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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. 
 

Hankkeen tavoitteet: 
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. 

Hankkeen tärkeimmät kehittämiskohteet ovat 
1. monialaisen ja monitoimijaisen työn lisääminen  
2. monialaisten yhteistyörakenteiden luominen ja käynnistäminen sekä  
3. systeemisen toimintamallin mukaisen työskentelyn soveltaminen käytäntöön. 

 
Lumon tapahtumat: 

• LUMOn startti 27.1.2021 
• Alkukartoituskyselyt helmi-maaliskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 548 lastensuojelun 

yhteistyökumppania ja 134 lastensuojelun ammattilaista. ”Kuuntele ja arvosta” – raportti 
yhteistyökumppaneiden kyselyn tuloksista 

• LUMO-hankkeen Kick off -webinaari 14.4.2021, tilaisuuden materiaalit ISOn 
materiaalipankissa 

• Lastensuojelun yhteistyökumppaneille suunnattu "Sytykettä yhteistyöhön" -
pilottivalmennus 28.5. - 21.6.2021 

• Esihenkilöille tarkoitettu LUMO-info 31.5.2021, tilaisuuden materiaalit ISOn 
materiaalipankissa 

• Nuorten osallisuustyöpaja 10.6.2021  
• Vanhempien osallisuustyöpaja järjestetään 24.8.2021 

https://www.isonet.fi/media/hankkeet/lumo-hanke/julkaisut/lumo_raportti_verkostot_final.pdf
https://www.isonet.fi/ajankohtaista/lastensuojelun-uudistaminen-kiinnostaa-ita-ja-keski-suomessa.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/materiaalipankki.html
https://www.isonet.fi/media/hankkeet/lumo-hanke/esitykset/syty_valmennus_verkostoille_esittely_nettiin.pdf
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/materiaalipankki.html
https://www.isonet.fi/media/hankkeet/lumo-hanke/esitykset/osallisuustyopaja-10.6.2021.pdf
https://www.isonet.fi/media/hankkeet/lumo-hanke/osallisuustyopaja-kutsu-2.pdf


Lumon blogikirjoitukset 
• Yhteistyöverkostot lastensuojelutyön mittarina 

• Aitoa kohtaamista punaisella matolla 

• Yhteinen tanssi 

• Kehittämistä keskellä Suomea 

• Kehittämisterveisiä Pohjois-Savosta 

• Terveiset Etelä-Savosta! 

 
Maakuntien terveiset: 
Etelä-Savo: 

• Monialaisen yhteistyön kehittämiskumppaneita kartoitettiin yhteistyössä lastensuojelun 
ja sivistystoimen kanssa pilottihautomossa 3.5.2021. Monialaista arviointia ja yhteistyötä 
systeemisellä työotteella kehitetään yhdessä lastensuojelun, Tikanpellon päiväkodin 
(Mikkeli) sekä Urpolan ja Ristiinan koulun kanssa (Mikkeli). Kehittämiskokeilut 
starttaavat elokuussa. 

• LUMO-hanke on mukana suunnittelemassa vaativan sijaishuollon laitospilottia 
yhteistyössä mielenterveyspalvelujen sekä koulun kanssa. 

• Lastensuojelun työpaja kokosi 22.6.2021 alueen lastensuojelun väen keskustelemaan 
monitoimijaisesta yhteistyöstä ja käytännöistä. 

• Etelä-Savon systeeminen lastensuojelun verkoston valmennus alkaa syyskuussa 2021      
– seuraa ilmoitteluamme ja ilmoittaudu mukaan!  

Keski-Suomi: 

• Monialaista yhteistyötä ja palvelutarpeen arviointia kehitetään Keski-Suomessa yhdessä 
Muuramen, Keuruun, Saarikan ja Wiitaunionin kanssa. Kehittäminen käynnistyy syksyllä 
2021.  

• Jyväskylässä tehdään lastensuojelun ja nuorisovastaanoton yhteistyön mallinnusta. 

• Kevään 2021 aikana lastensuojelun ammattilaisia on koulutettu systeemiseen 
työotteeseen Äänekoskella ja Wiitaunionissa. Koulutukset jatkuvat syksyllä Toivakan, 
Joutsan ja Jyväskylän osalta. Syksyllä aloitetaan myös Syty-aamukahvit lastensuojelun 
työntekijöille.  

• Keski-Suomessa aloitetaan syksyllä 2021 systeemisen työotteen valmennus 
lastensuojelun verkostolle. Lisäksi systeemistä työotetta viedään yhteistyössä 
Tulevaisuuden Sotekeskus-hankkeen kanssa perhekeskustiimeihin. 
‒ Tiedotamme tarkemmat päivämäärät eri tapahtumista pian, joten pysy kuulolla ja 
ilmoittaudu mukaan! 

Pohjois-Savo: 

• Monialaista ja monitoimijaista arviointia sekä lapsiperheiden palvelutarpeen 
arviointiprosessissa että vaativassa sijaishuollossa kehitetään yhdessä Lapinlahden 
kunnan ja Kuopion kaupungin kanssa. Kehittämiskokeilut käynnistyvät syksyllä 2021. 

• LUMO-tiimi yhdessä maakuntien syty-kouluttajien kanssa kokoontui 23.6.2021 
ideoimaan sisältöä syty-mallin huoltamiseksi ja vahvistamiseksi lastensuojelussa. 

• Pohjois-Savon systeeminen lastensuojelun verkoston valmennus tulossa syksyllä 2021    
– seuraa tiedotustamme ja ilmoittaudu mukaan! 

https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/yhteistyoverkostot-lastensuojelutyon-mittarina.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/aitoa-kohtaamista-punaisella-matolla.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/yhteinen-tanssi.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/kehittamista-keskella-suomea.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/kehittamisterveisia-pohjois-savosta.html
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isoblogi/terveiset-etela-savosta.html


Pohjois-Karjala: 

• Monialaista ja monitoimijaista arviointia ja yhteistyötä kehitetään yhdessä Pohjoisen 
alueen palvelutarpeen arviointitiimin sekä lastensuojeluyksikkö Paikkiksen kanssa. 
Kehittämiskokeilut käynnistyvät syksyllä 2021. 

• Systeemisen toimintamallin valmennukset ovat käynnissä Siun soten Keskisellä alueella 
lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden henkilöstölle. Syyskuussa starttaa lisäksi 
verkostojen valmennukset – seuraa ilmoitteluamme ja ilmoittaudu mukaan! 

• Systeemisen toimintamallin käytön tuen mallia kehitetään yhdessä syty-kouluttajien, 

esimiesten ja LUMO-tiimin kanssa. Tuen malliin sisältyy teemallisia Syty-aamukahveja, 

työnohjausta/käyttöönoton tukea, koulutusta - tiedotusta tulossa! 

 

Luvassa jatkossa: 
Kehittämistyö jatkuu ja käytännön kokeilut maakunnissa alkavat heti kesälomien jälkeen.  
Lisäksi jatkamme kaikissa maakunnissa Sytykettä yhteistyöhön -valmennuksia lastensuojelun 
yhteistyöverkostoille. LUMO-hanke järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia lastensuojelulle ja 
yhteistyöverkostolle, joten seuraa ilmoitteluamme netissä ja Twitterissä.  
 

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

 

Aurinkoista kesää 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://www.isonet.fi/iso-toiminta/kehittamishankkeet/lumo-hanke.html

