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Edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosessissa kou-
lutus Kouvolassa keväällä 2017. Lähiopetuspäivät 23.2., 
23.3. ja 20.4.2017 Ilmoittaudu tästä linkistä

Edunvalvonnan alueellisten käytäntöjen kehittäminen 
Kaakkois-Suomessa lastensuojelu- ja rikosprosesseissa, 
työkokous. 1.2.2017 klo 13-15.30, Palvelukeskus Mänty-
koti (kabinetti), Patteritie 7, 54500 Taavetti.

Työkokous on tarkoitettu lastensuojelun edunvalvojille 
sekä sosiaalitoimen, poliisin, maistraattien, käräjäoikeu-
den ja syyttäjänviraston toimijoille, jotka ovat työssään 
tekemisissä edunvalvonnan prosessien kanssa. Lisätietoja 
Marjukka Heikkilä puh. 050 4084712.
Ilmoittaudu tästä linkistä

Perheväkivallan varjossa, miten auttaa perheen aikuisia 
ja lapsia?
•	 ke 15.2.2017 Miten työskennellä perheväkivaltaa  

kokeneiden perheiden kanssa?
•	 ma 3.4.2017 Miten tuen perheväkivallan ja huoltorii-

dan keskellä elävää lasta?
Koulutukset on tarkoitettu kaikille lasten ja perheiden 
kanssa työskenteleville. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautu-
minen tästä linkistä.

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio

Socomin Lappeenrannan toimisto muuttaa uusiin tiloihin 
19.12.2016 
Lappeenrannan toimipisteen uusi osoite on Kipparinkatu 
1, 53100 Lappeenranta. Toimisto sijaitsee aivan Lappeen-
rannan sataman tuntumassa. Järjestämme uusissa tiloissa 

avoimien ovien päivän ensi vuoden alkupuolella, päivä il-
moitetaan lähempänä.
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Eduskunta on myöntänyt 14.12. sosiaalialan osaamiskes-
kuksille miljoonan euron lisärahoituksen vuodelle 2017. 
Lisämääräraha palauttaa rahoituksen kuluvan vuoden ta-
solle, kun hallituksen syksyllä tekemä budjettileikkaus olisi 
pienentänyt sitä yli 30 prosenttia. Lisärahoituksen turvin 

sosiaalialan osaamiskeskukset voivat jatkaa tärkeässä roo-
lissaan sote-uudistuksen alueellisessa ja valtakunnallisessa 
valmistelussa. Socomin rahoituksesta valtionavustuksen 
osuus on hiukan alle 10 %.

Sosiaalialan osaamiskeskuksille miljoonan euron lisärahoitus vuodelle 2017
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https://www.lyyti.fi/reg/Lapsen_edunvalvonta_lastensuojelu_ja_rikosprosessissa_5_op_B50300215_2027
https://link.webropolsurveys.com/EP/E36F61F831BE7CEF
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2016/12/Perhevakivallan_varjossa_koulutus_201721.pdf
https://www.google.fi/maps/place/Kipparinkatu%2B1%2C%2B53900%2BLappeenranta/%4061.0621394%2C28.1833333%2C17z/data%3D%214m5%213m4%211s0x46909597e33fb0f3:0x16df7590aaaa936a%218m2%213d61.0621335%214d28.1855147
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PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 
hankkeen Kaakkois-Suomen osahanke
Hankkeen toteuttaja alueella on Kaakkois-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskus Oy. Hankkeessa työskentelee yhden 
kokoaikaisen projektikoordinaattorin lisäksi osa-aikaise-
na projektityöntekijä Sina Puukko ja hankesihteeri Mari 
Lehtonen. Hankkeessa on mukana Kotka, Kouvola, Ha-
mina, Eksote (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, 
Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari ja Imatra).  

Kaakkois-Suomen alueen osahankkeen tavoitteet:

1. Monialaisen yhteistyön vahvistaminen palvelutarpeen 
arvioinnissa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa.

2. Kehittää ja uudistaa sosiaalityömenetelmiä siten, että 
ne ovat asiakkaita osallistavia ja elämänhallintaa tuke-
via.

3. Vahvistaa vuoropuhelua ja tiedonkulkua eri toimijoi-
den välillä sekä varmistaa asiakkaan mukanaolo vuo-
ropuhelussa.

4. 

