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K AAKKOIS- S UOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY

Ennakkotietona
Kaakkois-Suomen Tutkijayhteisö tullaan kutsumaan koolle maaliskuussa
2013. Tavoitteena on
tarjota vertaistukea alueen
jatko-opiskelijoille, post
doc-tutkijoille ja muille
hyvinvointitutkimuksesta
kiinnostuneille, mm. jatko-opintoja suunnitteleville
henkilöille.
Yhteyshenkilö (1.3.2013 alkaen) Maarit Hiltunen-Toura, maarit.hiltunen-toura@
socom.fi, puh 044 748 5305

Aikuissosiaalityön
työpaja - teemana nuoret
7.2.2013 klo 9.00-12.00
Luumäen kunnantalo
Ohjelma ja
ilmoittautuminen
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa alueellisten kuulemisten aika
Palvelurakenneuudistuksen valmistelun tueksi
asetetut viisi alueellista selvityshenkilötyöryhmää selvittävät parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon parhaita ratkaisuja yhteistyössä
paikallisten päättäjien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Selvityshenkilöt ovat vuoden vaihteessa työnsä päättäneen
palvelurakennetyöryhmän jäseniä.
Selvityshenkilöt selvittävät toimeksiantonsa mukaan erityisesti seuraavia kysymyksiä:
1. Miten voidaan saavuttaa riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky, jotta
sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän linjaama palvelurakenne ja
-kokonaisuus voidaan toteuttaa?
2. Mitä erityispiirteitä (esim. kielellisten
oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi)
alueella on tulevassa lainsäädäntötyössä
otettava huomioon?
3. Millaiset valmiudet kunnilla arvioidaan
olevan muodostaa selvityksen mukainen
palvelurakenne?
Ratkaisujen tulee perustua hallitusohjelmaan
ja sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeriryhmän linjauksiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

parempaan yhdentymiseen sekä kuntien tai
sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden riittävään
kantokykyyn. Kantokyky katsotaan riittäväksi,
kun kunnan tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen talous on kestävä ja vakaa, palvelujen
järjestämiseen ja tuotantoon tarvittava osaaminen on varmistettu, ammattitaitoista henkilöstöä on riittävästi saatavilla, väestöpohja
on riittävän suuri ja kunnalla tai sote-alueella on kyky huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon edellyttämästä infrastruktuurista.
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan
erityisvastuualueen selvityshenkilöt ovat:
• Aki Lindén, toimitusjohtaja, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri
• Kati Myllymäki, johtava ylilääkäri,
Kouvolan terveyskeskus
• Riitta Särkelä, johtaja, Suomen sosiaali- ja
terveys ry SOSTE
Kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia on luvassa Kaakkois-Suomessa seuraavasti: 12.2.
Kouvola, 13.2. Imatra ja 13.2. Eksote. Selvityshenkilötyöryhmän toimikausi päättyy
28.2.2013. Palvelujen järjestämislain kirjoitus
aloitetaan ministeriössä 1.3.2013. Järjestämislaki astuu voimaan aikaisintaan vuonna 2015.

Socomin strategiakyselyn tuloksia
Lastensuojelun työpaja
7.2.2013 klo 12.30-16.00
Luumäen kunnantalo
Ohjelma ja
ilmoittautuminen

