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Sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja Sosiaali- ja terveydenterveydenhuollon järjestämislain huollon kansallinen
valmistelut etenevät
kehittämisohjelma
KASTE 2012 – 2015
Uuden sosiaalihuoltolakiluonnoksen on määrä valmistua 30.6.2012. Siihen ei tule järjestämisvelvollisuutta, koulutusta, tutkimusta tai
kehittämistoimintaa koskevia säädöksiä,
vaan niistä säädetään ns. järjestämislaissa.

on vahvistettu valtioneuvostossa
helmikuussa 2012. Siinä päätavoitteina ovat hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden järjestämiJärjestämislakia valmistellut sosiaali- ja ternen asiakaslähtöisesti. Hankevalmistelu
veydenhuollon palvelurakennetyöryhmä esitti
KASTE-rahoitushakuun vuodelle 2013 on
sosiaali- ja terveyspoliittiselle ministeriryhkäynnistynyt.
mälle kolme vaihtoehtoista tapaa järjestää
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. JatkoOlen aloittanut 12.4. Socomin ma toimitustyön pohjaksi valittiin malli, jossa kunnat tai
johtajana. Tarja totesi lähtiessään ”Olemme
sosiaali- ja terveydenhuollon alueet vastaasaaneet yhdessä paljon aikaan… paljon on
vat laajennetusta perustason palvelujen järkuitenkin tekemättä ja paljon tekemisen mahjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa
dollisuuksia. Tehkää se edelleen hyvässä
sairaalahoitoa. Kuntien ja sote-alueiden yhkaakkoissuomalaisessa yhteistyön hengesteisiä keskitettäviä tehtäviä, erityisryhmien
sä.” Jatketaan tässä hyvässä, toinen toispalveluja sekä palvelujen koordinaatiotehtätamme arvostavassa yhteistyön hengessä.
viä varten mallissa on viisi erityisvastuualuetta (erva), joihin nykyiset sairaanhoitopiirit
Aurinkoisen ja virkistävän kesän toivotuksin
hallinnollisesti yhdistetään. Hallitus käsitteli
palvelurakenneuudistusta kuntarakenneuuLeena Kaljunen
distuksen yhteydessä 5.6. Tuleva kuntarakenne ratkaisee, kuinka monta kuntien muodostamaa sosiaali- ja terveydenhuoltoaluetta
(sote) tarvitaan vahvojen kuntien lisäksi. Sote
-alueet voivat toimia vastuukuntamallilla tai
kuntayhtymänä. Palvelurakennetyöryhmän
työ jatkuu niin, että esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi pitäisi olla
valmis vuoden loppuun mennessä.
Lakiuudistuksilla tavoitellaan mm. sosiaali- ja
terveydenhuollon perustason vahvistamista,
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevia
rakenteita sekä rahoitus- ja järjestämisvastuun yhteyttä. Kansalaisen ja asiakkaan näkökulmasta korostuvat mm. asiakaskeskeisyys, palveluiden saatavuus sekä osallisuuden vahvistaminen.

TARKKA-hankkeen kyselyn
arvonnassa lahjakortin
ovat voittaneet
Mauri Eteläpää, Heituinlahti
ja
Kari Risu, Hamina
ONNEA VOITTAJILLE!
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Opetussosiaalikeskus

Henkilökohtaisen avun
keskus Henkka
Kymenlaakso:
Ilse Klem
Henkilökohtaisen avun
koordinaattori
ilse.klem@socom.fi
040 178 7308
Etelä-Karjala:
Pirjo Herttuainen
Henkilökohtaisen avun
koordinaattori
pirjo.herttuainen@socom.fi
040 471 7118
Puhelinajat:
ma–ke klo 9–10
to 13–15

Itä-Suomen yliopiston opetussosiaalikeskusten verkosto toimii sosiaalityön
käytännön opetuksen ja tutkimuksen
kehittämisareenana toiminta-alueen
osaamiskeskusten ISOn ja SOCOMin
kanssa. Tavoitteena on kehittää sosiaalityön koulutusta, ammattikäytäntöjä ja
seudullista hyvinvointiyhteistyötä sekä
toimia luovana innovaatioverkostona
sosiaalityön käytäntötutkimukselle. Toiminta perustuu yhteistyösopimuksiin eri
toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä verkostossa on 24 yhteistyösopimuksen
solminutta kumppania, joiden joukossa
on kuntia, kuntayhtymiä sekä yhdistyksiä. Kaakkois-Suomen alueelta sopimuksen ovat solmineet Eksote ja Kouvolan kaupunki. Verkostokumppanuus

