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KASTE-ohjelmakaudesta toiseen
Neljän vuoden välein uusittavaan KASTEohjelmaan sisältyvät nykyään sosiaali- ja
terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet, niiden toteuttamista tukevat keskeiset lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset. KASTE-ohjelman
ensimmäinen kausi päättyy vuoden 2012
lopussa. Kaakkois-Suomen kunnat ovat yhdessä Socomin kanssa olleet mukana useissa tämän ohjelmakauden kehittämishankkeissa. Lastensuojelun kehittämiseen liittyvä
Lapsen ääni -hanke on jo joidenkin kuntien
osalta päättynyt, joidenkin osalta päättymässä. Mielen Avain -hanke päättyy tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä.
Parhaillaan kunnissa viimeistellään Kaakon
Sote-Into 2 -hankkeen loppuraporttia ja tehdään näkyväksi saavutettuja tuloksia. Syyskuun alussa pidettiin Kouvolassa hankkeen
loppuseminaari, jonka perusteella voidaan
todeta, että useisiin hankkeen tavoitteisiin on
päästy, vaikkakaan ei kaikkiin. Socomin työpanosta tarvittiin mm. vanhus- ja vammaispalvelujen kehittämishankkeessa KUPERA:ssa, jonka ”KASTE-helmestä”, henkilökohtaisen avun keskuksesta Henkasta voimme kaikki olla ylpeitä. Yhteistyö kuntien ja
Socomin välillä on ollut hedelmällistä ja luontevaa.

Kaakkois-Suomen kunnat ovat viime kuukausina valmistelleet yhteistyössä Socomin kanssa Parempia palveluja ikäihmisille -teemaan liittyvää, erityisesti ikäihmisten kotiin annettaviin palveluihin ja kuntouttaviin palveluihin liittyvää osahanketta. Tässä hankkeessa Socomilla on koordinoiva rooli. Omalta osaltaan Socom tuo
hankkeeseen omaa erityisasiantuntemustaan ja hankeosaamistaan sekä välittää
valtakunnallisia kehitystrendejä ja alueellista osaamista. Etelä-Suomen aluejohtoryhmän kautta hankekokonaisuus esitetään STM:n hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä.

Kaakkois-Suomi on vahvasti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alaisessa
kehittämisessä. Yksi viime vuosien vahvistuva trendi on sivistys- ja kulttuuripalvelujen sekä perusturvapalvelujen vahva
yhteistyöpyrkimys, mikä sekin on osaltaan palvelurakenteen muutostyötä. Siinä
panostetaan yhdessä ennaltaehkäiseviin
palveluihin. SOSTE Suomen sosiaali- ja
terveys ry järjestää Kaakkois-Suomessa
yhteistyössä Eksoten, Socomin ja Kymen
-Karjalan sosiaali- ja terveys ry:n kanssa
ko. aihetta sekä muita ajankohtaisia aiheita käsittelevän seminaarin Lappeenrannassa 8.11.2012. Siihen toivotaan
Tällä hetkellä valmistaudutaan KASTE- mahdollisimman monien viranhaltijoiden,
ohjelman kakkosvaiheeseen vuosille 2013 – järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtois2015. Sen tavoitteiksi on määritelty hyvin- ten sekä vanhojen ja uusien, silloin vasvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä tavalittujen, kunnallisten luottamushenkisosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja löiden osallistuvan.
palvelujen järjestäminen asiakaslähtöisesti.
Osa-ohjelmia on kuusi seuraavilla teemoilla:
Omalta osaltani alan jo vähitellen jäähdytellä ja siirtää työ- sekä luottamustehtäviä
 johtaminen tukemaan palvelurakennetta ja nuoremmille alan asiantuntijoille. Niinpä
kiitän jo tässä vaiheessa kaikkia yhteistyöhyvinvointia
 tieto ja tietojärjestelmät asiakkaiden ja työkumppaneitani erittäin antoisasta ja
hyvästä yhteistyöstä sekä toivon kaikille
ammattilaisten tueksi
 uusi palvelurakenne ja tehokkaammat innostavia kokemuksia yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.
peruspalvelut
 parempia palveluja ikäihmisille
 toimivampia palveluja lapsille, nuorille ja Niina Korpelainen, sosiaalineuvos
lapsiperheille sekä riskiryhmille osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.
Lämpimät

