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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. LUMO on osa valtakunnallista viiden monialaisen 
lastensuojelun kehittämishankkeen kokonaisuutta. 

 
Kehittämistyön tavoitteina on: 

1. parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa asioissaan 
2. uudistaa ja parantaa lastensuojelun sekä sen asiakkaiden arjessa toimivan monialaisen 

verkoston työtä ja toimintaa sekä 
3. edistää lastensuojelun systeemisen toimintamallin levittämistä ja juurruttamista 

monitoimijaisessa lastensuojelussa. 

 
Ajankohtaista: 

• LUMOn tapahtumakalenteri on julkaistu ja sieltä löytyvät kaikki ajankohtaiset tapahtumat: 
https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri 

• Monialaisen yhteistyön kehittämistyö starttasi Lapsen tilanteen arviointi ja 
monitoimijainen yhteistyö -verkkopajalla, joka kokosi yhteen 71 Itä- ja Keski-Suomen 
alueen toimijaa. YTAn laajuista työskentelyä jatkettiin 9.11.2021 seuraamalla 
erätaukokeskustelua: Onnistunut monialainen yhteistyö nyt ja tulevaisuudessa. 
Verkkopajasarja jatkuu 14.12.2021 lakiasiantuntija OTK Kati Saastamoisen alustuksella ja 
keskustelulla aiheesta Monialainen yhteistyö ja tietojen vaihto lasten ja perheiden 
palveluissa. 

• Ensimmäinen LUMO-video on julkaistu. Videolla kerrotaan Sytykettä yhteistyöhön-
valmennuksesta sekä systeemisestä työotteesta: https://youtu.be/oGFQH8Mk_ko 

• Lumo-tiimi osallistui Lastensuojelun valtakunnallisille päiville 5.-6.10.2021 yhdessä Suomen 
muiden lastensuojeluhankkeiden kanssa. 

 

Lumon blogikirjoitukset: 
• Systeeminen malli on hyvä, mutta toteutus ontuu 

• Tekijöiden ja tiedon puute toimivien palvelujen esteenä 

• Lastensuojelussa halutaan asiakkaat mukaan työn kehittämiseen 

https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri
https://youtu.be/oGFQH8Mk_ko
https://isonet2021.lianacms.com/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/systeeminen-malli-on-hyva-mutta-toteutus-ontuu.html
https://isonet2021.lianacms.com/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/tekijoiden-ja-tiedon-puute-toimivien-palvelujen-esteena.html
https://isonet2021.lianacms.com/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/lastensuojelussa-halutaan-asiakkaat-mukaan-tyon-kehittamiseen.html


 

• Substanssijohtamisen tärkeyttä lastensuojelussa ei saa aliarvioida 

• Lastensuojelu on yhteinen kunniatehtävä 

 
Aikaisemmat LUMOn blogit löydät hankkeen sivuilta: isonet.fi/lumo 

 

Maakuntien terveiset: 
Etelä-Savo: 

• Lastensuojelun monitoimijaista yhteistyötä ja palvelutarpeen arviointia kehitetään 
yhdessä kumppanien eli Tikanpellon päiväkodin, Ristiinan koulun ja Urpolan koulun 
kanssa. Yksiköissä on pidetty kehittämistapaamisia. 

• Ensimmäinen Etelä-Savon Sytykettä yhteistyöhön -valmennus toteutettiin syyskuussa 
2021. Uusi valmennus helmikuussa 2022 – yhteistyökumppani, ilmoittaudu mukaan!  

• Systeemisen työotteen juurruttamisen suunnitelmaa on tehty yhdessä esimiesten, 
koordinaattoreiden ja kouluttajien, Syke-työryhmän ja LUMO-tiimin kanssa. Luvassa on 
tukea systeemiselle työskentelylle; esimerkiksi perus- ja täydennyskoulutusta, johdon ja 
konsultoivien sosiaalityöntekijöiden sparrausta ja syty-aamukahveja sekä räätälöityä 
aluekohtaista tukea. 

Keski-Suomi: 

• Monialaista yhteistyötä ja palvelutarpeen arviointia kehitetään yhdessä Keuruun, 
Saarikan ja Wiitaunionin kanssa. 

• Jyväskylässä lastensuojelun ja nuorisovastaanoton yhteistyön mallinnuksen teko jatkuu. 

• Tällä hetkellä Toivakka, Joutsa ja Jyväskylä osallistuvat Systeemisen toimintamallin 
kuuden päivän koulutuksiin. 

