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Katsaus LUMOn
nykytilanteeseen



Kehittämistyön tavoitteet
TAVOITE MISSÄ MUUTOS NÄKYY?

1. Parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta 
omissa asioissaan

• Lapsen ja perheen näkemykset ja tarpeet ohjaavat 
työtä

• Asiakkaat ovat vahvasti osallisia/toimijoita ja saavat 
monialaista tukea systeemisen toimintamallin 
mukaisesti

2. Uudistaa ja parantaa lastensuojelutyötä ja 
lastensuojelun arjessa toimivan monialaisen verkoston 
työtä ja toimintaa niin perus- kuin erityispalvelujen 
tasolla

• Monialainen verkosto vastaa lapsen, nuoren ja 
perheen tarpeisiin kokonaisvaltaisesti

• Verkosto toimii asiakkaita arvostavasti ja 
kohtaavasti

• Tunnistetaan verkoston vahvuudet ja niiden 
suhteet

• Uudet yhteistyörakenteet ovat osa verkoston arkea

3. Edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja 
juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa

• Asiakkaat saavat monialaista tukea systeemisen 
toimintamallin mukaisesti

• Systeeminen ajattelutapa ja työote on yhteisesti 
jaettu ja juurtunut lastensuojeluun, 
sivistystoimeen, terveydenhuoltoon sekä päihde- ja 
mielenterveystyöhön



LUMO – Lastensuojelun 
kumppanuuskehä

Tunnemmeko ja 
tunnistammeko
toisemme, toistemme
osaamisen sekä
yhteistyön
mahdollisuudet? 



Missä mennään tällä hetkellä?

Työpaketti 1 Monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen

Työpaketissa toimeenpannaan monitoimijaisen arvioinnin mallia ja muodostetaan alueelliset, 
systemaattiset käytännöt ja rakenteet monialaiselle yhteistyölle.

Pilotit lastensuojelun yhdistelmälaitosten / palvelutarpeen arviointitiimien kanssa.

Työpaketti 2 Systeemisen toimintamallin kehittäminen

Asiakasosallisuus kaiken kehittämisen kivijalkana. Kokemusasiantuntijat mukana tapahtumien ja
tilaisuuksien suunnittelussa ja järjestämisessä.

Työpaketissa varmistetaan riittävä toimintamallin kouluttajien määrä ja järjestetään systeemisen 
toimintamallin koulutuksia lastensuojeluun sekä systeemisen työotteen valmennuksia 

lastensuojelun yhteistyökumppaneille. Pilottivalmennus verkostoille alkamassa.



Tervetuloa 
esihenkilöiden LUMO-infoon 

31.5. klo 13–14.30

• Kuulet LUMO-hankkeen ajankohtaiset 
kuulumiset ja maakunnallisen 
kehittämistyön suunnitelmat

• Saat peruskatsauksen monialaisuudesta 
ja systeemisyydestä osana LUMO-
kehittämistä

• Kuulet "Sytykettä yhteistyöhön" -
valmennuksesta

• Ilmoittaudu mukaan Teams-webinaariin 
28.5.2021 klo 12 mennessä tästä linkistä!

https://link.webropolsurveys.com/S/0A14264D6CB520A6


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 aikataulu:
• pe 28.5. klo 9.00–12.00 (Teams)

• ma 7.6. klo 9.00–15.00  (Teams)

• ma 21.6. klo 9.00–12.00 (Teams)

• pilottiin osallistujilta kerätään palautetta ja kehittämisehdotuksia valmennuksen sisällöstä ja 
toteutuksesta

• pilotissa on vielä muutama paikka vapaana: jos haluat pilottiin mukaan, laita sähköposti tämän 
päivän (27.5.) aikana (paivi.malinen@isonet.fi) 

• Kohderyhmä: lastensuojelun yhteistyötahojen työntekijät ja esihenkilöt erityisesti 
sivistystoimesta, oppilashuollosta, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä 
erikoissairaanhoidosta

• Syksyn 2021 valmennusten aikatauluista ja ryhmiin ilmoittautumisesta 
tiedotetaan kesäkuussa

mailto:paivi.malinen@isonet.fi


Valmennuksen sisältö kevään 2021 pilotissa

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.

Valmennuksen osiot:

1. Mitä lastensuojelu on?
• perustiedot lastensuojelusta, lastensuojeluprosessista ja lastensuojelun toimintatavoista sekä 

sosiaalihuoltolain mukaisista perhepalveluista

2. Systeeminen ajattelutapa ja sen hyödyt
• systeemisen työotteen historia ja periaatteet, mitä lisäarvoa systeemisyys tuo monialaiseen 

yhteistyöhön

3. Systeeminen työskentely lastensuojelussa 
• mitä yhteistyökumppanin on hyvä tietää, jos saa kutsun systeemisen lastensuojelun 

yhteistyöhön



Sytykettä yhteistyöhön – valmennuksen ydinteemat

Perustietoa 
lastensuojelusta

Systeemisen 
työotteen historia ja 

periaatteet

Systeeminen 
lastensuojelu ja 

monialainen 
työskentely

Systeemisyyden 
arvot ja tunteet 
työskentelyssä

Systeemisen työn 
rakenteet: 

lastensuojelun 
tiimimalli

Systeemisyyttä 
edistävät 

lähestymistavat ja 
työmenetelmät



Kiitos mielenkiinnosta!

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

Seuraa LUMOavaa viestintää:
• Twitter: https://twitter.com/LUMOhanke

@LUMOhanke
• Nettisivut: https://www.isonet.fi/lumo-hanke
• ISOuutiset: https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-

materiaalit/isouutiset.html

mailto:Etunimi.sukunimi@organisaatio.fi
https://twitter.com/LUMOhanke
https://www.isonet.fi/lumo-hanke
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isouutiset.html