onnittelut
Sosiaaline
uvos
Niina Korp
elaiselle!
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MontEri – monitoimijamallit maaseudun
sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi
MontEri käynnistyi toukokuussa toimenpiteenä Maahyve- ja TARKKA –
hankkeissa havaituille tarpeille.
Yhteydenotot ja
ilmoittautumiset
MontEri –hanke
Projektipäällikkö
Pirkko Haikara, Sosionomi
(AMK)
puh. 040 830 6318
pirkko.haikara@socom.fi

Kun haluat saada kansalaistoiminnan uutiskirjeen, ota yhteyttä tuula.kontio@socom.fi tai 040
717 0314

MontEri hankkeen projektikoordinaattori aloittaa
marraskuussa
MontEri hankkeen EteläKarjalan projektikoordinaattoriksi on valittu Heini Maijanen ja
hänen työpisteensä löytyy Socomin Lappeenrannan toimistolta

Hankkeen toiminta-alueella (KaakkoisSuomi ja Päijät-Häme) on paljon vapaaehtois- ja järjestötoimintaa, jolla voidaan lisätä kylillä asuvien ihmisten hyvinvointia.
Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan lisäksi
kolmas sektori voi kehittää palveluita erityisesti niillä alueilla ja toimialoilla, joille ei
muutoin synny palvelutoimintaa esimerkiksi vähäisen taloudellisen kannattavuuden
tai rajatun kohderyhmän vuoksi. Kuinka

hyvinvointialan monialayrittäjyys voisi
lisätä maaseutuyrittäjien toimeentuloa ja
kyläläisten hyvinvointia ja palvelutarjontaa? Entäpä sitten kunnan ja erilaisten
kansalaistoimijoiden yhteistyö – kuinka
hyvä yhteistyö rakentuu ja mitä se tarkoittaa eri osapuolten näkökulmasta tarkasteltuna. Tässä teemoja, joista MontErin kehittämistoimintaa ollaan rakentamassa.

Järjestöistä uutta puhtia maaseudun palveluihin
Ensimmäisenä pilottitoimintona käynnistyi
yhteistyö Mallu kylillä 2 hankkeen ja järjestötoimijoiden kanssa Etelä-Karjalan
alueella. Mallu-auto on kylillä liikkuva palveluyksikkö, jossa on saatavilla avoterveydenhuollon sairaanhoitajan/terveydenhoitajan palveluja. Mallu-autolla viedään
palveluja alueille, joista kuntalaisten on
vaikea kulkea Eksoten kiinteisiin palvelupisteisiin. Autolla on säännölliset pysähtymispaikat ja – ajat. Käynnistyneessä pilotissa tuodaan auton pysähtymispaikoille
myös kansalaisjärjestöjen toimintaa esille
ja saataville. Mukaan ovat tervetulleet
kaikki kolmannen sektorin toimijat, jotka

haluavat tuoda jäsenpalvelujaan tai muuta toimintaansa kylien asukkaiden saataville.
Varsinainen toiminta käynnistyy
10.11.2012 klo 10–14 Kummun korkeakoululla järjestettävän kylätapahtuman
muodossa. Tapahtuma on tarkoitettu
koko perheelle vauvasta vaariin. Oman
toiminnan esittelijöitä tai ohjelman toteuttajia mahtuu vielä hyvin mukaan. Seuraava tapaaminen suunnittelun merkeissä on 4.10. klo 14-16 Kummun korkeakoululla (Kummun koulutie 19, 59710
Uukuniemi). Mikäli innostuit, ilmoittaudu
mukaan.

