
YHTEENSOVITTAVA JOHTAMINEN   
KYMENLAAKSON 

PERHEKESKUKSESSA JA KOHTAAMISPAIKOISSA

Miten se teiltä onnistui noin hienosti? 
-perhekeskusfoorumi 17.5.2022 



KYMENLAAKSO

• Kymenlaaksossa on asukkaita reilu 160 000

• Kuntia alueella 6, joista suurimmat Kouvola ja Kotka

• Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä 
(Kymsote) perustettu 2019

• Kymsoteen kuuluu kunnista 5 ja yksi kunta tuottaa vielä 
ulkoistettuna sosiaali- ja terveyspalvelut 



Perhekeskuksen kehittäminen ja juurruttaminen

Kymenlaakson LAPE-hanke Kehittämistoimenpiteet ja juurruttaminen

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Painopiste perhekeskuksen rakenteiden luomisessa 
Kymenlaaksoon.

Loimme verkostojohtamisen ja koordinaation rakenteet 
Kymsoten, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyölle.

Jaoimme Kymenlaakson yhdeksään perhekeskusalueeseen.

Määrittelimme perhekeskuksen tehtävät ja palvelut.

Perustimme kohtaamispaikkoja lapsiperheille.

Rakensimme www.kymenlaaksonperhekeskus.fi-portaalin.

Painopiste varhaisen tuen palveluprosessien ja -polkujen 
kehittämisessä. 

Perhekeskuksen toimintasuunnitelman alkukartoitus ja jo olemassa 
olevan tiedon kokoaminen.

Yhteen sovittava johtamisen vahvistaminen mm.
- maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
- erilaisten ilmiöiden ja tarpeiden tunnistaminen verkostoissa sekä 
työskentely niiden parissa

Sähköisten palveluiden kehittäminen.

Yhdessä tiimi, monialainen yhteistyömalli varhaiseen tukeen.

Kohtaamispaikkatoiminnan toimintalupaus ja arviointityökalun 
koulutukset sekä käyttöönotto.

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeet mm. perhetyön porrasteisuus, 
systeeminen toimintamalli.



Perhekeskuskoordinaattoreita 3 
(vastaava ja 2 pekekoordinaattoria
kuntayhtymässä)



Mikä mahdollistaa 
yhteensovittavan johtamisen?

• Rakenne

• Strategiset linjaukset

• Koordinaatio

• Yhteiskehittäminen ja verkostotyö tarpeiden ja 
ilmiöiden pohjalta

Yhteinen tahtotila, arvostus, luottamus, sitoutuminen ja avoin dialogi



Yhteen sovittava johtaminen Kymenlaaksossa 

Jokaisella alueella toimii myös 
kohtaamispaikkatoiminnan 
verkostot (9kpl)



Perhekeskuskoordinaattorin ydintehtävät

Verkostotyö
Perhekeskustoimintamallin mukainen verkostotyö.

Kehittämistyö
Perhekeskustoiminnan kehittämistyö ja uusien toimintamallien jalkauttaminen ja juurruttaminen. 
Kohdennettujen ryhmien suunnittelu ja kehittäminen verkoston kanssa. 

Kohtaamispaikkatoiminta
Koordinoi ja kehittää kohtaamispaikkatoimintaa. Kartoittaa ja tunnistaa alueen tarpeita. 
Kehittää ja suunnittelee toimintamalleja. Vastaa arvioinnista ja kehittämisestä.

Viestintä
Perhekeskuksen ja perhekeskusalueiden kohtaamispaikkatoiminnan viestintä. 
Tuottaa ja kehittää sähköisen perhekeskuksen ja somekanavien sisältöä.

Osallisuus
Vastaa asukkaiden osallisuuden vahvistamisesta.
Toteuttaa sekä suunnittelee asiakaskyselyjä ja vastaanottaa palautetta sekä huolehtii niiden jatkokäsittelystä ja toimenpiteistä. 
Kohtaa lapsia ja perheitä.



Kymenlaakson maakunnallinen
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2024

Kymenlaakson ensimmäinen maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on strateginen 
asiakirja – yhteinen päätöksentekomme selkäranka.

Tekemisen toteutumista seurataan vuosittain ja vaikuttavuutta kahden vuoden välein väliarvioinnissa.

Vuoden 2022 yhteiset painopisteet 

Lasten ja nuorten arvostaminen ja osallisuus
• Palveluiden varhaisen saatavuuden 

varmistaminen yhteisellä työllä
• Osallisuuden vahvistaminen

Vanhemmuuden tukeminen
• Perhekeskustoimintamallin ja 

kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen

Lapsi, nuori ja perhelähtöinen työote yli 
sektorirajojen
• Systeeminen toimintamalli, verkostoyhteistyö 

lasten ja nuorten tarpeiden mukaan
• Perhekeskustoimintamallin kehittäminen 

edelleen, kokeileva kulttuuri

Hyvinvointisuunnitelma - Kymenlaakson perhekeskus

https://www.kymenlaaksonperhekeskus.fi/hyvinvointisuunnitelma


Yhteinen toimintalupaus ja 
yhteen sovitetut 
lukujärjestykset eri 
kohtaamispaikkatoimijoiden 
kanssa



Perhekeskus verkossa

50-130 osallistujaa 
illoissa 

116 Chat-keskustelua
tammi-huhtikuu

6692 katselua
maaliskuussa1526 seuraajaa 320 seuraajaa

76 yhteydenottoa
tammi-huhtikuu



Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren polku 
(palvelupolku.fi)

https://kymsote.palvelupolku.fi/nepsy/


Mari Nieminen
vs.

Vastaava 
perhekeskuskoordinaattori 
mari.nieminen@kymsote.fi

Oman alueenne onnistumiset (padlet.com)

Suvi Vallenius

suvi.vallenius@kymsote.fi

Suvi Vallenius
Projektikoordinaattori
Perhekeskus
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hanke 
suvi.vallenius@kymsote.fi

https://padlet.com/perhekeskuskoordinaattorimari/mc2k34v1pfa4car2