on maksuton ja siihen toivotaan mukaan
kaikkia alueen kuntia ja kuntayhtymiä.
Sosiaalityön käytännön opetuksessa yliopiston ja työelämän edustajien yhteistyö
auttaa saamaan alueelle päteviä sosiaalityön ammattilaisia luomalla kontakteja
opiskelijoiden ja työelämän edustajien välille. Verkosto saattaa myös eri toimijoita
yhteen ratkomaan tutkimuksen ja kehittämisen kysymyksiä. Toimintaa toteutetaan
sosiaalityön tutkimuksen ja opetuksen paikallisina iltapäivinä, aikuissosiaalityön klubeina sekä tutkimuksen ja käytännön toimijoiden vertaisfoorumeina.
Lisätietoja www-sivuilta:
www.uef.fi/opetussosiaalikeskus

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio
Palvelut
 Avustajavälitys
Henkilökohtaiset avustajat
lyhyisiin ja pitkäaikaisiin
työsuhteisiin
 Neuvonta
Työnantajien ja henkilökohtaisten avustajien
neuvonta
 Vertaistoiminta
Vertaistapaamisia ja
koulutuksia työnantajille ja
avustajille
Kehittäminen
 Henkilökohtaisen
avun saatavuuden
parantaminen
 Työnantajien ja avustajien
vertaistoiminta ja koulutus
 Avustajajärjestelmän
kehittäminen paikallisesti
ja valtakunnallisesti
 Avustajien työllistymisen,
työehtojen ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lastensuojelun edunvalvonnan
koordinaattori
Marjukka Heikkilä 050 408 4712
(tavoittaa parhaiten torstaisin
ja perjantaisin)
marjukka.heikkila@socom.fi
 antaa konsultaatioapua, ohjausta ja
neuvontaa asiakasprosessin eri vaiheissa
 ylläpitää lastensuojelun edunvalvojien
alueellista rekisteriä
 toimii yhteyshenkilönä eri toimijoiden
välillä lastensuojelun edunvalvontaan
liittyvissä asioissa ja välittää edunvalvojia
 tukee lastensuojelun edunvalvojia tehtävässään
 järjestää lastensuojelun edunvalvonnan koulutusta ja työkokouksia yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien sekä
valtakunnallisten toimijoiden kanssa

Lastensuojelun edunvalvonnan
koulutuspäivä
27.9.2012 klo 10-15
Luumäen kunnantalolla.
Aiheina mm. lasten kokemukset lastensuojelun edunvalvonnasta, käsikirja
edunvalvonnasta rikosprosessissa sekä
alueellinen toimintamalli KaakkoisSuomessa. Koulutus on tarkoitettu
sosiaalitoimen johtaville viranhaltijoille,
lastensuojelun edunvalvojille, lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitosten, maistraattien, käräjäoikeuksien, hallinto-oikeuksien ja oikeusaputoimistojen työntekijöille, sekä muille
ketkä työssään kohtaavat lastensuojelun edunvalvontaa edellyttäviä tilanteita.
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Lyhytaikainen perhehoito Kaakkois-Suomen
alueella keväällä 2012
Kaakkois-Suomen alueella perhehoitoon
ovat oikeutettuja omaishoidossa olevat
henkilöt. Toukokuuhun 2012 mennessä
perhehoidossa on ollut enemmän omaishoidettavia kuin koko viime vuoden aikana. Omaishoitajat ja hoidettavat ovat olleet saamaansa palveluun erittäin tyytyväisiä.
Suurin käyttäjäryhmä on edelleen vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset. Heistä
lyhytaikaisessa perhehoidossa käy säännöllisesti 30. Toimeksiannoista suurin osa
on toteutunut Etelä-Kymenlaakson alueella.
Kouvolan alueella on perhehoitoon löydetty uusi käyttäjäryhmä - pitkäaikaissairaat ja aikuiset vammaiset omaishoidettavat henkilöt. Heitä on ollut perhehoidossa
neljä. Omaishoitajien ja hoidettavien lisäksi myös alueen perhehoitajat ovat
olleet tyytyväisiä saadessaan toiminnan
aloitettua uuden käyttäjäryhmän myötä.
Myös ikääntyneiden perhehoito on saatu
alulle. Eksoten alueella on kevään aikana
toteutunut kaksi toimeksiantoa ja muutamia uusia toimeksiantosopimuksia tullaan
lähiaikoina tekemään. Perhehoitoa on
saatavana Eksoten alueella neljän perhehoitajan tuottamana. Kouvolan alueella
ikäihmisten perhehoitoa kohtaan osoitettu
kiinnostus on ollut vielä vähäistä. Alueella
on tarjolla ikäihmisten perhehoitoa kahden perhehoitajan tuottamana. Haasteellisin tilanne ikäihmisten perhehoidon
osalta on Etelä-Kymenlaakson alueella kysyntää perhehoidolle on, mutta alueella
ei ole ikäihmisten perhehoitajia.
Perhehoitoa ei ole vielä saatu käynnistettyä kaikkialla Kaakkois-Suomessa. Syynä
tähän on perhehoitajien vähäisyys ja heidän jakautumisensa epätasaisesti alueelle. Uusien perhehoitajien rekrytointiin on
panostettu mm. perhehoidon tunnettavuutta lisäämällä, järjestämällä perhehoi-

