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tausta

• Vakavasti oireilevien lasten tilanteisiin ei pystytä 
vastaamaan riittävän hyvin

• Lastensuojelun kehittäminen ja sen henkilöstön 
kuormittuminen ovat olleet pitkään ajankohtaisia

• LUMO-hanke vastaa Itä- ja Keski-Suomen 
yhteistyöalueella lastensuojelun monialaisen 
kehittämistyön tarpeisiin



• Erityisesti Etelä-Savossa ja Pohjois-
Karjalassa mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen riittämättömyys, 
palveluketjujen toimimattomuus sekä 
monialaisen yhteistyön ja tiedonkulun 
puutteet suuria

• Etelä- ja Pohjois-Savossa ongelmana 
kodinulkopuolisten sijoitusten tarve –
monialaisia lapsille sopivia palveluja 
saatavilla hyvin vähän 

• Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa 
päihde- ja mielenterveyspalvelujen 
ja etenkin erikoissairaanhoidon 
palvelujen puutteet

• Pohjois-Savossa myös monialaisessa 
yhteistyössä ja tiedonkulussa 
kehitettävää

Lastensuojelun tilannekuva
Osaamiskeskusten valtakunnallinen tilannekuvakysely huhti-toukokuussa 2020



Hankkeen tavoitteet

1. Parantaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta omissa 
asioissaan

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

3. Edistää systeemisen toimintamallin levittämistä ja 
juurruttamista monitoimijaisessa lastensuojelussa



• Lapsen ja perheen näkemykset ja 
tarpeet ohjaavat työtä

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

• 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

• Asiakkaat saavat monialaista 
tukea systeemisen toimintamallin 
mukaisesti

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

• Lasten ja nuorten sosiaaliset, 
terveydelliset ja 

Hankkeen tulokset

Lasten ja nuorten sosiaaliset, terveydelliset ja 

sivistykselliset oikeudet toteutuvat lasten arjessa



1. Monialaisen ja 
monitoimijaisen yhteistyön 
kehittäminen
• Monialaisen arvioinnin / 

palvelutarpeen arvioinnin 
toimintamallit

• Monitoimijaisen yhteistyön 
toimintamallit

• Strateginen sitouttaminen

2. Systeemisen toimintamallin 
kehittäminen

• Systeemisen toimintamallin 
kouluttaminen

• Kouluttajakoulutusten toteutus

• Systeemisen ajattelutavan 
valmentaminen lastensuojelun 
laajalle verkostolle

Hankkeen työpaketit

Asiakkaiden osallisuus vahvana lähtökohtana







hakuprosessi

• Viisi YTA-alueen laajuista kehittämishanketta koko maahan

• Itä- ja Keski-Suomen hakemus jätetty 29.5.2020, STM:n
tavoitteena tehdä päätökset kesän aikana

• Kaikki meidän YTA-alueen kunnat/sote-kuntayhtymät ovat sitoutuneet 
hankkeen toteuttamiseen

• Hakemuksia arvioidaan sisällöllisesti:
• Kattavuus (kuinka moni kunnista/maakunnista mukana, alueen kokonaislapsimäärä)
• Monialaisuus ja monitoimijaisuus: olennaiset toimialat ja toimijat mukana
• Konkreettisuus ja pitkäjänteinen vaikuttavuus: miten hanke edistää näitä
• Kustakin osa-alueesta mahdollista saada 0–2 pistettä



Hankkeen toteutus

• Hankkeen toiminta-aika: 1.8.2020–31.12.2022. 
• Hallinnoija: ISO
• Osatoteuttajat: Essote, Koske, Kuopion kaupunki ja Siun sote
• Kokonaiskustannukset: 1 000 000 €
• Kuntien omarahoitusosuus: 200 000 €, josta osa katetaan työpanoksen 

siirtoina hankkeelle/Keski-Suomessa pääsääntö
• Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
• Hankkeen toiminnassa olennaista yhteistyö maakuntien lastensuojelun, 

sivistystoimen, päihde -ja mielenterveyspalvelujen ja järjestöjen 
avaintoimijoiden sekä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman, sote-
rakennehankkeiden sekä YTA-alueen VIP-verkoston ja osaamis- ja 
tukikeskuskehittämisen (OT) kanssa



Kiitos mielenkiinnosta!




