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LUMO - LASTENSUOJELUN UUDISTAMINEN MONIALAISESTI -HANKE 

Alue: Itä- ja Keski-Suomi 
Hallinnoija: Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO  
Osatoteuttajat: Etelä-Savossa Essote, Keski-Suomessa Koske, Pohjois-Savossa Kuopio ja  
Pohjois-Karjalassa Siun Sote 
Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö  

LUMO - lastensuojelun uudistaminen monialaisesti -hanke toteuttaa Lapsi- ja perhepalvelujen 
muutosohjelmaa ja sen lähtökohtana on vastata lastensuojelun monialaisen kehittämistyön 
tarpeisiin Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueella. Tärkeimmät kehittämiskohteet ovat asiakkaiden 
osallisuuden vahvistaminen, monialaisen ja -toimijaisen työn lisääminen ja parantaminen, 
monialaisten yhteistyörakenteiden luominen ja käynnistäminen sekä systeemisen toimintamallin 
mukaisen työskentelyn soveltaminen käytäntöön. LUMO on osa valtakunnallista viiden 
monialaisen lastensuojelun kehittämishankkeen kokonaisuutta. 
 

Ajankohtaista: 

• LUMOn tapahtumakalenterista löytyvät kaikki ajankohtaiset tapahtumat: 
https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri 

• Monialaisen yhteistyön verkkopajasarja on jatkunut mainion startin jälkeen 
lakiverkkopajalla sekä monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin ja systeemisen työotteen 
hyödyntämisen teemoilla. Verkkopajat kokosivat noin 520 osallistujaa. Kevätkaudella on 
tulossa vielä yksi lakiverkkopaja, ja sarja jatkuu taas syksyllä. 

• Monialaisessa yhteistyössä tarvittavaa osaamista on käsitelty myös Lumonaari-sarjassa, 
joka toteutetaan yhdessä Pesäpuu ry:n kanssa. Sarjan teemoja ovat olleet 
traumatietoisuus, sijaishuollossa kasvavien koulunkäynti ja mielen hyvinvointi. Tilaisuudet 
ovat koonneet noin 620 osallistujaa. Viimeinen Lumonaari järjestetään toukokuussa ja sen 
teemana on osallisuuden vahvistaminen. 

• Systeemisen työskentelyn tueksi on järjestetty sparrausta ja täydennyskoulutusta niin 
esihenkilöille kuin työntekijöille, ja näissä oli mukana noin 360 henkilöä. 

• Lisäksi LUMO on järjestänyt lyhyitä infotilaisuuksia lastensuojelusta ja systeemisestä 
työskentelystä, ja nämä ovat koonneet noin 660 osallistujaa. 

• Webinaarisarja kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseksi lastensuojelussa käynnistyi 
maaliskuussa ja jatkuu syyskaudella. Ensimmäisessä tilaisuudessa oli mukana 
parikymmentä henkilöä. 

• LUMO järjesti myös aluevaltuutetuille suunnatun lastensuojelun infotilaisuuden, ja 
vastaava tilaisuus järjestetään uudelleen 9.6.2022. 

• Suuri osa LUMOn järjestämien tilaisuuksien materiaaleista löytyy ISOn materiaalipankista 
 
Lumon blogikirjoitukset: 

• Christine Välivaara: Yksin ei pärjää kukaan 

• Hanna Torvinen: Kehittäjän vuosi 

https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/materiaalipankki.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/yksin-ei-parjaa-kukaan.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/kehittajan-vuosi.html


• Marika Huupponen: Lastensuojelun muutosta johtamassa 

• Lauri Silvonen: Osallisuus edellä lastensuojelun kehittämisessä 

• Anne Frimodig: Hanketyö – ehkä elämäsi kiihkein lomaromanssi 

 Aiemmin julkaistut LUMOn blogit löydät hankkeen sivuilta 

 
Maakuntien terveiset: 

Etelä-Savo: 

• Lastensuojelun monitoimijaisen arvioinnin ja yhteistyön kehittäminen etenee yhdessä 
kumppanien eli Tikanpellon päiväkodin, Ristiinan koulun ja Urpolan koulun kanssa. 
Pilotoinnin kokemuksia kerätään kevätkaudella. 

• Vaativan sijaishuollon laitoskehittämiseen liittyvä työpajatyöskentely yhdessä koulun ja 
psykiatrian kanssa on käynnistynyt. 

