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Uusi vuosi - uudet haasteet

STKL & Socom & KymenKarjalan sosiaali- ja terveysturva ry järjestävät luottamushenkilökoulutuksen
Lappeenrannassa
28.4.
2009 klo 12-16 ja Kouvolassa 29.4.2009 klo 1216. Ohjelma tulossa tammikuun lopulla

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää yhdessä EteläSuomen alueellisen johtoryhmän kanssa
KASTEkutsuseminaarin 31.3.2009
Espoossa.
Socomin KASTE-sivut uudistuvat helmikuun 2009 alussa
www.socom.fi
—>
KASTE –ohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen
kehittämisohjelma KASTE 2008 – 2011 on
käynnistänyt yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön. KASTEohjelman sisällöstä löydät tietoa sosiaali- ja
terveysministeriön sivuilta (www.stm.fi).
Vuoden 2008 määrärahasta jaettiin yhteensä 12,9 miljoonaa euroa. Kaakkois-Suomen
yhteinen KAAKON SOTE-INTO- hanke
(Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu
palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa ja yhteistoimintaalueella) sai valtionavustusta 4 miljoonaa
euroa vuosille 2008 – 2010. Vuoden 2009
rahoitushakuun valmisteltiin Etelä-Suomen
yhteinen Lapsen ääni –kehittämisohjelma,
jossa Kaakkois-Suomi on mukana Pääkaupunkiseudun, Länsi- ja Keski-Uudenmaan,
Itä-Uudenmaan ja ruotsinkielisen alueen
kanssa. Rahoituspäätökset tiedetään
28.2.2009.
KASTE –ohjelmaan liittyy alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelman laatiminen.
Suunnitelma laaditaan Etelä-Suomen alueellisen johtoryhmän johdolla sosiaalialan
osaamiskeskusten koordinoimana. Suunnitelmassa kuvataan: 1. alueen tilanne Kasteohjelman tavoiteindikaattoreiden ja osatavoitteiden valossa, 2. alueella käynnissä
oleva kehittämistyö ja suunnitteilla oleva

uudistustyö, 3. kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen kehittämistoiminta voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla organisoida sekä 4. kuinka alueella sosiaalihuollon
erityispalveluiden saatavuus turvataan.
Suunnitelma valmistuu 28.2.2009 mennessä.
KASTE –valmistelu yhdessä KaakkoisSuomen toimintaympäristön muutosten
kanssa asettaa Socomin aseman koko
Kaakkois-Suomen yhteisenä sosiaali- ja
terveydenhuollon kehittämistyön toimijana
uusien haasteiden eteen. Sosiaalialan osaamiskeskuksena Socom on jo lunastanut
paikkansa ja toiminnan hyötysuhde resursointi huomioiden on ollut varsin kustannustehokasta. Perusterveydenhuollon kuntarajat
ylittävä yhteinen kehittäminen KaakkoisSuomessa on ollut vähäistä. Luonteva ajatus
olisikin, että Socomin toimintaa laajennettaisiin kattamaan myös perusterveydenhuollon
kehittäminen. Tämä edellyttää Socomilta
perusterveydenhuollon asiantuntijuuden
vahvistamista. Perusterveydenhuollon toimijat ovat useissa kehittämishankkeissa, erityisesti vanhustenhuollossa, jo olleetkin aktiivisina toimijoina mukana. Kehittämistoiminnan
yhteinen organisointi tarjoaisi samalla alustan perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön tiivistämiselle.
Maarit Hiltunen-Toura
Anita Sipilä
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Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta
Socomin uudet julkaisut
Varhaiskasvatus
Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorissa toteutettua
kehittämistyötä
sekä
”EI MERTA EDEMMÄS KALAAN” Kaakkois-Suomessa
toteutettua varhaiskasvatuksen kehittämistyötä
Aikuissossiaalityö
AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Tutkimus aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, tiedosta ja toiminnasta
Tietoteknologia
Varhaiskasvatuksen seudullinen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2008-2015
Julkaisut ovat ladattavissa /
tilattavissa Socomin nettisivujen kautta
www.socom.fi/
julkaisut.html

