 

toimintamallin koulutus, jossa keskitytään perheterapeutin rooliin systeemisessä tiimissä.
 o Pohjois-Karjalassa on pilotoitu lastenpsykiatrilla monialaista terapeuttista dialogia lasten 

mielenterveystyön ja lastensuojelun osaamisen vahvistamiseksi. Terapeuttinen dialogi -kou-
lutukseen osallistuvat toteuttivat pienryhmittäin käytännössä toteuttamiskelpoisia kehittä-
mistehtäviä, joista yksi oli systeemisen tiimimallin mukainen työskentely lastenpsykiatrialla 
perinteisen hoitoneuvottelun sijasta.

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/toimintakortit-monitoimijaiseen-lapsen-palvelutarpeen-arviointiin
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/toimintakortit-monitoimijaiseen-lapsen-palvelutarpeen-arviointiin
https://indd.adobe.com/view/43e24702-dfda-4f73-85af-b56925631429


 o Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen eri tapaamisiin ja tilaisuuksiin, syty-koulutuksiin 
ja laitosvierailuihin, sekä eri alueilla tapahtuneeseen kehittämistyöhön kuten jälkihuollon 
aikaisen tukityön kehittäminen, palvelutarpeen arvioinnin toimintakorttien työstäminen ja 
vaativan sijaishuollon palvelumuotoilu.

 o Etelä-Savossa on käynnissä työ kokemusasiantuntijatoimintamallin luomiseksi hyvinvointi-
alueelle, työskentelyyn kutsuttu mukaan kokemusasiantuntijoita.

 o Keski-Suomessa on valmistunut malli lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnan rakenteesta.

Osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden kehittämisen helmiä

Mitä on vielä tulossa?

LUMOn kehittämistyön lopputulokset tullaan viemään Innokylään, jonne hankkeelle on luotu 
oma kokonaisuus. Pääset LUMOn Innokylä-sivuille tästä linkistä.

Lisätietoja:
Hankkeen www-sivut: isonet.fi/lumo
Seuraa keskustelua Twitterissä: @LUMOhanke

Aurinkoa syksyyn toivottaa hanketiimimme: 

Hankekoordinaattori:  Päivi Malinen, ISO 
    paivi.malinen@isonet.fi, puh. 044 024 6415

Hanketyöntekijät:

Etelä-Savo   Marika Huupponen, lastensuojelun kehittäjä 
    marika.huupponen@essote.fi, puh. 040 359 7659

    Lauri Silvonen, lastensuojelun kehittäjä
    lauri.silvonen@essote.fi, puh. 040 656 7554

Keski-Suomi   Reetta Salmi, lastensuojelun kehittäjä 
    reetta.salmi@koske.fi, puh. 040 653 7220

Pohjois-Savo   Katariina Katainen, lastensuojelun kehittämisasiantuntija
    katariina.katainen@kuopio.fi, puh. 044 718 6522

Pohjois-Karjala  Anne Frimodig, projektiasiantuntija
    anne.frimodig@siunsote.fi, puh. 013 330 9862

    Anu Mikkonen, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti 
    anu.mikkonen@siunsote.fi, puh. 013 330 4056

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/lumo-lastensuojelun-uudistaminen-monialaisesti-ita-ja-keski-suomessa-2020-22-osana
http://isonet.fi/lumo