Toteutimme loka-marraskuussa 2012 Socomin strategian päivitykseen liittyvän Webropolkyselyn. Linkki kyselyyn lähettiin Socomin tiedotteen postituslistaan kuuluville
(n. 480), joista 87 vastasi kyselyyn määräaikaan mennessä. Kiitos kaikille vastanneille!
Kyselyyn vastanneista suurin osa edusti kuntaa
tai kuntayhtymää ja lähes kaikki vastanneet olivat tehneet yhteistyötä Socomin kanssa. Kyselyn
teemoja olivat tulevaisuuden toimintaympäristön muutostekijät sekä Socomin toiminnan
tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet.
Vastanneet olivat sitä mieltä, että tulevaisuuden toimintaympäristön muutostekijöistä
eniten Socomin toimintaan vaikuttavat lähivuosina lakiin liittyvät tekijät, taloudelliset tekijät, sosiaaliset tekijät sekä poliittiset tekijät.
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Näihin muutostekijöihin liittyvät myös lähivuosien merkittävimmät haasteet: muuttuva
lainsäädäntö, talouden tiukkeneminen ja rahoituksen saamisen vaikeutuminen sekä roolien täsmentäminen ja vahvistaminen kehittämisen ja tutkimuksen yhteistyörakenteissa.
Kyselyn tulosten mukaan Socomin tulevalta
toiminnalta odotetaan eniten verkostojen ylläpitoa ja yhteistyön koordinointia. Vastanneet
toivoivat, että Socom jatkaa tulevaisuudessakin kuntien yhdenmukaisten käytäntöjen
suunnittelua ja uusien toimintamuotojen kehittämistä.
Sosiaali- ja terveyspoliittinen
vaikuttaminen, aktiivisuus ja näkyvyys sekä
käytännön tekeminen olivat vastanneiden
muita tulevaisuuden odotuksia Socomille.
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Järjestökehittäjätyöryhmä aloitti työskentelynsä
MontEri-hanketta edeltäneessä esiselvityksessä nousi esille mm. seuraavat seikat:
MontEri hanke mukana
Kouvolan kaupungin
järjestöfoorumissa
Kouvola-talolla keskiviikkona
6.2. klo 18–20 (kahvitarjoilu
klo 17.30). Keskustelua ja
ideointia kaupungin
hyvinvointipalveluiden ja
kolmannen sektorin
yhteistyöstä: avustukset,
sopimukset, tiedonkulku,
tapahtumat, koulutukset jne.
Ilmoittautumiset
puh. 020 615 5511

MontErin uutiskirjeessä
yhdistyksillä, järjestöillä ja
muilla paikallistoimijoilla
on mahdollisuus näkyä ja
kuulua!

1. Kunnissa nähdään kolmannen sektorin
mahdollisuudet, mutta ei tiedetä, kuinka
ne otetaan käyttöön.
2. Kuntalaiset eivät tiedä, mitä palveluja,
missä ja kenelle kolmannen sektorin
toimijat tuottavat palvelujaan.
Näihin tarpeisiin vastataan järjestökehittäjäryhmässä, jossa on mukana 15 yhdistys- ja järjestötoimijaa. Työryhmän
kanssa työstetään Kaakkois-Suomeen järjestöjen ja yhdistysten sähköistä hakemistoa.
Hakemiston avulla saamme järjestötoiminnan näkyväksi niin, että sen löytäminen on
helppoa ja sujuvaa. Yhdistysinfon toimiessa
alueellamme on olemassa yksi osoite, josta

Tiedota MontErin uutiskirjeessä

MontEri-hanke julkaisee joka toinen kuukausi uutiskirjeen. Uutiskirje on yksi
niistä tavoista, joilla hankkeen aikana
tehdään näkyväksi järjestöjen tekemää hyvinvointi- ja vapaaehtois-toimintaa sekä
maaseudun asukkaiden kansalaistoiminnan mahdollisuuksia Kaakkois-Suomessa. Uutiskirje lähetetään sähköisesti Kaakkois-Suomen järjestöjen
ja yhdistysten
toimijoille sekä muille uutiskirjeen tilanneille.
Uutiskirjeessä kerrotaan:
• hankkeen ajankohtaisista aiheista
Uutiskirje Ilmestyminen Aineiston
• järjestöjen, kuntien, yritysten ja oppijättö
laitosten yhteistyöhön liittyvistä paikal1/2013
helmik. loppu 15. helmik.
lisista ja valtakunnallisista teemoista ja
2/2013
huhtik. loppu 15. huhtik.
hyvistä käytännöistä
3/2013
kesäk. vk 25
15. kesäk.
• järjestöjen ja yhdistysten omasta
4/2013
elok. loppu
15. elok.
toiminnasta, uutisista ja tapahtumista
5/2013
lokak. loppu
15. lokak.
Kaakkois-Suomessa
Ilmoita tapahtumasta, koulutuksesta tai muusta ajankohtaisesta uutisesta osoitteessa
www.socom.fi/ilmoitauutinen
tai lähettämällä uutisen tiedot
osoitteeseen heini.maijanen@
socom.fi. Aineiston jättö aina
uutiskirjeen ilmestymiskuukauden 15. päivään
mennessä!

