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Kärkihanke Lape-Kymenlaakso

Hankkeen omistaja: Kotkan kaupunki
Hankekumppanit: Kymenlaakson kunnat, Carea – Kymenlaakson 
sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä 
Yhteiseen kehittämiseen sitoutuneet kumppanit: Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Kymen piiri, Pelastakaa lapset ry, Kymenlaakson Ensi- ja 
turvakotiyhdistys ry, seurakunnat 
Hankkeen kesto: 1.2.2017- 31.12.2018
Kehittämiskokonaisuudet:

• Perhekeskustoimintamalli
• Erityis- ja vaativamman tason kehittämiskokonaisuus

• Lastensuojelun kehittäminen, integratiivisten toimintamallien kehittäminen

Myönnetty rahoitus: 499 835 €
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Ketkä osallistuivat?

Hanketiimi: projektipäällikkö, projektisuunnittelija 
(lastensuojelun kokonaisuus), projektisuunnittelija 
(sähköinen peke), 1.3.2018 alkaen
Muutosagentti
Noin 200 ammattilaista, kehittäjäasiakasta ja 
järjestöjen/seurakuntien edustajaa 
kehittäjäryhmissä 
Työpanoksen siirrot kunnilta:
• Perhekeskuskoordinaattorit, dialogisuuden 

vahvistaminen, systeemisen mallin pilotointi, 
laitoshoidon nepsy-valmentaja
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Ketkä osallistuivat?

Perhekeskustoiminnan 
kehittämisen 
kehittäjäryhmät 

• Perhekeskuksen 
isotiimi 

• Vanhemmuuden ja 
parisuhteen 
kehittäjät

• Eroauttamisen 
kehittäjät 

• Maahanmuuttajape
rheiden tuen 
kehittäjät

• Perhe- ja 
lähisuhdeväkivaltaty
ön kehittäjät

• Perhekeskusten 
alueverkostot

Lastensuojelun  
kehittämisen 
kehittäjäryhmät
• Systeemisen mallin 

kehittäjät 
• Perhetyön kehittäjät 
• perhekuntoutuksen 

kehittäjät 
• perhehoidon 

kehittäjät 
• Laitoshoidon 

kehittäjät
• Sijaishuollon- ja 

ohjauksen kehittäjät 
• Lastensuojelun 

kehittäjät  

Muu 
intgraatio/yhteensovittaminen

• Monialaisen arvioinnin 
mallintaminen 

• Lapsen mielenterveyden 
tuen polku 

• Neuropsykiatrisesti 
oirehtivan lapsen polku 

• Nuorten 
palvelukokonaisuuden 
työpajat 

• Psykososiaalisen tuen 
yhdyspintatyö  
kouluikäisille 

• Maakunnalliset 
dialogiosaajat -verkosto

Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen: kehittäjäasiakastoiminta, perhetyön kehittäjäasiakasryhmät, 
perhekeskuksen asiakasverkostot, asiakasosallisuus kohtaamispaikkatoiminnassa
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Kehittämis- ja työmenetelmät

Kehittäjäryhmätyöskentely
Kehittäjäasiakastoiminta
Pilotit: mm. Systeeminen malli, Luo 
luottamusta- suojele lasta verkostodialogit 
Kokeilut: mm. koordinaattorityö, ”Onks tää
normaalia”, vanhemmuussuunnitelma, 
ryhmätoiminta  
Hyvien käytäntöjen levittäminen: mm. 
eroinfot, monitoimijainen perhevalmennus
Dialoginen verkostotyö
Koulutukset
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Hankkeen maku-sote-yhteys–
muutosagenttityö

LAPE oli mukana tiiviisti lasten- nuorten ja 
perheiden ydinprosessien määrittelytyössä 
osana sote-valmistelua
Muutosagentti on maakunnallisen sote-
projektiryhmän jäsen ja vie LAPE 
kehittämistyötä sote- valmisteluun ja 
Kymsote-kuntayhtymän valmisteluun
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Hankkeen maku-sote-yhteys –
muutosagenttityö

Muutosagentin ja muutosjohtajan tapaamiset
Yhteistyö maakunnan sote- koordinaatorin
kanssa (hyte- asiat)
Kymenlaaksossa valtakunnalliseen sote:n
valmistelutyö on ollut vähäistä, vapaaehtoisen 
kuntayhtymän rakentumisen vuoksi
Yhteys maku- valmisteluun olematonta 