don infotilaisuus sekä etsimällä uusia
yhteistyökumppaneita. Ennakkovalmennukset tullaan järjestämään alkusyksystä
ensin Kouvola-Kymenlaakso ja tämän
jälkeen Eksote-Imatra -alueella.
Uusien perhehoitajien saamisen lisäksi
on vähintäänkin yhtä tärkeää pitää huolta
jo toimintansa aloittaneista perhehoitajista ja ennakkovalmennuksen käyneistä
henkilöistä. Heille järjestetään vertaistapaamisia kaksi kertaa vuodessa. Toukokuussa pidettyyn tilaisuuteen osallistui
kahdeksan perhehoitajaa. Kuulumisten
vaihtamisen ja yhdessäolon lisäksi perhehoitajat saivat tietoa mm. muistisairaan kohtaamisesta sekä paloturvallisuudesta. Vertaistapaamisten lisäksi perhehoitajien osallistumismahdollisuudet kuntien järjestämiin koulutuksiin tullaan kartoittamaan.
Koordinaattorin näkökulmasta perhehoidon jalkauttaminen alueelle edellyttää
hyvien perhehoitajien lisäksi toimivaa
yhteistyötä alueiden perhehoidosta ja
omaishoidosta vastaavien tahojen kanssa. Tähänastinen yhteistyö on ollut toimivaa. Yhteydenottoja toivotaan myös niiltä
tahoilta, jotka tuntevat, ettei heidän panostaan perhehoidon kehittämisessä ole
vielä riittävästi hyödynnetty. Positiivinen
mieliala ja usko perhehoitoon ovat säilyneet haasteista huolimatta. Perhehoidon
verkkainen liikkeellelähtö ei haittaa. Perhehoito ei korvaa nykyisiä palveluita
vaan se etsii omaa paikkaansa palvelujärjestelmässä. Siitä ei tule omaishoitoon
käytetyintä tapaa pitää omaishoidon vapaat. Vähempikin riittää. Perhehoidossa
jos missä, laatu korvaa määrän.
”Ihminen tarvitsee ihmistä
ollakseen ihminen ihmiselle,
ollakseen itse ihminen”
Tommy Tabermann

Perhehoito
tarkoittaa henkilön hoidon ja
huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa.
Perhehoito tarjoaa läheisiä
ihmissuhteita, osallistumista
perheen arkeen, yksilöllistä
hoitoa ja turvallisuutta.
Ikäihmisten perhehoito on sopiva hoitomuoto esimerkiksi
silloin, kun toimintakykyä heikentää iän tuoma hauraus,
turvattomuuden tunne tai muistiin vaikuttava sairaus.

Lyhytaikainen perhehoito

 antaa omaishoitajille






mahdollisuuden pitää
vapaapäiviä
tarjoaa turvallista hoitoa
niille, jotka tarvitsevat rauhallista, perheenomaista
hoitoa tilapäisesti
tukee kotihoitoa, kun on
kyse kuntouttavasta lyhytaikaisesta hoitojaksosta kotihoidon tukena
voi kestää kerrallaan tunneista 14 vuorokauteen
perheen tarpeen mukaan