Vanhustyön kehittämisverkosto ja vammaistyön kehittämisyksikkö työstävät työryhmissään yksityisten palvelujen valvontaan mallia ja valvontalomaketta vahvistamaan palvelujen valvonnan ohjauksellista
roolia. Tavoitteena on luoda yhteinen malli
vanhus- ja vammaistyön yksityisten palve-

lujen valvontaan. Asiaa työstetään työryhmissä alkukevään aikana ja valvontaprosessin mallinnusta on tarkoitus tehdä myöhemmin keväällä yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien ja Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa.

Vammaistyö
Henkilökohtaisen avun keskuksen valmistelutyö
Henkilökohtaisen avun keskuksen valmistelutyö jatkuu. Keskus tulisi tarjoamaan
muun muassa vammaisille henkilöille rekrytointiapua, tukea työnantajana toimimiseen ja työnantajavelvoitteiden hoitoon
sekä perehdytystä ja vertaistukea avustajille. Kymenlaakson ja Saimaan ammattikorkeakoulujen sosionomiopiskelijoiden

keräämä tieto henkilökohtaisten avustajien
työnantajien toiveista avustajakeskuspalveluiden suhteen kootaan tammi-helmikuussa
yhteenvedoksi, jota hyödynnetään keskuksen valmistelutyössä. Raportti löytyy valmistuttuaan
Socomin
nettisivuilta
www.socom.fi.

Neurologisesti sairaiden ja vammaisten asumispalveluselvitys
Yhteistyössä ASPA-säätiön kanssa tehty
selvitysprojekti neurologisesti sairaiden ja
vammaisten asumiseen liittyvistä tarpeista
on päättynyt. Toimenpidesuositukset lähe-

tettiin kaikkiin alueen kuntiin ja esitettiin,
että ne käsiteltäisiin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa.

Selvitys luettavissa osoitteessa http://www.socom.fi/
dokumentit/Vammaistyo/
Neurologiseti_sairaiden_
ja_vammaisten_asumistarpeet
.pdf

Asumispalveluselvityksen
tuloksista kertomassa kehittämissuunnittelija Niina
Parkkunen ja ASPA-säätiön
projektipäällikkö Kimmo
Parkkinen.

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto käynnistyy
Kehittämisyksikkö on tehnyt eri tahojen
kanssa yhteistyötä puhevammaisten tulkin
erikoisammattitutkinnon saamiseksi Kaakkois-Suomeen. Tehty työ on tuottamassa
tulosta: 40 opintoviikon laajuinen päivä- ja
monimuotokoulutuksena tapahtuva koulutus alkaa 4.3.2009 Lappeenrannassa Etelä
-Karjalan aikuisopisto Aktivassa. Hakuaika

alkaa 20.1.2009. Pääsyvaatimuksena on
sosiaali- ja/tai terveysalan tutkinto tai muu
soveltuva tutkinto ja lisäksi alan työkokemusta noin kolme vuotta. Lisätietoja koulutuksesta saa koulutussihteeri Tuula Hirvoselta tuula.hirvonen@ek-aktiva.fi tai opettaja Viivi Juuselalta viivi.juusela@ek-aktiva.fi
tai p. 040-352 4010.
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Asiakkaiden ääni esille järjestötoimijoiden kautta
Kehittämisyksikön järjestämät tapaamiset
alueen vammaisyhdistysten ja aluesihteereiden kanssa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on koettu hyväksi tavaksi tehdä
yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ja
saada asiakkaiden ääni esille kehittämistyössä. Tapaamisissa on ideoitu yhteistyömuotoja ja kerätty asiakasnäkökulmasta
nousevia kehittämistoiveita. Yksi tällainen

kehittämistoive oli erityislasten liikuntakerhon perustaminen Kouvolan seudulle, jonka
suunnittelua kehittämisyksikkö on koordinoinut. Kerho käynnistyy Kuusankoskella tammikuussa vammaisyhdistysten yhteistyönä.
Lisätietoja kerhosta
lotta.koskelainen@hotmail.com

