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2. Uudistamme ja parannamme 
monialaista ja monitoimijaista 

yhteis- ja verkostotyötä 
lastensuojelussa

Laaditaan monitoimijaisen arviointi- ja 
yhteistyömallin toimintasuunnitelmat sekä 

toimeenpannaan, jalkautetaan ja 
juurrutetaan mallien mukainen toiminta

3. Edistämme systeemisen 
toimintamallin käyttöä 

monialaisen lastensuojelun 
verkostossa

Varmistetaan riittävä toimintamallin 
kouluttajien määrä ja järjestetään 

systeemisen toimintamallin koulutuksia 
lastensuojeluun sekä systeemisen työotteen 

valmennuksia lastensuojelun 
yhteistyökumppaneille

1. Vahvistamme lastensuojelun 
asiakkaiden osallisuutta

Kokemusasiantuntijat mukana läpi koko 
hankkeen, kuvataan asiakkaan aktiivinen rooli 

monitoimijaisiin arviointi- ja 
toimintamalleihin

Tavoitteet

Asiakkaiden 
osallisuus

Johdon 
strateginen 

sitouttaminen

Mitä 
teemme?

Läpileikkaavat 
teemat



Miksi olemme tänään mukana?

LUMO osallistuu laitoskehittämiseen jokaisessa maakunnassa

Etelä-Savo Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo

Vaativan sijaishuollon laitospilotti
• Käynnistetty Essotessa keväällä 

2021, valmistelutyö 
jatkunut osana 
hyvinvointialueen valmistelua

• Tavoitteena esitys yksikön 
perustamisesta aluehallituksen 
päätettäväksi kesällä 2022

• LUMOn tehtävänä 
yhteistyöprosessin teoreettinen 
kuvaus (systeeminen työote)

• Työpajatyöskentely psykiatrian 
ja koulun kanssa vuoden 
2022 aikana

Lastenpsykiatrialla kehitetään 
lastenpsykiatrian 
intensiivistä psykiatrissosiaalista 
perhehoitoyksikköä (LIPSY)

Lastensuojelussa kehitetään uutta 
päivystys- ja vastaanottoyksikköä 
(Kukkumäki)

Lastensuojeluyksikkö Paikkis
• Perustettu 4/2021
• Psyykkisesti ja neuro-

psykiatrisesti oireilevien 
nuorten tulopolun mallinnus 
laitossijoitukseen

➢ miten tukea nuorta/perhettä
➢ ammattilaisten välinen 

yhteistyön vahvistaminen
➢ toimenpiteiden ja yhteistyö-

käytänteiden kuvaus

Rinnalla etenee sijoitettujen 
lasten terveystarkastus -pilotti 
sisällöllisen kehittämisen osalta 
(mallinnus)

Vaativan sijaishuollon 
laitoskehittäminen
• Lastensuojelun ja psykiatrian 

yhteisasiakkaiden sijoitus-
prosessien dokumentointi 

➢ tavoitteena kuvantaa 
sijoitusprosessi ja siinä tehtävä 
monitoimijainen yhteistyö

➢ kuvaukset sijoitusprosessien 
arvioinnin ja kehitystyön tukena

• Työpajatyöskentely 
asiakasprosessien ja 
monitoimijaisen työskentelyn 
selkeyttämiseksi

Lisäksi yhteisesti on suunnitteilla OT-seula-työpajat kaikkein vaativimpien asiakkuuksien tunnistamiseksi



Tule seuraamaan LUMOn viestintää!

Tapahtumakalenteri

https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri

Twitter

https://twitter.com/LUMOhanke @LUMOhanke

Nettisivut

https://www.isonet.fi/lumo-hanke

ISOuutiset

https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isouutiset.html

https://padlet.com/lumohanke/tapahtumakalenteri
https://twitter.com/LUMOhanke
https://www.isonet.fi/lumo-hanke
https://www.isonet.fi/julkaisut-ja-materiaalit/isouutiset.html


LUMOn timanttitiimi

Lauri Silvonen, 
Essote

Marika Huupponen, 
Essote

Päivi Malinen, ISO Anne Frimodig, Siun sote

Anu Mikkonen, 
Siun sote Reetta Salmi, 

Koske

Katariina Katainen, 
Kuopio



LUMO-hankkeen Päivi Malinen, ISO
koordinaattori: paivi.malinen@isonet.fi

LUMOn 
hanketyöntekijät:
Etelä-Savo Marika Huupponen, ESSOTE

marika.huupponen@essote.fi
Lauri Silvonen, ESSOTE
lauri.silvonen@essote.fi

Keski-Suomi Reetta Salmi, KOSKE
reetta.salmi@koske.fi

Pohjois-Karjala Anne Frimodig, Siun sote
anne.frimodig@siunsote.fi
Anu Mikkonen, Siun sote
anu.mikkonen@siunsote.fi

Pohjois-Savo Katariina Katainen, Kuopion kaupunki
katariina.katainen@kuopio.fi

Kiitos mielenkiinnosta!
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