6/2013

jouluk. vk 51

pääsee järjestötoiminnan äärelle, oli sitten
kyseessä kansalainen, asiakas, palveluntuottaja tai viranomainen ja näin tiedon saaminen
yksinkertaistuu sekä toimintamahdollisuuksien ja palvelujen vertailtavuus helpottuu.
Sivuston beta-versioon voi jo käydä tutustumassa osoitteessa www.yhdistysinfo.fi .
Palveluun rekisteröitymisestä tiedotetaan
myöhemmin kun saamme sivuston sisällön
ja rakenteen kohdalleen. Sisällön tuotantoa
ja kehittämistä tehdään kevätaika ja kesän
tullessa ollaan jo valmiimpia tämän asian
kanssa. Kehittämisideoissa / toiveissa ota
yhteyttä tietoteknologian kehittämissuunnittelija Tuula Kontioon p. 040 717 0314
tai tuula.kontio@socom.fi. Päijät-Hämeen
alueella kootaan myös yhdistys-/järjestötietoutta Google Mapsiin. Kartat löytyvät
osoitteesta
www.kumppanuusverkosto.fi.

•

muiden paikallisten toimijoiden ajankohtaistiedotteista liittyen yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön ja
maaseudun hyvinvoinnin vahvistamiseen

Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi
osoitteesta
www.yhdistysinfo.fi/tilaa-uutiskirje. Voit seurata ajankohtaisia uutisiamme myös MontErin blogista
www.socom.fi/blog/12
ja
facebookissa
www.facebook.com/MonteriHanke
Otamme ilolla vastaan palautetta ja ideoita uutiskirjeen kehittämiseksi. Ole rohkeasti yhteydessä Heini Maijaseen puh.
050 434 2443 tai heini.maijanen@socom.fi.

15.jouluk.
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monitoimijamallit maaseudun sosiaalisen
hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Selvitys Kaakkois-Suomen asukkaiden hyvinvoinnista ja palvelutarpeista

Monteri –hanke yhdessä Etelä-Karjalan kylät ry:n ja Kaakkois-Suomen 4H
piirin kanssa laati kyselyn kesällä 2012,
jossa tarkasteltiin Kaakkois-Suomen

asukkaiden hyvinvoinnin tilaa. Satunnaisotantana toteutettu kysely lähetettiin 2000:lle maaseudun asukkaalle ja
vastausprosentti oli 17. Kyselystä laa-

dittu raportti on luettavissa osoitteessa
www.socom.fi/monteri_tietopankki

Järjestö- ja yhdistystoimijat, tulkaa mukaan kehittämään yhteistyömalleja
Mallu-auton kanssa!

Maaseudun kylissä on paljon pieniä, paikallisia tarpeita, joihin Eksoten liikkuva
palveluyksikkö Mallu-auto voi vastata
yhteistyössä järjestösektorin kanssa. Yhteistyöllä voidaan myös lisätä maaseudun
asukkaiden tietoisuutta paikallisyhdistysten ja järjestöjen toiminnan mahdollisuuksista. Mitä yhteistyö sitten voisi olla?

