
KYMENLAAKSON 
PERHEKESKUS

Kohtaamispaikkatoiminnan koordinointi



KYMENLAAKSO
• Kymenlaaksossa on asukkaita reilu 160 000

• Kuntia alueella 6, joista suuremmat Kouvola ja Kotka

• Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuntayhtymä perustettu 2019

• Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuntayhtymään kuuluu kunnista 5 ja yksi kunta tuottaa 
vielä ulkoistettuna sosiaali- ja terveyspalvelut 

• Kymenlaaksossa on käytössä yhteen sovittavan 
johtamisen rakenne 



9 perhekeskus aluetta

Jokaisen 6 kunnan alueella 
toimii 
kohtaamispaikkatoiminnan 
verkosto.

Perhekeskuskoordinaattoreita 3 
(vastaava ja 2 pekekoordinaattoria 
kuntayhtymässä



Perhekeskuskoordinaattori työ 
Kymenlaaksossa
• Perhekeskuskoordinaattorin työ mallinnettiin Kymenlaaksoon 

LAPE- hankkeen aikana 2017-2018

• Kunnista perhekeskuskoordinaattorin työ siirtyi 2019 
kuntayhtymään ja työn sisällön kehittäminen jatkui.

• Alussa koordinaattoreita oli 4 ja tällä hetkellä resurssi on 3.

• Perhekeskuskoordinaattorit työhön 
kohtaamispaikkatoiminnan koordinointi kuuluu yhtenä osa-
alueena.



Kohtaamispaikkatoiminnan 
verkostot Kymenlaaksossa

• Kohtaamispaikkatoiminnan verkosto on koottu 
jokaisen kunnan alueen lasten, nuorten ja perheiden 
toimijoista, jotka tuottavat kohtaamispaikkatoimintaa 
sillä alueella

• Kohtaamispaikkatoimintaa toteutetaan monessa eri 
paikassa, toimijoiden omissa tiloissa, kuntayhtymän 
kohtaamispaikkatilossa, leikkipuistoissa yms.

• Verkostot kokoontuvat säännöllisesti

• Kohtaamispaikkatoimijoiden kanssa käydään juuri tällä 
hetkellä keskustelua liittyen yhteiseen 
kohtaamispaikkatoiminnan toimintalupaukseen. 
Tavoitteena on yhteinen toimintalupaus perheille. 
Toimintalupaus on tulevaisuudessa osa 
perhekeskuksen toimintasuunnitelmaa.

• Verkostoja koordinoi perhekeskuskoordinaattorit



Kohtaamispaikkatoiminnan 
verkoston koordinointi

Perhekeskuskoordinaattori tehtävät

• Kokoaa yhteen eri toimijoita ja kutsuu uusia toimijoita 
mukaan yhteiseen toimintaan. Saattaa yhteiseen työhön eri 
alan ja organisaation edustajia sekä eri kuntien toimijoita 
(kunnan palvelut, seurakunnat, järjestöt)

-> mahdollistaa näkemyksen ja ammattitaidon laajentamisen ja 
jokaisen erityisen osaamisen hyödyntämisen, lisää toiselta 
oppimista.

-> yhteiset suunnitelmat ja tavoitteet toimintaan poistavat 
päällekkäisyyksiä, mahdollistavat perheiden tarpeista lähtevän 
toiminnan.

-> yhteistyö lisää tietoisuutta toisista ja lisää luottamusta

• Välittää tietoa eri tasoille yli kuntarajojen. Tuo esille 
perheiden tarpeita ja ilmiöitä eritasoilta: valtakunnan-, 
maakunnan-, kunnan-, alueen-, ikäryhmän-, yksittäisen 
perheen tason.



• Koordinaattorin kautta tulee kohtaamispaikkatoimijoille
entistäkin laajempi käsitys perheen tukemisesta: esim. 
vanhemmuuden tuki
- > Varhainen tukeminen on jokaisen asia -> ei vain ohjata 
palveluun jossa ”ongelmat hoidetaan”

• Koordinoi kohtaamispaikkatoiminnan ”laadunarviointia” sekä 
koulutuksia -> arviointityökalu

• Koordinaattori myös itse osallistuu toiminnan järjestämiseen, on 
siis myös yksi lisäresurssi

• Etsii myös sopivia ihmisiä jalkautumiselle verkostosta

-> tuo ammattilaiset sinne missä lapset, nuoret ja perheet jo ovat

• Koordinaattori huolehtii lasten, nuorten ja perheiden 
osallisuudesta

-> kyselyt, jalkautumiset

• Vastaa toiminnan jatkuvasta yhteisestä vuoropuhelusta, 
arvioinnista ja kehittämisestä 

• Koordinaattori on tuki ja apua eri toimijoille 





”MEIJÄN VERKOSTO”

paikallisyhdistykset

Lisäksi verkostoon kuuluu myös muita toimijoita, jotka 
osallistuvat toimintaan harvemmin esim. johonkin teemaan 
tms. liittyen.



mari.nieminen@kymsote.fi

Mari Nieminen
Vastaava 

perhekeskuskoordinaattori 
vs.