Koulutusta palvelutarpeen arvioinnista ja henkilökohtaisesta avusta
Kehittämisyksikkö järjestää kevään aikana
koulutusta palvelutarpeen arvioinnista ja
henkilökohtaisesta avusta yhteistyössä
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä
assistentti.infon kanssa. Koulutuksen ajan-

Kehittämisyksikkö kutsuu
paikalliset vammaisyhdistykset jälleen koolle kuulemaan
ajankohtaisista asioista kuten
vammaispalvelulain uudistuksesta ja samalla suunnittelemaan tulevaa.

kohta ja tarkempi sisältö selviää myöhemmin. Seuraa ilmoittelua Socomin sivuilta
koulutuskalenterista www.socom.fi/ajankohtaista

Lappeenrantaan tiistaina
10.2.2009 klo 18-20, Taikinamäen palvelukeskus, Urheilukatu 5. Ilmoittautumiset
kahvitarjoilun vuoksi 6.2 mennessä linkistä
www.webropol.com/
lappeenranta.net
tai p. 040-352 0320.

Kotkaan keskiviikkona
18.2.2009 klo 18-20, Toimitila Vanamo, Satamakatu 9.

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö palkittiin
Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö sai Invalidiliiton Kiinni elämässä
-tunnustuspalkinnon kiitokseksi työstä
vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden
lisäämiseksi Kaakkois-Suomen alueella.
Palkitsemiskriteereiden mukaan ”KaakkoisSuomen vammaistyön kehittämisyksikön
tärkein tehtävä on vammaisten henkilöiden
elämänlaadun parantaminen. Yksikkö te-

kee yhteistyötä kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa tavoitteena saada kaikissa alueen kunnissa yhtäläiset toimintatavat vammaisten henkilöiden asioiden hoitamiseksi.
Lisäksi yksikkö on hyödyntänyt ansiokkaasti
vammaisten henkilöiden asiantuntemusta ja
teettää oppilaitoksilla tutkimuksia vammaisten ihmisten elämästä.”

Ilmoittautumiset 13.2 mennessä linkistä
www.webropol.com/kotka.net
tai p. 040-3520320

I nvali di lii ton K aakkoi s Suomen alueen johtoryhmän
puheenjohtaja Keijo Kaskiaho
ja johtoryhmän jäsen Sinikka
Salo ojensivat Kiinni elämässä
–tunnustuspalkinnot Mikkelissä toimineen WEP-projektin
Kirsi Siiterille ja Marko Suhoselle sekä Kaakkois-Suomen
vammaistyön kehittämisyksikön Niina Parkkuselle.
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Vanhustyö
Vanhustyön kehittämisyksiköstä kehittämisverkostoksi
Kaakkois-Suomen vanhustyön kehittämisyksikön jatkohanke päättyi vuoden 2008
lopussa. Toiminta jatkuu Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelman rahoituksella
30.10.2010 asti KAAKON SOTE-INTO hankekokonaisuudessa. Hankesuunnitelma
löytyy tästä linkistä.

Vanhustyön kehittämisyksikön
jatkohankkeen loppuraportti on
julkaistu Socomin nettisivuilla
www.socom.fi —> päättyneet
hankkeet —> Kaakkois-Suomen
vanhustyön kehittämisyksikkö
Loppuraportti tästä linkistä

Kaakkois-Suomen vanhustyön kehittämisyksikön nimi muuttui vuoden vaihteessa
vanhustyön kehittämisverkostoksi. Muutoksen taustalla on osallistuminen KAAKON
SOTE-INTO hankekokonaisuuteen, jossa
on tarkoituksena muodostaa sosiaali– ja
terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä erilaisissa kunta– ja palvelurakenneuudistuksen toteutusmalleissa. Hanke jakautuu neljään osahankkeeseen: 1. EteläKarjalan sosiaali– ja terveyspiirin hanke, 2.
Uuden Kouvolan osahanke, 3. Etelä-