SOCOM TIEDOTE

Sivu 4

Vanhus- ja vammaistyön kehittämisverkoston
toiminta päättyi huhtikuun lopussa
Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön kehittämisverkosto (Kupera2) on
ollut osa Kaakon SOTE-INTO2 – hanketta. Hankekokonaisuus on koostunut neljästä osahankkeesta: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
osahanke, Etelä-Kymenlaakson osahanke, Kouvolan osahanke ja Kupera2 osahanke. Hankekokonaisuutta hallinnoi
Kouvolan kaupunki.
Kupera2 -hanketta edelsi Kuperan ensimmäinen vaihe 1.1.2009 – 31.10.2010,
jolloin luotiin vanhustenhuoltoon asiakaspalautekeskustelumalli, yhtenäistettiin
Kaakkois-Suomen kuntien vammaispalveluiden palvelusuunnittelukäytäntöjä,
luotiin alueellisen henkilökohtaisen avun
keskuksen toimintamallia, yhdenmukaistettiin lyhytaikaisen perhehoidon palkkiot
ja pilotoitiin alueellista perhehoitajien rekrytointia sekä valmennusta, yhdenmukaistettiin yksityisten palvelujen valvontakäytäntöjä ja kehitysvammahuollon ylläpitomaksukäytäntöjä sekä otettiin käyttöön
sosiokulttuurisia työmenetelmiä.
Hankkeen toisen vaiheen kehittämistyö
on ollut luonteva jatkumo tähän edeltäneeseen pitkäkestoiseen alueelliseen
työhön. Hanke toimi ajalla 1.11.2010 –
30.4.2012. Kaakon SOTE-INTO2 – hanketta rahoittivat alueen kunnat ja sosiaalija terveysministeriö osana Kansallista
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa.

Kupera2 –hankkeen aikana kehitettiin
alueellista toimintamallia ikäihmisten sekä
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten
lyhytaikaisessa perhehoidossa, viimeisteltiin henkilökohtaisen avun keskuksen alueellista toimintamallia mm. työnantajavelvoitteisiin perustuvien lakisääteisten vakuutusten keskittämisen osalta, tuettiin
verkostomenetelmien kokeilua vammaissosiaalityössä sekä luotiin henkilökohtaisen avun palvelusetelikäytäntö Kouvolassa, Haminassa ja Kotkassa käyttöönotettavaksi.
Hankkeen tuotokset ja loppuraportit löydät osoitteista:
www.socom.fi/node/36 (vanhustyö) ja
www.socom.fi/node/37 (vammaistyö)
Kehittämissuunnittelijat Pirkko Haikara ja
Marko Raitanen kiittävät lämpimästi teitä
kaikkia ihania yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme saaneet antoisaa
työtämme tehdä! Yksin kehittämistyötä on
mahdoton tehdä. Tekemisen meininki
tulee kumppanuudesta ja yhteisestä tekemisestä – Kiitos siitä kuuluu sinulle kumppanimme!

2 / 2012

Sivu 5

Hyvinvointiyrittäjyys
Palveluseteleiden käyttöönotto etenee
Socomin koordinoima Seteli-hanke on
vauhdittanut palveluseteleiden käyttöönottoa syksystä 2011 alkaen.
Vuoden 2012 alussa Eksotessa otettiin
käyttöön palveluseteli henkilökohtaisessa
avussa. Tällä hetkellä toiminnassa on
mukana viisi yritystä. Palveluseteliyrittäjien haku on jatkuva ja kaikki kriteerit täyttävät yritykset hyväksytään ilman kilpailutusta. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät
Eksoten vammaispalvelujen nettisivuilta.
Eksote on yhtenäistänyt palveluseteliyritysten hyväksymiskriteerit.
Elokuun alusta alkaen Eksote ottaa käyttöön palvelusetelin suun terveydenhuollon palveluissa särkypotilailla. Palveluseteli lisää asiakkaiden valinnanvapautta. Sillä voi ostaa hammaslääkäripalveluja yksityiseltä hammaslääkäriltä. Palve-

luseteli myönnetään suun terveydenhuollon päivystysvastaanotolla eli käytännössä asiakkaan tulee ensin käydä hammashuollon päivystyksessä jollakin Eksoten terveysasemalla. Palveluseteleillä voi
ostaa särkypotilaan jatkohoitoon liittyviä
palveluja kuten juuri- tai paikkaushoitoja
yksittäisiin hampaisiin Eksoten hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaisesti yksityiseltä hammaslääkäriltä.
Suun terveydenhuollon palveluseteliyrittäjien haku alkaa 1.6.2012 ja on jatkuva.
Lisätietoja Eksoten hammashuollon nettisivulla.
Syksyn aikana valmistellaan palveluseteliä lapsiperheiden tilapäiseen kotipalveluun ja ikäihmisten asumisen tukipalveluihin. Ne on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2013 alusta.