•

MontEri- ja Mallu kylillä 2 -hankkeet kutsuvat järjestö- ja yhdistystoimijoita avoimiin yhteistyöfoorumeihin ideoimaan ja kehittämään
yhteistyömalleja Mallu-auton kanssa.

Helmikuun yhteistyöfoorumeissa pääpaino on pohtia erilaisia mahdollisuuksia Mallu-auton ja järjestöjen yhteistyöhön. Foorumeissa syntyneitä ideoita
lähdetään testaamaan Mallu-auton pysähtymispaikoilla halukkaiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa kevään 2013 aikana. Yhteistyötä jatketaan toukokuussa
järjestettävässä avoimessa kumppanuus-

Helmikuussa järjestetään kaksi samansisältöistä foorumia:

•

tiistaina 19.2.2013 klo 17.30–20.00
paikkana Rautjärven kunnantalon
valtuustosali, osoitteessa Simpeleentie 12, Simpele
torstaina 21.2.2013 klo17.30–20.00
paikkana Taipalsaaren kunnantalon
keulasali, osoitteessa Kellomäentie
1, Taipalsaari

tapaamisessa, jossa työstetään piloteista
saatujen kokemusten pohjalta käytännönläheistä toimintaopasta yhteistyön
käynnistämisen ja toteuttamisen tueksi.
Toimintaoppaan on määrä valmistua
joulukuun 2013 loppuun mennessä.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kumppanuustyöskentelyyn! Pyydämme ilmoittautumaan kahvitarjoilua varten
molempiin
tilaisuuksiin
13.2.2013
mennessä Heini Maijaselle p. 050 434
2443 tai heini.maijanen@socom.fi

MontEri-hankkeesta tukea maaseudun kunnille kumppanuuksien
vahvistamiseen

MontEri-hankkeessa kehitetään malleja
ja levitetään hyviä käytäntöjä järjestöjen, oppilaitosten, yritysten ja kuntatoimijoiden kumppanuuden vahvistamiseksi. Yksityisen, julkisen ja kolmannen
sektorin kumppanuus voi olla luonteeltaan hyvin moninaista – yhteistyötä,
toimintatapoja tai esi-merkiksi vuorovaikutusverkostoja. Usein kumppanuus
on kuitenkin ruohonjuuritason konkreettista toimintaa ja voimavarojen yhdistämistä jonkin asian hoitamisessa.

kumppanuudesta on kyse, eri toimijoiden välillä tarvitaan yhteinen kuva yhteistyön tarpeellisuudesta ja päämäärästä. MontEri-hankkeesta kunnat saavat
tukea eri toimijoiden yhteensaattamisessa ja yhteistyömallien kehittämisessä.

Riippumatta siitä, minkä tasoisesta

•
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Ota siis yhteyttä, jos
•

kunnassanne halutaan vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa
ja kaipaatte apua vuoropuhelun
rakentamiseen
kunnassanne on tunnistettu jokin

SOCOM

•

•

•

palvelutarve, johon etsitte yhteistyökumppaneita ja kaipaatte apua
toimijoiden yhteen saattamisessa
kunnassanne halutaan työstää
toimintamalleja, yhteistyösopimusta
tai strategiaa kumppanuuden vahvistamiseksi kolmannen sektorin
kanssa
kunnassanne on toimivat käytännöt
yhteistyölle kolmannen sektorin
kanssa, joita haluaisitte levittää
eteenpäin
yhteistyö kiinnostaa ja haluat kuulla
lisää hankkeesta
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Seteli -hankkeen kuulumisia
Seteli -hankkeessa työskenneltiin tiiviisti
syksyn aikana palveluntuottajien ja Eksoten henkilöstön kanssa, jotta toimintaohjeet
omaishoitajan sijaistoiminnan ja tehostetun
kotiutuksen palvelusetelille saatiin valmiiksi.