Järjestöjen tekemä hyvinvointi- ja vapaaehtoistyö tutuksi Hyvis.fi
sivustolla
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Hyvissivuilta löytyy luotettavaa, asiantuntijoiden
tarkastamaa tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä. Sivuilla voit testata ja seurata
terveyttäsi, etsiä sosiaali- ja terveyspalveluita sekä asioida sähköisesti. Jatkossa
sivuilta löytyy kattavasti tietoa alueen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta.
Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä asema suomalaisessa yhteiskunnas-

sa ja ne ovat omalta osaltaan vaikuttaneet hyvinvointivaltion syntyyn. Järjestöjen tärkeimmät tehtävät ovat vapaaehtois
- ja vertaistukitoiminnan järjestäminen ja
kehittäminen sekä kokemusasiantuntijuuden ja mielekkään toiminnan tarjoaminen. Monen järjestön toiminta koskettaa
laajojakin ihmisryhmiä ja osa keskittyy
erityisiin vamma- ja sairausryhmiin tai
erilaisiin elämäntilanteisiin.
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Nyt etsitään järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoiminnasta kokemusta omaavia
henkilöitä
mukaan kehittämään Hyvis.fi sivuston järjestöosiota. Kehittäjäryhmä tulee toimimaan myös valtakunnallisen SADe Palveluhakemisto hankkeen pilottina täällä
Kaakkois-Suomessa. Järjestöt pyrkivät
edistämään ihmisten hyvinvointia, osalli-

suutta ja yhteisöllisyyttä. Tehdään yhdessä tätä näkyväksi , tule mukaan kehittäjäryhmään! Jos tunnet intoa ja paloa,
ota yhteyttä mahdollisimman pian. Ryhmiä voidaan perustaa useampi alueellinen ryhmä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelle. Ryhmien toiminta käynnistyy marraskuun 2012 aikana.

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

Alueellista hyvinvointitoimintaa esille ja näkyväksi
Parhaillaan rakennetaan hankkeen sivustoille tapahtumakalenteria ja pohditaan
kansalaistoiminnan uutiskirjeen rakennetta. Kalenterin ja uutiskirjeen avulla saadaan keskitetysti tietoa alueen tapahtu-

mista, hankkeista ja erilaisista hyvinvointia lisäävistä toimista. Ota tavaksi vierailla sivustollamme www.socom.fi/MontEri

Puhelinajat:
ma–ke klo 9–10
to 13–15

Pirkko Haikara, projektipäällikkö &
Tuula Kontio, kehittämissuunnittelija

Palvelut
 Avustajavälitys
Henkilökohtaiset avustajat lyhyisiin ja pitkäaikaisiin työsuhteisiin
 Neuvonta
Työnantajien ja henkilökohtaisten avustajien neuvonta
 Vertaistoiminta
Vertaistapaamisia ja
koulutuksia työnantajille ja avustajille

Perhehoidossa tapahtuu
Lyhytaikaisessa perhehoidossa olevien
omaishoidettavien määrä lisääntyy hitaasti
mutta tasaisesti. Perhehoidon toimintaohjetta, toimeksiantosopimusta ja yhteistä
esitettä ollaan päivittämässä. Perhehoidon tunnettavuutta on syksyn aikana ehkä
eniten lisännyt Seura-lehdessä (36/2012)
ollut reportaasi ”Pappa kuin kotonaan”,
jossa kuvataan taipalsaarelaisen Sari Ramulan arkea pienen pojan äitinä ja ikäihmisen perhehoitajana.

Uusia perhehoitajia tarvitaan. Perhehoidon ennakkovalmennus Haminassa on
käynnissä, lokakuussa alkaa ennakkovalmennus Lappeenrannan Joutsenossa. Toiveena on saada KaakkoisSuomen alueelle muutamia uusia perhehoitajia. Tervetuloa infotilaisuuksiin kuulemaan lisää asiasta.

