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            Perheiden hyvinvointi

• Kymenlaaksolaisista perheistä 80% voi hyvin. Kahdeksan lasta 
kymmenestä  kokee, että heillä on mahdollisuus keskustella jonkun 
kanssa mieltä painavista asioista ja saman verran lapsista viettää 
aikaa harrastusten parissa vähintään kerran viikossa. 

• Suurimmalla osasta nuorista on opintosuunnitelmia peruskoulun 
jälkeen.

• Valtaosa lasten vanhemmista kokee olevansa tärkeä osa 
lähiyhteisöä. Vanhemmista 80 % on tyytyväisiä koulun ja kodin 
yhteistyöhön. 

• Lapsen ja muualla asuvan vanhemman tapaamiset toimivat hyvin.
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      Lasten hyvinvointi on riippuvaista
           vanhempien hyvinvoinnista
• Suomi on maailman onnellisin kansa. Onnelliseksi itsensä 
tuntevien osuus on Kymenlaaksossa lähes kaikissa ikäluokissa 
matalammalla tasolla kuin vertailumaakunnissa ja Suomessa 
keskimäärin. 

• Onnellisuuden kokemus on ollut kasvussa etenkin 
20–64-vuotiaiden parissa. 

• Lapsiperheet pitävät Kymenlaaksoa hyvänä asuinpaikkana: 
syitä mm. hyvät liikenneyhteydet sekä edullinen kustannustaso. 
Perheet arvostavat asumisen huokeutta, kaunista luontoa mm. 
Repoveden kansallispuistoa ja Kotkan saaristoa.



 Paikoillaan pyörivä arki 
Selvitys lapsiperheiden arjesta koronakriisin toisen aallon aikana
• Asutaan maalla, paljon tilaa ympärillä, eikä riskiryhmäläisiä 
lähipiirissä. Osaa olla kiitollinen siitä, että päästään tässä 
helpolla.

• Ollaan oltu onnekkaita. Elämän pysähtyminen on ollut myös 
hyvästä: mihin ihmeeseen niitä kaikkia matkoja ja paikasta 
toiseen juoksemisia tarvittiinkaan? 

• Kaikki ovat kyllästyneitä siihen, että pienikin flunssa niin 
koronatesteihin. Ollaan ihan kyllästyneitä jo koko koronaan 

• Keväällä 2020 toimeentulo oli katastrofaalinen. Syksyllä 2020 
toimeentulo edelleen vaikea, mutta ei yhtä paha kuin keväällä  



           Perheiden eriarvoisuus

• Kymenlaaksossa yksinhuoltajaperheiden osuus on maan 
suurimpia ja painottuu Kotkan ja Kouvolan alueille.

• Vieraskielisten osuus on Kymenlaaksossa maan suurimpien 
joukossa. Ulkomaalaistaustainen väestö sijoittuu Kotkan ja 
Kouvolan seudulle. 

• Työttömien määrä on laskenut maaliskuussa 2021 edellisen 
vuoden maaliskuuhun Kotkassa ja Kouvolassa -4%, mutta 
noussut muissa kunnissa.



             Nuorisotyöttömyys

• Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut Kouvolassa 
14%

• Vastaavasti nuorisotyöttömyys noussut Kotka-Hamina-seudulla 
2%. 

• Myös nuorten alle 20-vuotiaiden työttömyys on noussut 5% 
koko Kymenlaaksossa ja alle 20-vuotiaiden tilanne muutenkin 
haastava.

• Alueelle tarvitaan enemmän koulutusmahdollisuuksia, 
yliopistokoulutusta ja työpaikkoja, jotta nuoret aikuiset voisivat 
jäädä tänne.



   Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto

Koronan aiheuttamissa poikkeusjärjestelyissä, erityisesti 
terveydenhuollon henkilöstöä on siirretty kriittisempiin tehtäviin.

Lasten ja nuorten palveluissa on ollut muutoksia  koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon osalta/etävastaanotot

Toisaalta henkilökohtaista yhteydenpitoa ja ohjausta on pyritty 
lisäämään lähinnä puhelinkontaktien ja sähköisten viestimien 
kautta. Suorien asiakaskontaktien määrä on laskenut. 



Lasten ja nuorten terveydenhuollon tilanne 
Jonot psykologin tutkimuksiin:         perustason psykologille 50 lasta

                     lasten psykiatriselle arvioinnille 60 lasta   
                          lasten neurologille n. 50 lasta
   
Jonot toimintaterapian arvioon:  perustason toimintaterapiaan yli 100 lasta  
 Lasten fysioterapia                    perustasolla ei ole jonoa       
Jonot puheterapiaan                  etelässä n.80 lasta Kouvolassa n.120 lasta 
 
Terapiapalvelut on pyrkimys järjestää mahdollisimman pian: osa omana 
tuotantona, osa Kelan kautta, osa yksityisesti 



          Lapsiperheiden palvelut

• Lapsiperheiden palveluihin käytettävät resurssit pienenevät 
ikäluokkien vähenemisen vuoksi.