Seteli-hankkeen projektipäällikkö
vaihtuu
Seteli-hankkeen projektipäällikkö
Niina Turunen jää äitiyslomalle
1.6.2012 alkaen. Sijaisena toimii
Anna Behm, joka aloittaa työt
16.7.2012 alkaen. Anna on ollut
mukana Seteli-hankkeessa työskennellessään Eksotessa omaishoidon vastaavana palveluohjaajana.

Lisätietoja
palveluseteliyrityksistä
www.isoapukartta.fi

Seteli-hanke on osaprojekti isossa
PUMPPU-hankkeessa, jossa etsitään
käyttäjälähtöisiä monituottajamalleja.
Socomin lisäksi hankkeen osatoteuttajia ovat Hämeenlinnan kaupunki, Turun Ammattikorkeakoulu, Laurea Ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto.
Hanketta hallinnoi Innopark Oy.

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta
Socom on tuottanut vuoden 2010 alusta
sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin
alueelle. Sopimuskausi jatkuu vuoden
2013 loppuun. Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirin jäsenkuntina ovat Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.
Imatra kuuluu piiriin erikoissairaanhoidon
palvelujen osalta. Sosiaali- ja potilasasiamies palvelee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä niissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden osalta jäsenkunnat ovat siirtäneet palvelujen järjestämisvastuun sosiaali- ja terveyspiirille. Sosiaali- ja potilasasiamies palvelee piirin jäsenkuntia Imatraa lukuun ottamatta myös
lasten päivähoitoon liittyvissä asioissa.
Lisäksi Socom myy erillissopimuksella
potilasasiamiespalveluja yksityisille terveydenhuollon palveluja tuottaville yrityksille Etelä-Karjalan alueella.

Socomin tuottama sosiaaliasiamiespalvelu Kymenlaakson alueella jatkuu. Kymenlaakson sosiaaliasiamiehen toimintaalueeseen kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Pyhtää sekä Kaakon kaksikon kunnat Miehikkälä ja Virolahti.
Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu antaa vuosittain selvitys sosiaalihuollon
asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä toimialueellaan. Kymenlaakson
ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin
asiamiehet ovat antaneet selvityksensä
maaliskuussa. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksessä käsitellään myös
potilaan aseman ja oikeuksien tilannetta
sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Selvitykset on luettavissa Socomin sivuilta
www.socom.fi/sosiaalijapotilasasiamies

Sosiaali- ja potilasasiamies
Johanna Eklund siirtyy toisiin
tehtäviin
Johannan tilalla
Socomin Lappeenrannan
toimipisteessä aloittaa Tuomas
Kumpula 2.7.2012 alkaen.
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Sähköiset hyvinvointipalvelujen hakemistot Kouvolaan
ja eteläiseen Kymenlaaksoon

Kouvolalaisia asukkaita, heidän
omaisiaan ja kaupungin palveluohjaajia hyödyttävä hakemisto
löytyy osoitteesta
www.hyvinvointiapu.fi. EteläKymenlaakson vastaavan hakemiston osoite on
www.kaakonpalvelukartta.fi

Yksityisten hyvinvointipalvelujen sähköiset, karttapohjaiset hakemistot on otettu
kuluneena keväänä käyttöön Kouvolassa
ja Etelä-Kymenlaaksossa. Internethakemistoihin on koottu erilaisia arjen tukipalveluja tuottavia sekä hoivaa ja hoitoa
tarjoavia sosiaali- ja terveysalan yrityksiä.
Karttapohjaisen palvelun avulla on helppo
löytää lähimmät, luotettavat palveluntarjoajat.
Hakemistojen teknisestä toteutuksesta on
vastannut Socom. Ohjelmointityön on tehnyt tietotekniikan opiskelija Niklas Lyytikäinen ja hänen kanssaan hakemistoratkaisuja on ollut tekemässä Socomin kehittämissuunnittelija Kai Kortelainen. Hakemistotyötä on rahoitettu Kaakon SOTE-INTO osahankkeista.

