
Maakunnallinen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma 2019 – 2022 

- työkalu yhteiseen työhön



Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa (12 §) 
määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
lastensuojelun järjestämiseksi

laaditaan nelivuotiskaudelle ja hyväksytään kuntien ja kuntayhtymien 
valtuustoissa

luonteeltaan ohjaava, tukee lasten ja nuorten hyvinvointityön yhteistä 
johtamista ja kehittämistä

Etelä-Karjalassa laaditaan maakunnallisena jo kolmatta kertaa > jatkaa 
osaltaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa

osa maakunnallista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa



Taustalla kansallista lapsistrategiaa (2040) valmistellut 
tutkimus- ja muu työ

www.lapsistrategia.fi



Etelä-Karjalan toimintaympäristö ja hyvinvoinnin tila 

• THL:n Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) 

4 kk ja 4 v

• Kouluterveyskysely 2017 

* peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaat ja huoltajat 

* 8. ja 9. luokkien oppilaat 

* lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. v. opiskelijat

• THL:n Sotkanet -tietopalvelu

• Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto 

• EuroStat -tilastotiedot Kuva: Tuija Ylitörmänen

Kuva: Eksote ja 

Etelä-Karjalan liitto



• Imatralaisen esikouluryhmän 

haastattelu (2019)

• Lappeenrannan lasten 

parlamentin haastattelu (2019)

• Maakunnallinen nuorten 

vaikuttamiskysely ja 

vaikuttamispäivät (2019, N1728)

• Lasten, nuorten ja perheiden 

palveluihin liittyvä kysely 

eteläkarjalaisille vanhemmille 

(2017, N659)

• Ota kantaa – päihdetilannekysely 

(2018, N696)

Lasten, nuorten ja perheiden näkemyksiä

Kuva: Jasmin, 6 v, Imatra



Yhteiset tavoitteet vuosille 2019-2022

Perheen toimiva arki 

Mielen hyvinvoinnin tukeminen

Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen

Hyvinvointitaitojen vahvistaminen

Asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä

Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen 

Lapsen ja perheen kasvuympäristöön vietävät 
palvelut

Järjestöjen ja seurakuntien roolin vahvistaminen 
osana palvelujärjestelmää

Rinnakkaisen työn vahvistaminen 

Kuva: Tuija Ylitörmänen, valokuvat Eksoten kuvapankki



Mielen hyvinvoinnin tukeminen

• Onks tää normaalia –chatin aukioloaikojen laajentaminen ja vastaajatahojen lisääminen 

• Kohtaamispaikkojen ja vertaisryhmien ylläpitäminen ja asiakaslähtöinen kehittäminen

• Eksoten opiskeluhuollon henkilöstön IPC-koulutus

• Koulutuksellisen tasa-arvon hankkeet maakunnan alueella

• Taiteen ja kulttuurin vahvistaminen sotessa

Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen

• Parisuhde- ja perheneuvonta ja eroauttaminen

Hyvinvointitaitojen vahvistaminen

• Lasten, nuorten ja perheiden elintapa- ja liikuntaneuvonta (chat, etä- ja jalkautuva)

• Ehkäisevä päihdetyö – päihdekeskustelut

• Punainen liitu – 2. asteen opiskelijoiden liikenneturvallisuus

Perheen toimiva arki  

(määritelty myös mittarit, vastuu ja aikataulu)



Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen

• SyTy -systeemisen toimintamallin  käyttöönotto- ja juurruttamishanke

• Laajojen terveystarkastusten luokkakohtaisten yhteenvetojen läpikäyminen oppilaiden 

kanssa kouluissa

Lapsen ja perheen kasvuympäristöön vietävien palvelujen kehittäminen

• Taho-toimintamallin rakentaminen

Järjestöjen ja seurakuntien roolin vahvistaminen osana palvelujärjestelmää

• Virtuaalisen perhekeskuksen, Perhemetron, rakentaminen ja käyttöönotto

* toimijoiden yhteinen palvelujärjestelmäkoulutus

* Perhemetron yhteinen markkinointi

• Perhekeskuksen kohtaamispaikkapilotit

* Tulevat koulut perhekeskuksina

• Maakunnallinen nuorten vaikuttamiskysely ja –päivät

* vanhemmille suunnatun kyselyn toisto tarvittaessa

• Nuoret kehittäjät –toimintamallin vakiinnuttaminen

Rinnakkaisen työn vahvistaminen

• Laadukkaan verkostotyön ABC-koulutukset 

• Rinnakkaisen työn prosessikuvaukset 

• Lape-akatemiaprosessi johtajille ja päättäjille

• Yhteinen maakunnallinen lapsivaikutusten arviointimalli

• Näyttöön perustuvien menetelmien käytön laajentaminen

Asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä 

(suunnitelmaan määritelty myös mittarit, vastuu ja aikataulu)
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Etelä-Karjalan alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman ja toimenpiteiden toteutuminen ja seuranta

seuranta

• toteutusvastuu kunnat, Eksote, järjestöt ja seurakunnat

• kukin organisaatio sitoutuu suunnitelmaan ja omalle vastuulleen sovittujen 

toimenpiteiden toteuttamiseen 

• kunnat ja Eksote huomioivat suunnitelman (indikaattorit, tavoitteet ja 

toimenpiteet) vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessaan ja kuvaavat 

tekemänsä konkreettiset toimenpiteet ja suunnitelmat seuraavalle 

vuodelle

• kuntien ja Eksoten hallitukset ja valtuusto käsittelevät vuosittaiset 

hyvinvointikertomukset ja –suunnitelmat

• hyvinvointikertomukset saatetaan näiltä osin maakunnalliselle Lape-

yhteistyöryhmälle tiedoksi



Lape-yhteistyöryhmän rooli

Maakunnallinen Lape-yhteistyöryhmä vastaa suunnitelman toteutumisen 

ylätason seurannasta, arvioinnista ja ohjaamisesta. 

Yhteistyöryhmä seuraa valittuja indikaattoreita ja analysoi tarvetta muuttaa 

suunnitelman painotuksia suunnitelmakaudella. 

Yhteistyöryhmä seuraa ja arvioi tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia 

sekä täsmentää niitä tarvittaessa.

Yhteistyöryhmä tekee yhteenvedon ja nostoja maakunnalliseen 

hyvinvointikertomukseen. 

Yhteistyöryhmä seuraa suunnitelman toteutumista vuosittain alkaen vuodesta 

2020.