• Etelä-Savon toinen Sytykettä yhteistyöhön -valmennus toteutettiin helmikuussa ja 
lastensuojelun ja lapsiperhesosiaalityön työntekijöille suunnattu systeemisen 
työskentelymallin peruskoulutus toteutuu maalis-toukokuussa. 

• Systeemisen työotteen juurruttamisen tuki jatkuu, ja mallin käyttöönotto on kirjattu 
perhekeskussuunnitelmaan sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.  

• Alueelta saatiin THL:n syty-kouluttajakoulutukseen yksi uusi työpari. 

Keski-Suomi: 

• Monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen jatkuu Keuruun, Saarikan ja 
Wiitaunionin kanssa.  

• Jyväskylässä on tehty lastensuojelun ja nuorisovastaanoton yhteistyön mallinnusta, ja 
työskentelyä kootaan parhaillaan. Lisäksi LIPSY-laitoskehittämisen yhteistyö käynnistyy. 

• Systeemisen työotteen koulutuksia on pidetty kahdelle ryhmälle, ja lisäksi kunnille on 
pidetty systeemisyyteen liittyviä tukikäyntejä. 

• Sytykettä yhteistyöhön -valmennukset lastensuojelun yhteistyöverkostoille sekä 
perhekeskusverkostolle on pidetty maalis-huhtikuussa. 

• Systeeminen työote on kuvattu tulevan hyvinvointialueen lastensuojelun 
palvelukuvaukseen. 

• Systeemisen työotteen eteenpäin viemisen ja juurruttamisen suunnittelu jatkuu. 

Pohjois-Savo: 

• Monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin ja yhteistyön kehittäminen etenee 
Lapinlahden kunnan kanssa. 

• Vaativan sijaishuollon laitoskehittämistä tehdään yhdessä OT-keskuskehittämisen, 
Kuopion kaupungin ja KYS:n kanssa, ja tämän tueksi on suunnitteilla työpajatyöskentelyä. 

• Pohjois-Savon Sytykettä yhteistyöhön -verkostovalmennuksia on järjestetty kolmelle 
ryhmälle. 

• Alueelta saatiin THL:n syty-kouluttajakoulutukseen työpari, joka suunnittelee ja 
toteuttaa syyskaudelle systeemisen työotteen koulutuksen. 

• Systeeminen työote on linjattu tulevan hyvinvointialueen lastensuojelun ja 
perhekeskuksen työtavaksi. Mallin juurruttamisen ja ylläpidon suunnittelu jatkuu 
hyvinvointialueen valmistelutyön osana. 

https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/lastensuojelun-muutosta-johtamassa.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/osallisuus-edella-lastensuojelun-kehittamisessa.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/hanketyo-ehka-elamasi-kiihkein-lomaromanssi.html
https://www.isonet.fi/iso-toiminta/kehittamishankkeet/lumo-hanke.html


Pohjois-Karjala: 

• Monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen etenee niin palvelutarpeen 
arviointitiimin, lastensuojeluyksikkö Paikkiksen kuin lastenpsykiatrian kanssa. Lisäksi 
rinnalla kulkee sijoitettujen lasten terveystarkastuksen kehittäminen. 

• Tammikuussa käynnistyi lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteinen terapeuttisen 
dialogin koulutus- ja kehittämisprosessi, joka kestää koko vuoden. 

• Systeemisen toimintamallin koulutuksia on pidetty laajasti lastensuojelun ja 
lapsiperhepalvelujen henkilöstölle. Myös verkostoille suunnattu Sytykettä yhteistyöhön -
valmennus toteutui syyskaudella. 

• Systeemisen toimintamallin käytön ja juurruttamisen tuki jatkuu edelleen. 

Luvassa jatkossa: 
Vielä ennätät ilmoittautua kevätkauden viimeisiin tilaisuuksiin ennen kesälaitumille rientämistä. 
Syyskaudelle on suunniteltu erilaisia monialaisen yhteistyön ja kokemusasiantuntijatoiminnan 
tilaisuuksia sekä systeemisen työotteen täydennyskoulutustapahtumia niin lastensuojelussa 
työskenteleville kuin yhteistyökumppaneille. Seuraa jatkuvasti päivittyvää LUMOn tapahtuma-
kalenteria ja käy ilmoittautumassa kiinnostaviin tilaisuuksiin: 
https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri 
 

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

Aurinkoa kevääseen 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://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri
https://www.isonet.fi/iso-toiminta/kehittamishankkeet/lumo-hanke.html