Kymenlaakson yhteistoiminta-alueen osahanke, sekä 4. Kuntien vanhus– ja vammaistyön kehittäminen sekä pysyvien kehittämisrakenteiden muodostaminen KaakkoisSuomeen (KUPERA).
Vanhustyön kehittämisverkosto on aktiivinen
toimija Kaakkois-Suomen yhteisessä SOTEINTO hankekokonaisuudessa. Kokonaisuuteen liittyvä osahanke KUPERA on vanhusja vammaistyön yhteinen, johon vammaistyö
liittyy 1.11.2009 alkaen.
Hankkeen aikana tullaan tiivistämään yhteistyötä vammaistyön kehittämisverkoston
kanssa painottamalla toiminnan yhteisiä
elementtejä esimerkiksi kotona selviytymisen tukemisessa, esteettömyyteen kannustamisessa sekä kehittämistyön rakenteiden
muodostamisessa.

Dementiatyön hyvät käytännöt raportiksi
Vuoden 2008 aikana Kaakkois-Suomen
vanhustyön kehittämisyksikön jatkohanke
toteutti dementiatyöryhmän tuella hyvien
käytäntöjen arviointihankkeen kolmessa
dementiayksikössä. Raportissa tehdään
yksiköissä tapahtunutta hyvää työtä näkyväksi. Raportti on tarkoitettu myös oppaaksi
työyhteisöjen oman kehittämistoiminnan
vahvistamiseen.

Kaakkois-Suomen vanhustyön kehittämisyksikön dementiatyöryhmässä päätettiin heti
jatkohankkeen käynnistyessä
panostaa
vahvasti yksiköissä tapahtuvan toiminnan
seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen.
Toteutuksessa yhteistyökumppanina ovat
toimineet Seniorikoti Kultaharju, Palvelutalo
Mäntyrinne sekä Kouvolan Dementia- ja
Kehitysvammaisten Ryhmäkoti ry, joissa on
ymmärretty koko henkilöstön sitouttamisen
merkitys työtapojen kehittämisessä.
Dementiapilottien raportti Henkilöstö laatulisän takeena - kuvauksia työyhteisöjen
omasta kehittämistoiminnasta dementiatyössä julkaistaan vuoden 2009 alussa sekä
Socomin B-julkaisusarjassa että nettisivuilla
www.socom.fi —> julkaisut
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Lapsen ääni –hanke
Kaakkois-Suomen Lapsen ääni –pilotti on
osa Etelä-Suomen Lapsen ääni –
kehittämisohjelmahanketta, jonka keskeisimpänä tarkoituksena on kehittää EteläSuomen lasten ja nuorten hyvinvointia ja
osallisuutta edistävien ja syrjäytymistä ehkäisevien palvelujen rakenteita, toimintamalleja sekä vaikuttavuutta.
Lapsen ääni –hankekokonaisuutta valmisteltiin syksyn 2008 ajan kattavalla monialaisella asiantuntijajoukolla. Suunnittelun tuloksena
on
Lapsen
ääni
–
kehittämisohjelma, joka on hiottu Kasteohjelman Etelä-Suomen aluejohtoryhmän
suuntaviivojen mukaisesti.
KaakkoisSuomen Lapsen ääni –kokonaisuus koostuu kolmesta alueellisesta pilotista ja Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin
kehittämisverkostosta.
Kaakkois-Suomen

pilotit ovat: Etelä-Kymenlaakson perhepalveluverkosto -pilotti , Kouvolan perhepalveluverkosto -pilotti – Lasten ja nuorten varhaisen tuen ja osallisuuden toimintamallien
kehittäminen laaja-alaisena yhteistyönä.
Kolmas pilotti on Rajan lapset ja nuoret –
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin pilotti.
Neljäs pilotti Lasten ja nuorten hyvinvoinnin
kehittämisverkosto muodostuu yhdistetyistä
lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköistä.
Lapsen
ääni
-kehittämisohjelmakokonaisuutta hallinnoi Helsingin kaupunki.
Hallinnoija jätti rahoitushakemuksen
30.12.2008 Sosiaali- ja terveysministeriöön.
Rahoituspäätös tulee 28.2.2009 jälkeen.
Tätä ennen Etelä-Suomen aluejohtoryhmä
järjestää kutsuseminaarin, jossa hankesuunnitelmaa vielä viedään eteenpäin aluejohto-

