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LUMOn kehittämistyön suunnitelma 2021–2022
Talvi 20-21
(11/20-3/2021)

Nykytilan ja
toimintaympäristön
hahmottaminen
• Monialaisen
yhteistyön ja
systeemisen
toimintamallin
alkukartoitukset
• Olemassa olevat
hyvät käytänteet
• Lastensuojelun
kumppanuuskehä
• Lastensuojelun
monitoimijaisen
arviointi- ja
yhteistyömallin
prosessikuva
• Kehittämisryhmien ja
työrukkasten
kokoaminen

Kevät 21
(3/2021 alkaen)

Yhteiskehittäminen
• Nuorten osallisuustyöpaja
• Kuntakohtaiset/maakunnittaiset monialaisen
yhteiskehittämisen työpajat
• Monitoimijaisten arviointija yhteistyömallien
täsmentäminen
• Systeemisen työotteen
valmennusmateriaalit
• Mallien
pilotointisuunnitelmat
• Arviointi- ja
seurantamittarit
• Systeemisen työotteen
pilottivalmennus
verkostolle
• Lastensuojelun sytykoulutukset

Syksy 21 →

Mallien pilotointi ja
levittäminen
• Toimintamallien
pilotointi ja arviointi
• Konsultaatiokäytänteiden ja
rakenteiden
mallintaminen
• Sytykettä yhteistyöhön valmennukset
henkilöstölle,
esihenkilöille, johdolle,
päättäjille ja verkostoille
• Lastensuojelun sytykoulutukset
• Viestintä ja tiedotus
toimintamalleista

Asiakasosallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen

Juurruttaminen ja
strateginen johtaminen
tehdään rakenteissa,
hanke voi VAIN tukea

Vuosi 22

Monitoimijaisen
systeemisen työn
juurtuminen ja vienti
strategioihin
• Toimintamallien
istuttaminen ja
ylläpito
• Verkostojen
valmennukset ja
lastensuojelun sytykoulutukset
• Tuki systeemisen
mallin käyttöön ja
juurtumiseen
verkostoyhteistyön
viitekehyksenä
• Suunnitelmat ja
sopimukset mallien
viemisestä
strategioihin
• Viestintä ja tiedotus
alueen toimijoille ja
päättäjille

Monialaisen yhteistyön pilottisuunnitelmat
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
• Työpajahautomo
• Monitoimijaisen
• Pohjoinen alue,
• Kuopio:
3.5.21 sivistystoimi
palvelutarpeen arv
palvelutarpeen
uusi integroidun
ja lastensuojelu:
ioinnin ja
arviotiimi (Nurmes,
laitoshoidon yksikkö
Monialainen
monitoimijaisen
Valtimo, yhteensä
(nyk. "Kivelä"),
arviointi ja
yhteistyön kehittä
vaativan tason
3 koulua)
yhteistyö sivi-sote
misestä
• Paikkis (psykiatrian,
sijaishuolto:
kiinnostuneiden
koulun ja
sijoitusjakson (max.
ja/tai Sisukas-malli
• Hybridilaitosmalli
kuntien haku on
lastensuojelun
3kk) monitoimijainen
(vaativa
käynnissä
yhteistyö ls-yksikön
arviointityöskentely,
sijaishuolto) mipä- • Muurame ja
suunnittelupalaveri
osalta)
Saarikka
yhteistyössä
17.6.
• Pilotit linjataan
• Lapinlahti: moni27.5.21 Eteläalainen palvelutarSavon kehittäjäpeen arviointi?
ryhmässä
Suunnittelupalaverit
• Etelä-Savon
18.5. ja 10.6.
lastensuojelun
työpaja 22.6.21

YTAn yhteinen
Sytykettä
yhteistyöhön systeemisen
työotteen
valmennuspilotti
verkostoille
• 28.5. klo 9-12
• 7.6. klo 9-15
• 21.6. klo 9-12

Sytykettä
yhteistyöhön
Johdatus lastensuojeluun ja systeemiseen
työskentelyyn – valmennus lastensuojelun
yhteistyökumppaneille