25.3.20198

Tavoitteet

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Tavoitteet:

Kymenlaaksoon on rakennettu yhteinen 
perhekeskustoimintamalli 

Lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa 
palvelut omalla lähialueellaan 
perhekeskuksista, 
varhaiskasvatuksesta, koulusta tai kotiin 
tuotuna 

Sähköisiä palveluja kehitetään 

Lasten, nuorten ja perheiden dialoginen 
osallistuminen palvelujen suunnitteluun 
ja toteutukseen on vakiintunut 
toimintatapa kaikissa lasten, nuorten ja 
perheiden palveluissa
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Keskeiset tulokset

Kymenlaakson perhekeskustoimintamalli on 
kuvattu

• asemointi, palveluverkosto, 
johtaminen, koordinointi

Perhekeskustoiminnan sisältöä on kehitetty ja 
kuvattu
Perhekeskusten alueverkostotyö on käynnistynyt 
kaikilla alueilla
Kohtaamispaikkatoimintaa on käynnistetty
Perus- ja erityistason yhteisiä integratiivisia
toimintamalleja on kehitetty
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Keskeiset tulokset

Maakunnallinen perhekeskustoimintamalli on luotu
Yhteinen ymmärrys perhekeskustoiminnasta vahvistunut
Toiminta perhekeskusalueilla on aktiivista ja asiakkaat ovat 
mukana
Järjestöt ja seurakunnat ovat mukana verkostoissa
Toiminta perhekeskusalueilla on aktiivista ja asiakkaat ovat 
mukana
Kohtaamispaikkatoimintaa on käynnistetty
Sähköinen perhekeskus 
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Lastensuojelun kehittäminen/tavoitteet

Kehittää:
•lastensuojelun monitoimijaista mallia
•perhetyön ja perhekuntoutuksen maakunnallista 
mallia 

•perhehoitajien tuen mallia sekä perhehoidon 
ohjauksen ja valvonnan mallia monitoimijaista 
yhteistyötä lastensuojelun laitoshoidossa

Jokaiseen kehittämistavoitteeseen kytkeytyi myös 
asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen 
lastensuojelun kehittämisessä

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Lastensuojelun kehittäminen: keskeiset tulokset

Systeemisen mallin pilotit
Perhetyön yhteiset sisältöelementit
Perhetyön polku 
Avoperhekuntoutuksen malli
Perhehoitajien tuen muodot 
Lastensuojelulaitoksen ja lastenpsykiatrian yhteistyö lapsen 
arviointivaiheen aikana 
Lastensuojelun laitoshoidon juna 
Koulun erityisen tuen palvelut, perhetyö ja lastenpsykiatria: 
kuntoutusmalli koulunkäynnin, lapsen ja perheen tukena 
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Lastensuojelun kehittäminen: onnistumiset

Lastensuojelun toimintakulttuurin muutos käynnistyi 
systeemisen pilottien kautta
Yhteiskehittäminen asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa antoi hyviä eväitä 
jatkokehittämiseen. 
Asiakkaiden mukana olo toi uusia ulottuvuuksia ja 
näkökulmia kehittämiseen. 
Kokeileva kehittäminen: lasten- ja nuorisopsykiatria 
jalkautuu lastensuojelulaitoksiin, nepsy-valmentaja 
lastensuojelulaitoksissa 
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LASTENSUOJELUN BLOGI

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

https://ihmisenkokonenlastensuojelu.wordpress.com/
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Entä seuraavaksi: onnistumisen edellytykset

Lapen yhteensovittavan johtamisen rakenteet ja käytännöt on 
luotu
Perhekeskustoiminnan koordinaation rakenteet ja käytännöt on 
luotu
Yhteistyön rakenteet ja käytännöt on luotu
Kuntien kanssa 

Aikuisten  perus- ja erityispalvelujen kanssa

Lasten erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kanssa

Järjestöjen ja seurakuntien kanssa

Verkostotyö ja monialainen arviointi juurtuu
Yhteiset prosessit on kuvattu
Jatkuva kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen
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Tärkeimmät opit 

Opi rajaamaan!
Pysy fokuksessa!
Toimintaympäristö määrittää tahtia!
Viesti!
Jaa vastuuta!
Sitouta oikeat ihmiset oikeaan aikaan!
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