• Lokakuussa pidettiin ensimmäiset Syty-aamukahvit lastensuojelun työntekijöille, ja ne 
jatkuvat tämän syksyn ja vuoden 2022 ajan. 

• Joulukuussa 2021 järjestetään Sytykettä yhteistyöhön -valmennus lastensuojelun 
verkostolle. Jatkoa on luvassa keväällä 2022. 

• Systeemisen toimintamallin valmennus perhekeskusverkostolle järjestetään marras- 
joulukuussa 2021. 

• Kokemusasiantuntijatoiminnan rakennetta kehitetään yhteistyössä Pesäpuun, Suomen 
Kasperin ja Aspa-säätiön 4You-hankkeen kanssa. 

Pohjois-Savo: 

• Monitoimijaista arviointimallia kokeillaan ja sovelletaan Lapinlahdella lasten 
palvelutarpeen arviointiprosesseissa. 

• Monitoimijaista arviointimallia on sparrattu Varkaudessa lasten palvelutarpeen 
arviointeja tekevälle tiimille. 

• Kuopion kaupungin vastaanotto- ja arviointiyksikön ohjaajille on valmennettu 
systeemistä työskentelymallia tueksi monitoimijaiseen yhteistyöhön ja arviointiin. 

• Joulukuussa 2021 järjestetään Sytykettä yhteistyöhön -valmennus lastensuojelun 
verkostolle yhdessä Keski-Suomen kanssa. Jatkoa valmennukselle on luvassa keväällä 
2022. 

• Pohjois-Savon syty-aamukahvit konsultoiville ja kliinikoille tulossa joulukuussa. 

 

https://isonet2021.lianacms.com/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/substanssijohtamisen-tarkeytta-lastensuojelussa-ei-saa-aliarvioida.html
https://isonet2021.lianacms.com/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/lasten-suojelu-on-yhteinen-kunniatehtava.html
https://www.isonet.fi/iso-toiminta/kehittamishankkeet/lumo-hanke.html


 

Pohjois-Karjala: 

• Monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä kehitetään yhdessä lastensuojeluyksikkö 
Paikkiksen Tilkku-osaston kanssa. Mukana ovat keskeiset toimijat lastensuojelusta, 
terveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, koulusta ja oppilashuollosta. 
Yhteiskehittämiseen tuovat panoksensa lisäksi lastensuojelun kokemusasiantuntijat.  

• Monialaisen yhteistyön ja palvelutarpeen arvioinnin suunnitelmat ovat tarkentuneet ja 
huomioitu Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman täydennyshaussa. 

• Systeemisen toimintamallin valmennukset ovat käynnissä Siun soten Keskisellä alueella 

lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden henkilöstölle. Marraskuussa juhlitaan kolmea 

valmistuvaa ryhmää. Seuraavat ryhmät käynnistyvät keväällä 2022. 

• Sytykettä yhteistyöhön -valmennus lastensuojelun monialaiselle verkostolle toteutetaan 

marras-joulukuussa livenä Joensuussa. 

• Systeemisen toimintamallin juurruttamisen ja käytön tueksi pyörivät kuukausittain 

teemalliset Syty-aamukahvit ja esimiesten rakenneryhmä. 

Luvassa jatkossa: 
Järjestämme syksyn ja talven mittaan erilaisia monialaisen yhteistyön ja systeemisen työotteen 
täydennyskoulutustapahtumia ja tilaisuuksia. Keväällä on tulossa myös Lumonaari-webinaarisarja. 
Seuraa jatkuvasti päivittyvää LUMOn tapahtumakalenteria ja käy ilmoittautumassa kiinnostaviin 
tilaisuuksiin: https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri 
 
 
Lisätietoja: 
Hankkeen www-sivut: isonet.fi/lumo 
Seuraa ja kommentoi keskustelua Twitterissä: @LUMOhanke 
 
 

Voimia syksyysi toivottaa hanketiimimme       

ISO, hankekoordinaattori Päivi Malinen  
paivi.malinen@isonet.fi, puh. 044 024 6415 
 
Etelä-Savo, lastensuojelun kehittäjä Marika Huupponen  
marika.huupponen@essote.fi, puh. 040 359 7659 
 
Keski-Suomi, lastensuojelun kehittäjä Reetta Salmi  
reetta.salmi@koske.fi, puh. 040 653 7220 
 
Pohjois-Savo, lastensuojelun kehittämisasiantuntija Katariina Katainen 
katariina.katainen@kuopio.fi, puh. 044 718 6522 
 
Pohjois-Karjala, projektiasiantuntija Hanna Torvinen  
hanna.torvinen@siunsote.fi, puh. 013 330 9862 

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