Kehittäminen
 Henkilökohtaisen
avun saatavuuden
parantaminen
 Avustajajärjestelmän kehittäminen paikallisesti ja valtakunnallisesti
 Avustajien työllistymisen, työehtojen ja työhyvinvoinnin parantaminen

Kirsi Koskelainen, perhehoidon koordinaattori

Lastensuojelun edunvalvonnan
koordinaattori
Marjukka Heikkilä 050 408 4712
(tavoittaa parhaiten torstaisin
ja perjantaisin)
marjukka.heikkila@socom.fi

 antaa konsultaatioapua, ohja





usta 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

Hyvinvointiyrittäjyys
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Yhteistyössä on kehittämisen meininki

Pumppu- hankkeen seminaarit
tulossa
Pumppu-hanke järjestää kaksi seminaaria, toinen niistä on ensi keväänä
ja toinen hankkeen loppupuolella.
Kevään seminaaria lähdetään työstämään teemalla ”kansalainen näkyväksi, ääni kuuluviin”. Jokainen osahanke
esittelee seminaarissa hankkeensa
toimintaa sekä jo valmiita tuloksia.
Tulossa on siis mielenkiintoisia seminaareja, jotka antavat mahdollisuuden
kurkistaa myös muualla Suomessa
tehtävään sosiaali-ja terveysalan kehittämistyöhön.

Laurea-ammattikorkeakoulun PolkuPärjäin-osahankkeen toiminta painottuu sydän- ja diabetespotilaisiin, syrjäytymisuhan alaisiin työttömiin ja
nuoriin, sekä vammaisten lasten ja
nuorten perheisiin.
Turun yliopiston Pärjäin pilotti osahankkeessa tarkennetaan sydänpotilaille tarkoitettuja sähköisen terveysasioinnin palveluja.
Hämeenlinnan kaupungin Virvelinranta
YKS-osahankkeessa toteutetaan käyttäjälähtöistä palveluntarpeen arviointia
ja kehitetään yhteistyön toimintamalleja, jossa vammaiset henkilöt toimivat
oman asiansa asiantuntijoina.
Turun ammattikorkeakoulun TEHUosahankkeessa kehitetään alueellisia
hyvinvointipalvelurakenteita ja tuotteistetaan hyvinvointipalveluista uusia
palvelukonsepteita ja – tuotteita.
Pumppu-hankekokonaisuutta koordinoi Innopark Programmes Oy Hämeenlinnasta.

Lisätietoja
palveluseteliyrityksistä
www.isoapukartta.fi

Siirryin heinäkuussa Eksoten omaishoidon ja päivätoiminnan osastonhoitajan
tehtävästä Seteli-hankkeeseen projektipäälliköksi. Olen tutustunut Setelihankkeeseen omaishoidon palvelusetelin
osalta ja nyt on ollut kiinnostavaa olla
mukana myös muiden seteleiden kehittämisessä, sillä jokaisella palvelusetelillä on
omat erityispiirteensä. Seteli-hanke tekee
yhteistyötä Eksoten kanssa ja mukaan
työryhmiin on saatu myös palvelusetelituottajia. He ovat aktiivisesti mukana palveluseteli toimintojen kehittämisessä.
Henkilökohtaisen avun palveluseteli on
ollut käytössä vuoden alusta. Se on harkinnanvarainen ja myönnetään sellaisissa
tilanteissa, joissa asiakkaan vakituinen
avustaja on äkillisesti estynyt hoitamaan
tehtävää. Henkilökohtaiseen apuun palvelusetelituottajia on tullut mukaan viisi ja
toimeksiantoja on ollut vuoden alusta lähtien noin kaksikymmentä. Suun terveydenhuoltoon saatiin palvelusetelipaketti
valmiiksi keväällä, mutta valitettavasti
suun terveydenhuollon palveluntuottajia
ei ole vielä saatu mukaan. Palveluseteli-