Tietoteknologia
Kaaso II -hanke jatkuu heinäkuun 2009
loppuun. Tämän kevään kuluessa laaditaan
toisen vaiheen yhteinen arviointi- ja loppu-

raportti sekä julkaistaan hankkeelle kotisivut,
johon kootaan hankkeen I- ja II-vaiheen tuotokset.

Mielenterveys– ja päihdetyö
Etelä-Karjalan päihde- ja lastensuojelutyön yhteistyön vahvistamisen ja
varhaisemman puuttumisen hanke - KAMPA
Työryhmässä on valmisteltu alle 18vuotiaan nuoren alkoholinkäyttöä koskevan
päihdekeskustelun rakennetta vastaamaan
nuoren koko elämäntilanteen kartoitusta.
Päihdekeskustelulomaketta koekäytetään
koko Etelä-Karjalassa 1.3.-31.8.2009 välisenä aikana. Lomake on tarkoitettu tukemaan kaikkia nuorten kanssa tehtävää eh-

käisevää työtä. Kokeilun aikana kaikki nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa käydyt
päihdekeskustelut myös tilastoidaan yhtenäisesti. Kokeilua edeltävät infotilaisuudet
kuntien eri nuorten palveluissa työskenteleville työntekijöille. Päihdekeskustelusta on
laadittu esite nuorille ja heidän vanhemmilleen.

Kouvolan päihdestrategia -hanke
Kouvolan päihdestrategia -hankkeen ohjausryhmän, päihdestrategiatyöryhmän ja
alatyöryhmien jäsenistöt on täydennetty
vastaamaan uuden Kouvolan hallintokaavaa. Uudistetut työryhmät aloittivat työskentelynsä 1.1.2009 alkaen. Elinkaarimallin
mukaisesti perustetuissa alatyöryhmissä (3)
on edustajia lasten ja nuorten palveluista,

aikuisten palveluista sekä vanhusten palveluista eri palvelusektoreilta, seurakunnasta
ja järjestöistä. Tavoitteena on konkreettinen
ja päihdetyötä ohjaava päihdestrategia,
joka kattaa ehkäisevän päihdetyön, päihdetyön peruspalveluissa sekä päihdetyön
erityispalvelut.

Lastensuojelun
kehittämisyksikkö
–hankkeen
väliraportti aj. 3.9.200731.12.2008 löytyy osoitteesta www.socom.fi

KAAKKOIS-SUOMEN
LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT
31.3.2009
Lappeenranta, Ylioppilastalo, auditorio, os.
Laserkatu 10, 53850
Lappeenranta.
Kumppaneina Kuntaliitto,
STM, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lääninhallitus,
Diak
ja
Socom. Seminaari on tarkoitettu lasten ja nuorten
hyvinvointipolitiikasta ja
suojelusta
päättäjille, johtajille sekä alan
työntekijöille julkisella ja
yksityisellä
sektorilla
sekä järjestöissä ja seurakunnissa.
Lisätietoa
www.lastensuojelunlaatu
paivat.fi

Toukokuussa 2009 Kaasohankkeen päätösseminaari.
Lisätietoja ajankohdasta
Internet-sivuiltamme
www.socom.fi.
Sosiaalitoimen tietotekninen
osaamiskysely 2009,
avoinna 26.1-8.2.2009.
www.webropol.com/
titekysely.net
Lastensuojelu- ja
päihdetyön yhteistyön
vahvistaminen. Yhteistyön
vahvistaminen aloitetaan
10.2.2009 järjestettävällä
”yhteistyön
vahvistamisen” –
foorumilla.
Tilaisuus toteutetaan
ennakointidialogi menetelmällä lastensuojeluja päihdetyön edustajille.
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Hyvinvointialan yrittäjyys
HAKE – Hyvinvointialan yrittäjyyden aktivointi ja kehittäminen Etelä-Karjalassa