Miksi osallistua valmennukseen?
• Valmennus antaa perehdytystä suosiotaan kasvattavan systeemisen
työotteen hyödyntämiseen lasten ja perheiden asioissa tehtävässä
yhteistyössä
• Saat käytännön tietoa siitä, mitä lastensuojelussa tehdään, mitä
systeeminen ajattelutapa tarkoittaa ja miten lastensuojelussa
työskennellään systeemisesti
• Valmennus kasvattaa osallistujan valmiuksia lähitulevaisuuden
systeemisiin, suhdeperustaisiin ja monialaisiin toimintamalleihin

Verkostojen valmennus alkaa pilotilla
• Pilottivalmennuksen koulutusmateriaali on tuotettu yhteistyössä LUMOn, MONNI- ja
TOP-hankkeiden kanssa osana systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutusta
• Valmennuksen teoriaosuudet muodostuvat lastensuojelun sekä systeemisen ajattelun ja
työotteen perusteista. Valmennus lisää osallistujan ymmärrystä lastensuojelun
toiminnasta ja antaa peruskäsityksen systeemisestä ajattelusta ja työskentelystä. Sisältö
voi muuttua ja muokkautua valmennuspalautteen pohjalta.
• Kohderyhmä: lastensuojelun yhteistyötahojen työntekijät ja esihenkilöt erityisesti
sivistystoimesta, oppilashuollosta, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä
erikoissairaanhoidosta
• Pilottivalmennuksen ryhmässä 26 osallistujaa
• Syksyn 2021 valmennusten aikatauluista ja ryhmiin ilmoittautumisesta tiedotetaan
kesäkuussa

Pilottivalmennuksen sisältö keväällä 2021
Osio 1: Mitä on lastensuojelu?
• 28.5. klo 9.00–12.00
• Käymme läpi perustiedot lastensuojelusta, lastensuojeluprosessista ja lastensuojelun
toimintatavoista sekä sosiaalihuoltolain mukaisista perhepalveluista

Osio 2: Systeeminen ajattelutapa ja sen hyödyt
• 7.6. klo 9.00–15.00
• Tutustumme systeemisen työotteen historiaan ja periaatteisiin sekä siihen, mitä
lisäarvoa systeemisyys tuo monialaiseen yhteistyöhön

Osio 3: Systeeminen työskentely lastensuojelussa
• 21.6. klo 9.00–12.00
• Kerromme, millaisia työtapoja, menetelmiä ja rakenteita kohtaat, jos saat
yhteistyökumppanina kutsun systeemisen lastensuojelun yhteistyöhön

Sytykettä yhteistyöhön – valmennuksen ydinteemat
Perustietoa
lastensuojelusta

Systeemisyyttä
edistävät
lähestymistavat ja
työmenetelmät

Systeemisen
työotteen historia ja
periaatteet

Systeeminen
lastensuojelu ja
monialainen
työskentely

Systeemisen työn
rakenteet:
lastensuojelun
tiimimalli
Systeemisyyden
arvot ja tunteet
työskentelyssä

LUMO-yhteistyöjulistus 2021…?
• Ammattilaisina teemme enemmän ja tiiviimmin yhteistyötä
• Järjestämme yhteistä aikaa, jotta voimme pohtia asiakastapauksia ja tehdä yhteisiä
arvioita/suunnitelmia sekä saada näkyväksi ja tunnistaa yhteistyön mahdollisuudet
• Järjestämme yhteisiä koulutuksia tärkeiksi yhteisymmärryksen rakentamisen paikoiksi
• Huolehdimme yhteistyön rakenteista yhteisen työn toteuttamiseksi
• Johtona tahdomme linjata yhteistyötä sen toteuttamisen tueksi

Tule seuraamaan LUMOn viestintää!
Twitter
https://twitter.com/LUMOhanke @LUMOhanke

Nettisivut
https://www.isonet.fi/lumo-hanke
ISOuutiset
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isouutiset.html

Kiitos mielenkiinnosta!
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