tuottajien haku kuitenkin jatkuu edelleen.
Toimintaohjetta on yhteistyössä laadittu
omaishoitoon, tehostettuun kotiutukseen
ja lapsiperheiden tilapäiseen kotiapuun.
Omaishoidon ja tehostetun kotiutuksen
palvelusetelin toimintaohjeet ovat ”viittä
vaille valmiit”. Nämä setelit ovat olleet jo
käytössä Eksotessa ja palvelusetelituottajia on useita Lappeenrannan alueella.
On tarpeellista saada palvelusetelituottajia lisää myös Eksoten muille alueille ja
nyt on ajankohtaista linjata ja tarkentaa
toimintaa. Lapsiperheiden tilapäisen kotiavun palveluseteli on uusi kehittämisen
kohde. Se ei ole vielä käytössä ja tarkoitus on, että seteli otetaan käyttöön ensi
vuoden alusta.
Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen
matkakorvauksia pohtinut työryhmä on
tehnyt esitystä palvelusetelipalvelujen
matkojen korvaamiseen. Työryhmässä
on mukana edustajia palveluseteli tuottajista, Etelä-Karjalan hankintapalveluista
ja Eksotesta.

Seteli-hanke on yhteistyössä muiden Pumppu-osahankkeiden kanssa
Seteli-hanke on osa Pumppu- hanketta ja
osallistui muun viiden osahankkeen kanssa Hämeenlinnassa pidetyille Pumppuhankkeen syyspäiville.
Pumppuhankkeen teemana on luoda kansalaislähtöisiä monituottajamalleja hyvinvointipalveluissa. Syyspäivillä pohdittiin kansalaislähtöisyyden teemaa ja käsiteltiin asiaa muutaman käytännönläheisen esimerkin kautta. Kansalaislähtöisessä toimintatavassa palvelujen tuottaminen keskittyy
kansalaisen esiin tuomiin tarpeisiin ja
kansalaisen oma ääni tulee kuuluville.
Tällöin asiakas osallistuu palveluiden
suunnitteluun, tuotantoon ja valintojen
tekemiseen.

Kansalaislähtöisyys on osahankkeita
yhdistävä asia. Tehokkaan työpajatyöskentelyn päätteeksi luonnosteltiin ensi
kevään seminaarissamme julkaistavat
kansalaislähtöisen kehittämisen kymmenen käskyä, joita voidaan hyödyntää sekä hanketyössä että kuntien palvelurakenteiden uudistamisprosesseissa.
Pumppu-hankkeen syyspäivät osoittivat,
että yhteistyö hankkeen toimijoiden kesken luo mahdollisuuden vertaisoppimiseen sekä edistää asioiden tarkastelua
monipuolisesti ja eri näkökulmista. Yhteistyön avulla voimme myös välittää alueilla käytössä olevia hyviä käytäntöjä
maakunnasta toiseen.
Anna Behm, projektipäällikkö

Sosiaalihuoltolakiluonnos on parhaillaan
lausuntokierroksella
Uuden lain pitäisi näyttää vahvasti ja selkeästi suuntaa tulevaisuuden sosiaalihuollolle.
Lain tarkoitukseksi (1§) on määritelty:

Tarjottavien palvelujen lähtökohtana lakiluonnoksessa on tuen tarpeen määrittely,
jossa on otettava huomioon:

1. edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia;
2. torjua ja vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä;
3. turvata riittävien ja laadukkaiden sosiaalipalvelujen ja muiden sosiaalihuollon tukitoimien tarpeenmukaista ja yhdenvertaista saatavuutta;
4. vahvistaa asiakaslähtöisyyttä sosiaalihuollossa; sekä
5. vahvistaa sosiaalihuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa sosiaalihuollon ja kunnan muiden toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä hyvinvoinnin edistämisessä ja väestön tuen
tarpeisiin vastaamisessa.

1. asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy;
2. asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja
valinnanmahdollisuuksien edistäminen;
3. asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet ja hänen kokemansa yksilölliset
tarpeet;
4. yhteistoiminta asiakkaan kanssa sekä
hänen kuulemisensa, mielipiteensä ja
toivomustensa huomioiminen;
5. asiakassuhteen luottamuksellisuus ja
asiakkaan etu;
6. lapsen etu;
7. asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja
omatoimisuuden edistäminen, asiakkaan omien ja lähiyhteisöjen voimavarojen vahvistaminen sekä sosiaalistensuhteiden säilyttäminen ja ylläpitäminen;
8. tarpeisiin nähden oikea-aikainen, oikeanlainen ja riittävä tuki; sekä
9. sosiaalihuollon yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvoinnin näkökulma haastaa kehittämään ehkäisevää ja rakenteellista sosiaalityötä. Rakenteellisesta sosiaalityöstä (12§)
lakiin on kirjattu:
1. sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan
tiedon tuottaminen asiakkaiden tarpeista
ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä
sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muiden sosiaalihuollon tukitoimien
vaikuttavuudesta;
2. tavoitteelliset toimet ja toimenpideehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä kunnan
asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen
kehittämiseksi; ja
3. sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi kunnan muiden toimialojen
suunnittelua sekä yhteistyö yksityisten
palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa
paikallista sosiaalityötä sekä muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen.

