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LAPSISTA, NUORISTA

JA PERHEISTÄ VOIMAA

KYMENLAAKSOON.

Voidaan hyvin huomennakin!

STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN OTTAMINEN



30.11.2020 2



Strategia muuttuu jokapäiväiseksi toiminnaksi ja kulttuuriksi 
koko organisaation läpi menevien muutostoimenpiteiden avulla
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Lasten ja nuorten hyvinvointi ja suojelu –
strateginen kumppanuus

30.11.2020 4

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa 
toimivien tulee yhdessä edistää lapsi- ja 
perheystävällistä ilmapiiriä ja 
toimintakulttuuria. 

Toisistaan irrallaan olevat vähäiset 
resurssit tulee saattaa yhteen ja tätä kautta 
tuottaa yhdessä mahdollisimman paljon 
hyvinvointia lapsille, nuorille ja 
lapsiperheille. 

Perheiden tulee voida luottaa siihen, että 
he saavat oikea-aikaista ja varhaista 
tukea. Perheiden oma vastuu ja omat 
verkostot tulee nostaa merkittävään rooliin. 

Asiakaslähtöiset palvelut edellyttävät 
monialaista yhteistyötä sekä 
moniammatillisen osaamisen käyttöä 
asiakaspoluissa hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Kaikkien etuna on lastensuojelun ja 
korjaavien palvelujen asiakasmäärien 
vähentäminen.
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Yhteisiin arvoihin, kokonaisuuden ymmärtämiseen sekä 
kumppanuuksiin perustuva systeeminen ajattelu ja 
verkostoituminen ovat johtamisen uudenlaista osaamista

Meidän on tärkeä kuunnella lapsia, 
nuoria ja perheitä ja edistää heidän 
elämässään mukana olevien 
toimijoiden kykyä toimia yhdessä.

Meidän tulee löytää arvioinnin 
perusteella vaikuttavaksi todennettuja 
menetelmiä, joilla ylisukupolvisuutta ja 
kielteisiä kehityskulkuja on mahdollista 
estää.

Yhteiskehittämisen kannalta 
verkostotoimijoiden on tärkeää 
yhteensovittaa niin päätöksen teon 
kuin toimenpiteiden toteuttamisen 
aikatauluja. 

Kuntien, Kymsoten, järjestöjen ja 
seurakuntien toimijat, sekä muut 
viranomaiset, työskentelevät 
joustavasti yhdessä ja tuottavat 
monialaisesti palveluja lasten, nuorten 
ja perheiden tarpeisiin.
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Palvelut verkostoidaan lapsi- ja perhelähtöiseksi, 
toimivaksi ja yhteen sovitetuksi kokonaisuudeksi 

Perhekeskustoimintamalli on 

kaikissa Kymenlaakson kunnissa 

kehittyvä ja käytössä oleva 

verkostomainen tapa tuottaa lasten, 

nuorten ja perheiden palveluja.

Painopiste on ennaltaehkäisyssä ja 

varhaisessa tuessa. 

Työtä tehdään lasten, nuorten ja 

heidän vanhempiensa kanssa lapsi-

ja nuorilähtöisesti ja välittävästi yli 

ammatti- ja sektorirajojen. 

Kuunteleville kohtaamisille on aikaa 

niin lasten keskinäisissä kuin lasten 

ja aikuisten välisissä suhteissa. 
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Seuranta ja arviointi

• Tekemisen toteutumista 

vuosittain

• Vaikuttavuutta väliarvioinnissa 

2022 ja loppuarvioinnissa 2024
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Koonti

Suvi Vallenius
Projektipäällikkö 
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen

suvi.vallenius@kymsote.fi
puh. 040 848 0550

https://www.kymenlaaksonperhekeskus.fi/hyvinvointisuunnitelma