Löydät meidät
myös netistä:
www.socom.fi

ma Toimitusjohtaja
Anita Sipilä, YTM
p. 044 748 5310
ma Kehitysjohtaja
Maarit Hiltunen-Toura,
TtM
p. 044 748 5305
Taloussihteeri
Tuija Kiljunen,
Yo-merkonomi
p. 044 748 5307

Projekti on osa Lahden tiede- ja yrityspuisto
Oy:n hallinnoimaa LEHTI -konsortiota. Projektin toteuttaja on Kaakkois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom. Hankkeen projektikoordinaattorina on aloittanut
TtM Leena Kaljunen 7.1.2009. Hanke jatkuu
31.12.2011 asti ja sen rahoittajia ovat Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahasto
sekä Etelä-Karjalan kunnat. Hankkeen tavoit-

teena on edistää alueen hyvinvointialan yritysten elinkelpoisuutta ja kilpailukykyä kiristyvässä kilpailutilanteessa niin, että ne pystyvät
tarjoamaan sekä julkiselle sektorille että yksityisille asiakkaille kysyntää vastaavia, laadukkaita palveluja. Tarkoituksena on myös luoda
edellytyksiä yksityisen ja julkisen sektorin
kumppanuuteen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

Henkilöstöuutisia
Tarja Myllärinen palaa Socomin toimitusjohtajan tehtäviin 1.3.2009 alkaen. Tällöin Anita
Sipilä palaa omaan tehtävään kehitysjohtajaksi ja Maarit Hiltunen-Toura aloittaa vammaistyön kehittämisyksikön kehittämissuunnittelijana.

Vanhustyön kehittämisverkoston kehittämissuunnittelijoina jatkavat YTL Marko Raitanen
ja YTM Pia Ruuskanen. Vanhustyön kehittämisverkosto on muuttanut 1.1.2009 Kouvolan
Socomin tiloihin, osoitteeseen Salpausselänkatu 40A, 45100 Kouvola.

LEHTI –hankkeessa on aloittanut 7.1.2009
alkaen TtM Leena Kaljunen.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@socom.fi
Lastensuojelu
Kehittämissuunnittelija
Paula Ylönen,
Sosiaalihuoltaja,
sosionomi
p.044 7485306
Kehittämissuunnittelija
Eija Vikman, YTM
p. 040 8306318

Hyvinvointialan
yrittäjyys
Projektikoordinaattori
Leena Kaljunen, TtM
p. 040 775 1316

Mielenterveys- ja
päihdetyö

Sosiaaliasiamies

Vammaistyö

Sirkku Bilaletdin
p. 040 728 7313

Kehittämissuunnittelija
Niina Parkkunen, TtM
p. 040 352 0320

Tietoteknologia

Vanhustyö

1.3.2009 alkaen
Kehittämissuunnittelija
Maarit Hiltunen-Toura,
TtM
p. 044 748 5305

Kehittämissuunnittelija
Tuula Kontio, DI
p. 040 717 0314

Kehittämissuunnittelija
Pia Ruuskanen, YTM
p. 044 748 5311

Kehittämissuunnittelija
Kai Kortelainen,
Insinööri (AMK)
p. 044 748 5304

Kehittämissuunnittelija
Marko Raitanen, YTL
p. 044 748 5302

Kehittämissuunnittelija
Ulla Huhtalo, YTM
p. 040 748 5301

Hyvinvointialan
tutkimus– ja
verkostojohtaja,
Kuopion yliopisto
Irma Pahlman,
OTT, VT, MBA
irma.pahlman@uku.fi

Voit tilata Socomin sähköisen tiedotteen lähettämällä postia osoitteeseen:
tiedote@socom.fi

Socom
Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA
tel. 044 748 5307, fax. 05 624 3180
Salpausselänkatu 40 A , 45100 KOUVOLA
tel. 05 353 0336 , fax. 05 353 0336