Parempia hyvinvointipalveluja kehittävä Pumppu
-hanke järjestää seminaarin
Kansalainen näkyväksi ääni kuuluviin
Hämeenlinnassa 14.3.2013
klo 9.30 -15.30
Ilmoittautumiset 28.2.213
mennessä http://bit.ly/
Pumppu2013
Kutsun voit avata tästä

Toimintaohjeen tavoitteena on helpottaa palvelusetelituottajaksi hakeutumista ja palveluntuottajana toimimista Eksotessa. Monet
lait ja ohjeet linjaavat palvelusetelipalveluntuottajien toimintaa ja tietojen löytäminen
on hankalaa, joten on tarpeellista koota tieto
toimintaohjeisiin. Toimintaohjeissa kuvataan
palveluntuottajan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä avataan lakeja, toiminta- ja työtapoja, joita palveluntuottajan tulee tietää ja osata.
Toimintaohjeissa kuvataan myös asiakkaan ja
Eksoten oikeuksia ja velvollisuuksia. Eksote
hyväksyy palvelusetelipalveluntuottajat ja
Eksoten tehtävänä on tehdä yhteistyötä
palveluntuottajien kanssa sekä valvoa
palveluntuottajien toimintaa. Toimintaohjeissa
kuvataan seikat, joita valvovan viranomaisen
tulee tietää ja joita tulee tarkistaa
palveluntuottajaa hyväksyttäessä. Työryhmissä
pohdittiin ja linjattiin uusien asioiden
lisäksi myös voimassa olevia toimintatapoja.
Tiedot asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista kootaan asiakasesitteisiin. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus antaa palvelusta
sekä kritiikkiä että kiitosta. Hankkeen etenemisen myötä on huomattu, että on tarvetta asiakaspalautteen kehittämiseen. Tämän
mallin kehittämisessä voisi jatkossa hyödyntää esimerkiksi oppilaitosyhteistyötä.
Lapsiperheiden tilapäisen kotiavun toimintaohjetta työstettiin syksyn aikana ja työ jatkuu
tämän vuoden puolella. Tuetun asumisen palvelusetelitoimintoa suunnitteleva työryhmä
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aloitti toimintansa vuoden alussa ja toiminnon malli valmistuu tämän vuoden aikana.
Tämän palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen tulee mukaan Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, joka tutkii yhteistyössä hankkeen kanssa tuetun asumisen palvelusetelin
järjestämistapoja osana asiakasarvoon liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on kartoittaa vaihtoehtoja palvelusetelimallille ja selvittää, kuinka palveluseteli tuottaa parhaiten lisäarvoa
asiakkaalle, Eksotelle ja palveluntuottajalle.
Uusia palveluseteleitä käyttöön otettaessa on tärkeää pohtia, mihin palveluun palveluseteli otetaan käyttöön, jotta asiakkaan
valinnan vapaus toteutuisi siinä määrin
kuin palvelusetelilaki edellyttää. On myös
pohdittava, missä palvelussa palveluseteli parhaiten ja kustannustehokkaasti vähentää kunnan oman palvelun tarvetta.
Eksotella on oikeus muuttaa toimintaohjeiden sisältöä tarpeen mukaan; toimintaohjeiden yleisen osan muutokset hyväksyy Eksoten
hallitus ja palvelukohtaisten toimintaohjeiden
muutokset hyväksytään Eksoten tulosalueiden
johtoryhmissä. Muutoksista tulee ilmoittaa palveluntuottajille, joilla on oikeus sanoutua irti,
mikäli ei halua sitoutua tehtyihin muutoksiin.
Palveluntuottajaksi
hakeutumislomaketta
on uudistettu ja nyt samalla lomakkeella voi
hakeutua kotiin tuotettavan palvelun palveluntuottajaksi eri toimialueiden palvelusetelille. Tällä hetkellä hyväksyntä ja valvonta
tapahtuvat vanhustenpalvelujen kotihoidon
alueen IsoApu -neuvontapisteen toimesta.
Nyt kun palveluseteleitä otetaan käyttöön
muillakin toimialueilla, on hyvä kehittää malli siitä, miten yhteistyö palveluseteliasioissa Eksoten sisällä toimii eri toimialueiden
palveluseteleiden yhdyshenkilöiden välillä.
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Lyhytaikainen perhehoito ja perhehoidon ennakkovalmennus
Kaakkois-Suomessa lyhytaikaista perhehoitoa on koordinoitu Socomin toimesta vuoden ajan. Perhehoitoa on
saatu lisättyä määrällisesti kaikissa
käyttäjäryhmissä. Perhehoidossa on
käynyt vuoden aikana säännöllisesti noin 50 omaishoidettavaa. Joillekin
omaishoitoperheille perhehoito on
mahdollistanut vapaapäivien pitämisen
ensimmäistä kertaa moneen vuoteen.
Perhehoito
tapahtuu
perhehoitajan omassa kodissa. Perhehoidosta
maksetaan
perhehoitajalle hoitopalkkio ja kulukorvaus.
Uusilta perhehoitajilta edellytetään en-