• Sote-palvelujen käyttö painottuu tällä hetkellä erityisesti 
raskaisiin ja kalliimpiin palveluihin. Painopistettä pyritään 
muuttamaan.

• Perhekeskukset joissa perheet saavat sekä terveydenhuollon - 
että sosiaalihuollon palveluita ovat aloittaneet toimintansa. 



   Sosiaalihuollon ja lastensuojelun tilanne

• Lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet/ 2019: 3 509
•  2020 yhteensä 4291 ilmoitusta  1.1.- 31.3. 2021 
lastensuojeluilmoitukset yhteensä 1018  

• Kiireelliset sijoitukset ovat kasvaneet vuoden aikana yhteensä 
117 / 2019: 95

• Kymenlaaksossa kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia yhteensä 
462  

• Tavoitteena on, että sosiaalihuollon painopistettä siirretään ja 
niin, että huoleen voidaan puuttua ajoissa ja näin vältytään 
lastensuojelun raskailta toimilta.  



    Perheet perheneuvoloiden asiakkaina

• Perheet ovat joutuneet jonottamaan perheneuvolan palveluita jo 
ennen koronaakin. Jonoa on edelleenkin ja palvelu on ollut 
etävastaanottoa.

• Taloudellinen epävarmuus, yrittäjäperheiden tukalat olosuhteet 
sekä lasten oireilu ovat näkyneet tapaamisissa.

•  Etäopetukseen siirtyminen on ollut joillekin vanhemmille 
kuormittavaa.



Perheet perheneuvoloiden asiakkaina

• Erityisesti hankalimmassa asemassa ovat korona-aikana olleet 
ne perheet, joissa on ollut jo ennen korona-aikaa 
monihaasteinen tilanne esim. tiukka talous, 
terveydelliset/sosiaaliset ongelmat.

• Melko uutena toimintana on matalan kynnyksen nuorten 
palvelut. Myös puhelinpalvelut, shat-palvelut, sähköiset 
ajanvarauspalvelut ja taloudellisen tuen lisääminen perheille 
ovat lisääntyneet. Järjestöt ovat olleet tukemassa taloudellisesti 
perheitä. 



Vanhempien tukemisen uusien toimia 
Kymenlaaksossa
   11 perhekeskusta ympäri Kymenlaaksoa on aloittanut   
    toimintansa
     Kohtaamispaikkatoimintaa, 3. sektori
     äitiys-  ja lastenneuvolapalveluita, lapsen kasvuun ja 
     kehitykseen liittyvät  palvelut
     vanhemmuuden tukipalvelut, eropalvelut: sovinnollinen ero
     sosiaalipalvelut     
     apua perheväkivaltaan



        Vanhempien tukemisen uusia
             toimia Kymenlaaksossa
• Kotipalvelun lisääminen perheille

• Tukea saadaan ilman palvelutarpeen arviointia / asiakkuutta

• Lapsen terveydellisten haasteiden tunnistaminen ja varhainen 
tuki, ml. mielenterveyden tuki (erikoissairaanhoidon konsultaatiot)

• Digitaaliset palvelut lisääntyvät, puhelintuki ja 
konsultaatioryhmät



                   Tavoitetila

Kymenlaaksossa perheillä on mahdollisuus:

1) elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen
2) terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen
3) elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä
4) merkitykselliseen elämään



         Opettaja, älä jää ongelmasi kanssa yksin 
              äläkä ota ongelmaa itsellesi vaan 
         käänny lasten ja perheiden palveluiden ja 
                 asiantuntijoiden puoleen. 



  Lähteet
• Hyvinvoiva Kymenlaakso. Raportti Kymenlaakson väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta,  hyte-työryhmän 

työskentelystä sekä johtopäätöksistä ja ehdotuksista jatkotyöskentelylle (2018). Kymenlaakson liitto. Saatavissa: 
https://uusikymenlaakso.fi/attachments/article/285/Hyvinvoiva%20Kymenlaakso_raportti.pdf.

• Järjestöjen hyte-toiminnot Kymenlaaksossa 2020. Saatavissa: 
https://www.kymsote.fi/alueellinen-hyvinvointikertomus..

• Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018–2021. Saatavissa: 
https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma..

• Laatu, asiakas-ja potilasturvallisuussuunnitelma 2020–2022. Kymsote. Saatavissa: 
https://julkaisut.kymsote.fi:8443/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=58637&version=1.

• Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020–2024. Saatavissa: 
https://www.kymenlaaksonperhekeskus.fi/hyvinvointisuunnitelma.

• Licecare asiakastietojärjestelmä
• Viranomaishaastattelut
• Sitra
•  Kymsote, 2021: Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 



                               

                                Kiitos ☺