Työsarkaa sosiaalisten ongelmien, kuten
suurten hyvinvoinnin erojen, nuorten syrjäytymisen, (periytyvän) pitkäaikaistyöttömyyden jne. ratkaisemiseksi riittää. Meiltä
toimijoilta, niin viranhaltijoina, palveluntuottajina, päätöksentekijöinä, kolmannen
sektorin toimijoina kuin kansalaisinakin
odotetaan aitoa yhteistyötä yli sektorirajojen. Tässä Socom haluaa tarjota omaa
osaamistaan ja verkostojaan yhteistyöhön alueemme asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi.
Leena Kaljunen, toimitusjohtaja
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THL:n Tieto-osaston ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan toimijoiden yhteistyötapaaminen
12.12.2012 klo 13.00 - 16.00,
Kouvola-talo, Honkasali, Varuskuntakatu 11, Kouvola. Aiheena
”Sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja tietoperustan kehittäminen - Asiakastyön kirjaaminen
kansallisten määritysten mukaisesti”. Ilmoittautumiset 5.12.
mennessä tästä linkistä

Studia Generalia –luentosarjan
”Vihreissä illoissa”
puhutaan syksyn aikana luonnon
ja ihmisen suhteesta. 17.10. klo
18–20.30. aiheena on luonto
hoivan ja terveyden lähteenä ja
siinä Socomin kehittämispäällikkö
KTM, YTM, Anja Härkönen kertoo vihreän hoivan mahdollisuuksista Etelä-Karjalassa.
Toisena luennoitsijana on FT,
johtaja Kimmo Saarinen aiheenaan, miten allergiaterveyttä saadaan luonnosta. Illan puheenjohtajana on toimitusjohtaja Pentti
Itkonen.
Tämän yleisölle avoimen ja maksuttoman tapahtuman paikkana
on Lappeenrannan teknillisen
yliopiston sali 2310.

Kaakkois-Suomen sosiaalija terveyspolitiikan
kehittämispäivä
Palvelut ja kulttuuri –investointi
hyvinvointiin 8.11.2012
Lappeenrannan
palvelukeskussäätiö, juhlasali,
Kauppakatu 58-60, Lappeenranta
Ohjelma ja ilmoittautuminen

SOCOM TIEDOTE

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

Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin kehittäminen

Tietoteknologia

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

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

Hyvinvointialan
yrittäjyys

Perhehoito

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

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

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

Maaseudun hyvinvointi
MontEri –hanke
Projektipäällikkö
Pirkko Haikara, Sosionomi (AMK)
puh. 040 830 6318
Tietoteknologian
kehittämissuunnittelija
Tuula Kontio, DI
puh. 040 717 0314

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

Sosiaaliasiamies

Sosiaali- ja
potilasasiamies

Sirkku Bilaletdin,
sosionomi (YAMK)
puh. 040 728 7313

Tuomas Kumpula, YTM, HTK
puh. 044 748 5306

Puhelinaika
ma 12-15, ti, ke ja to 9-11
Salpausselänkatu 40A
45100 KOUVOLA

Puhelinaika
ma 12-15, ti, ke ja to 9-11
Laserkatu 6
53850 LAPPEENRANTA

tiedote@socom.fi

Sähköpostiosoitteet
ovat muotoa
etunimi.sukunimi@socom.fi

Socom
Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA
puh. 044 748 5307

puh. 044 748 5307