nakkovalmennuksen
suorittamista.
Ennakkovalmennus tuli lakisääteiseksi vuoden 2012 alusta. Valmennukset
käsittävät seitsemän ryhmätapaamista,
kotikäynnit, kotitehtävät ja arviointikeskustelun. Valmennukseen hakeutuvilta ei edellytetä alan koulutusta. Edellytyksenä on, että asunto-olosuhteet,
terveydentila, taloudellinen tilanne ja
perhetilanne mahdollistavan perhehoidon toteuttamisen. Ennakkovalmennuksen suorittaminen ei sitouta
ketään ryhtymään perhehoitajaksi.
Viime vuonna alueella järjestettiin
kaksi ennakkovalmennusta. Alueelle

saatiin ennakkovalmennusten myötä seitsemän uutta perhehoitajaa. Osa
heistä on aloittanut perhehoitajana
toimimisen, osa odottaa ensimmäistä
toimeksiantoa ja osa parempaa ajankohtaa perhehoidon aloittamiseen.
Kaakkois-Suomen alueella on toiminnassa olevia perhehoitajia tai
toimintavalmiita
ennakkovalmennuksen käyneitä henkilöitä noin 30.
Useimmat alueen perhehoitajat ovat
tavallisia työssä käyviä ihmisiä, jotka
toimivat perhehoitajina yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Perhehoitajia tarvitaan lisää. Onko sinulla halu auttaa?

Sinustako perhehoitaja?
Perhehoidon ennakkovalmennuksia järjestetään v.
2013 aikana Etelä-Kymenlaaksossa, Kouvolassa ja
Eksote-Imatra alueella.
Ennakkovalmennuksista, perhehoitajuudesta ym.
saat tietoa esimerkiksi
• Socomin kotisivuilta
www.socom.fi/perhehoito
• oman alueen omaishoidosta/ perhehoidosta
vastaavilta henkilöiltä
• perhehoidon infotilaisuuksista
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Henkilökohtaisen avun päätökset
kunnissa työnantajamallilla ovat olleet
kasvussa edelleen, oheisessa tilastossa
vuoden työnantaja- ja avustajamäärät kunnittain vuoden 2012 aikana;
Kunta
Työnantajat: Työntekijät:
Kouvola
179
478
Imatra
53
100
Savitaipale
3
4
Rautjärvi
11
13
Lemi
3
7
Ruoko9
16
lahti
Kaakon
4
4
kaksikko
Taipalsaari
10
25
LPR
110
274
Kotka
69
177
Pyhtää
10
23
Parikkala
6
14
Luumäki
7
8
Hamina
19
47
YHT:

493
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Henkan asiakkaana jo yli 1600 työnantajaa
ja avustajaa
Henkassa ohjataan ja neuvotaan työnantajaa
ja
avustajaa
työsuhteeseen
liittyvissä asioissa, rekrytoidaan avustajia
sekä
ohjataan
avustajaportti.fi
palvelun käytössä.
Henkka
koordinoi
avustajien
palkkahallinnon
kehittämistä.
Avustajien
lakisääteiset työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset
keskitettiin
yhteen

vakuuutusyhtiöön.
Suorahankinnassa vakuutusyhtiöksi valittiin If, uudet
vakuutukset ohjataan jatkossa ko. vakuutusyhtiöön.
Vuoden 2013 tavoitteina Henkassa on
tuotteistaa omaa palvelua, kehittää omaa
asiakaspalvelua edelleen sekä järjestää
vammaispalvelulakiin
liittyvää
koulutusta alueelle.
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Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma
Kotoutumislain (1386/2010) mukaisesti
kunnan tai useamman kunnan yhdessä on
laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Ohjelma hyväksytään kunkin
kunnan kunnanvaltuustossa ja sitä tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaista
talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.
Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma 2013–
2016 valmistui lokakuussa 2012 ja oli lausuntokierroksella marraskuussa 2012. Maa-
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kunnallista kotouttamisohjelmatyötä ohjasi
kuntien ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin edustajista muodostettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi
kehityspäällikkö Sirkku Sarlomo Imatralta.
Socom vastasi ohjelman laatimisesta ja YTM
Päivi Kaski antoi Socomilta tähän suurimman työpanoksen. Ohjausryhmä luovuttaa
Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman Etelä-Karjalan kuntajohtajien työvaliokunnalle
toimitettavaksi kuntien valtuustojen käsittelyyn tammi-helmikuussa 2013.
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Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin kehittämien

Hyvinvointialan
yrittäjyys

Kehittämispäällikkö
Maarit Hiltunen-Toura, TtM
tutkimusvapaalla 28.2.2013 asti
Kehittämispäällikkö
Anja Härkönen KTM, YTM
puh. 040 558 3312
Taloussihteeri
Tuija Kiljunen, Yo-merkonomi
puh. 044 748 5307

MontEri –hanke
Projektipäällikkö
Pirkko Haikara,
Sosionomi (AMK)
puh. 040 830 6318
Tietoteknologian
kehittämissuunnittelija
Tuula Kontio, DI
puh. 040 717 0314
Projektikoordinaattori
Heini Maijanen, YTM
puh. 050 434 2443

Henkilökohtaisen
avun keskus

Sirkku Bilaletdin,
sosionomi (YAMK)
puh. 040 728 7313
Puhelinaika
ma 12-15, ti, ke ja to 9-11
Salpausselänkatu 40 A
45100 KOUVOLA

Perhehoidon koordinaattori
Kirsi Koskelainen,
sosionomi(AMK)
puh. 040 775 1316

Maaseudun
hyvinvointi

Toimitusjohtaja
Leena Kaljunen, KTT, TtM
puh. 044 748 5300

Sosiaaliasiamies
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Perhehoito

Lastensuojelun edunvalvonnan
koordinaattori
Marjukka Heikkilä,
sosiaaliohjaaja
puh. 050 408 47 12

Seteli -hanke
Projektipäällikkö
Anna Behm, sh(YAMK)
puh. 040 352 0320
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Kymenlaakso;
Henkilökohtaisen avun
koordinaattori
Ilse Klem, Sosiaalikasvattaja
puh. 040 178 7308
Etelä-Karjala;
Henkilökohtaisen avun
koordinaattori
Pirjo Herttuainen,
sosionomi (AMK)
puh. 040 471 7118
Puhelinajat:
ma-ke klo 9–10

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

Sosiaali- ja
potilasasiamies
Tuomas Kumpula, YTM, HTK
puh. 044 748 5306
Puhelinaika
ma 12-15, ti, ke ja to 9-11
Laserkatu 6
53850 LAPPEENRANTA

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@socom.fi
Voit tilata Socomin sähköisen tiedotteen lähettämällä postia osoitteeseen tiedote@socom.fi
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