Jo aiemmin, vuoden 2011 kesällä, Socom toteutti vastaavan hakemiston Etelä
-Karjalaan osana silloista hyvinvointialan
HAKE-projektia. Eteläkarjalaisten hakemistossa, www.isoapukartta.fi on jo kolmatta sataa palveluntuottajaa. Vastaavaa tarjonnan kasvua on odotettavissa
myös Kymenlaakson palvelutuotannossa, sillä yksityisten arjen tukipalvelujen
kysyntä kasvaa ja moni kunta ja kaupunki suunnittelee palveluseteleiden
käyttöönottoa tukipalveluihin.
Hakemistojen ohella aloittavien hyvinvointialan yrittäjien käyttöön on laadittu
alueelliset yrittäjänoppaat yhteistyössä
seudun elinkeinoyhtiöiden, Kouvolan
Kinnon ja Etelä-Kymenlaakson Cursorin
sekä kuntien sosiaalitoimien kanssa.

MontEri – monitoimijamallit maaseudun
sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi
Maahyve- hankkeen mukaan

 Kunnissa nähdään kolmannen sektorin mahdollisuudet,
mutta ei tiedetä kuinka ne
otetaan käyttöön.

 Kolmannen sektorin toimijat
eivät tiedä, kuinka päästä
yhteistyöhön kunnan kanssa.

 Kuntalaiset eivät tiedä, mitä
palveluja, missä ja kenelle
kolmannen sektorin
toimijat tuottavat
palvelujaan.

MontEri käynnistyi toukokuussa toimenpiteenä Maahyve- ja TARKKA –
hankkeissa havaituille tarpeille.
Hankkeen rahoittaja on Kaakkois-Suomen
ELY-keskus ja Hämeen ELY –Keskus.
Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen
toteutusaika on 1.5.2012–31.12.2013, ja
toteutusalueena on Kaakkois-Suomi ja
Päijät-Häme. Hanketta luotsaa eteenpäin
projektipäällikkö Pirkko Haikara ja tietotek-

nologian kehittämissuunnittelija Tuula
Kontio. Etelä-Karjalaan palkataan myöhemmin projektikoordinaattori, joka vastaa MontErin Etelä-Karjalan toimenpiteistä. Pirkon ja Tuulan yhteystiedot löytyvät
tiedotteen lopusta.

MontEri –hankkeen tuloksena

 Kaakkois-Suomen ja Päijät-Hämeen maaseudun asukkaat saavat tietoa olemassa olevista
palveluista ja osallistumisen mahdollisuuksista.

 Alueen kunnat saavat välineitä hyvinvointineuvonnan toteuttamiseen.
 Järjestöjen tekemä hyvinvointi- ja vapaaehtoistoiminta tulee entistä näkyvämmäksi ja
tavoitettavammaksi.

 Eri sektoreita edustavat toimijat ovat löytäneet toisensa ja hyötyvät yhteistyöstä
 Pilottitoimintoja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan
 Alueella on toimiva järjestökarttasovellus

SOCOM TIEDOTE

Toimitusjohtaja
Leena Kaljunen, KTT, TtM
puh. 044 748 5300
Kehittämispäällikkö
Maarit Hiltunen-Toura, TtM
puh. 044 748 5305
Kehittämispäällikkö
Anja Härkönen KTM, YTM
puh. 040 558 3312
Taloussihteeri
Tuija Kiljunen, Yo-merkonomi
puh. 044 748 5307

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

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

Hyvinvointialan
yrittäjyys
SETELI-hanke
16.7. alkaen
Projektipäällikkö
Anna Behm, sh (YAMK)
puh. 040 352 0320

Henkilökohtaisen avun
keskus
Kymenlaakso;
Henkilökohtaisen avun
koordinaattori
Ilse Klem, Sosiaalikasvattaja
puh. 040 178 7308
Etelä-Karjala;
Henkilökohtaisen avun
koordinaattori
Pirjo Herttuainen, sosionomi(AMK)
040 471 7118
Puhelinajat:
ma-ke klo 9–10
to 13–15

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

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

Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin kehittäminen

Maaseudun hyvinvointi

Kehittämissuunnittelija
Päivi Kaski, YTM
puh. 044 748 5310

MontEri –hanke
Projektipäällikkö
Pirkko Haikara, Sosionomi (AMK)
puh. 040 830 6318

Lastensuojelun edunvalvonnan
koordinaattori
Marjukka Heikkilä, sosiaaliohjaaja
puh. 050 408 4712

Tietoteknologian
kehittämissuunnittelija
Tuula Kontio, DI
puh. 040 717 0314

Löydät meidät ja paljon tietoa sosiaalialan kehittämistyöstä
Kaakkois-Suomessa myös netistä: www.socom.fi

Sähköpostiosoitteet
ovat muotoa
etunimi.sukunimi@socom.fi