Hankkeen Kick-off tilaisuudet olivat 15.11. Lappeenran-
nassa  ja 17.11. Anjalassa. Tilaisuuden materiaalit sekä 
tietoa hankkeesta löydät hankkeen sivuilta www.socom.fi/
prosos

Monialaisen yhteistyön vahvistaminen aloitetaan 18.1.2017 
arvoverkkotyöpajatyöskentelyllä Eksoten alueella. Vas-
taavat arvoverkkotyöpajat sovitaan myös Kymenlaakson 
alueelle ensi vuoden alkuun. Sosiaalityön menetelmälli-
seen kehittämiseen kootaan alueelliset pilottitiimit, joissa 
kokeillaan uusia työskentelymenetelmiä yhdessä työnteki-
jöiden ja asiakkaiden kanssa. 

Yhteistyöterveisin projektikoordinaattori Pirkko Haikara

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas on päivitetty. 
Soveltamisopas löytyy täältä 

http://stm.fi/sosiaalihuoltolaki
Samalta sivulta löydät myös videotallenteet uudistu-
van sosiaalihuoltolain koulutuskierrokselta keväällä 

2015 sekä marraskuun 2016 lopun tilaisuuksista, 
joissa käytiin läpi sosiaalihuoltolain tarkennuksia 

vaatineita tulkintoja.

Yhteinen koti maalla –hanke kehittää ikääntyneiden 
yhteisöllistä asumista maaseudulla
Juuri käynnistyneessä Yhteinen koti maalla –hankkeessa 
parannetaan erilaisilla yhteisöllisen asumisen ratkaisuilla 
ikääntyneiden mahdollisuuksia asua maaseudulla. Yhtei-
söllisellä asumisella voidaan vähentää ikääntyneiden yksi-
näisyyttä ja turvattomuutta sekä tukea arjessa selviytymistä 
fyysisen toimintakyvyn heiketessä.

Parhaillaan Eksoten ja Haminan kaupungin kanssa keskus-
tellaan sopivista pilottikohteista. Tarkoitus on, että pilotti-
kohteiksi löydetään mahdollisimman erilaisia asuinalueita, 
kuten kuntakeskusten kerrostalo- ja rivitaloalueita, oma-
kotitaloalueita ja harvaan asuttua maaseutua. Kun pilotti-
kohteet ovat täsmentyneet, lähdetään asukkaiden ja alueen 
muiden toimijoiden kanssa selvittämään tarpeisiin vastaa-

vaa toimintamallia. Hankkeessa tavoitteena on myös lisätä 
maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelun kysyntää paikalli-
silta hoiva-alan, kotipalvelun ja rakennusalan yrittäjiltä

Hankkeen rahoitus saadaan Euroopan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahastosta (maaseuturahoitus). Hanketta 
toteuttaa 1.10.2016-30.11.2018 Socomin lisäksi Saimaan 
ammattikorkeakoulu ja Työtehoseura. Socom toimii hank-
keen hallinoijana ja toteutuksesta vastaa projektipäällikkö 
Heini Maijanen.

http://www.socom.fi/prosos
http://www.socom.fi/prosos
http://stm.fi/sosiaalihuoltolaki


04
N R O

J O U L U K U U
2 0 1 6

S O C O M  
T I E D O T E

3

SOCOM
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

www.socom.fi
puh. 044 748 5307

Kipparinkatu 1 | 53100 LAPPEENRANTA
Salpausselänkatu 40 A | 45100 KOUVOLA

Jobi-hankkeen (Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin 
ekosysteemiä – työtä ja osallisuutta nuorille) kaksivuo-
tinen taival Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa sai 
ansaitsemansa hienon päätöksen 1.12.2016 järjestetyssä 
loppuseminaarissa. Hankkeen keskeiset tulokset esiteltiin 
tarinoin, kuvin, videoin, puhein ja musiikin keinoin. Läm-
min kiitos kaikille 71 paikalla olleelle kuulijalle sekä etä-
yhteyden päässä seminaaria seuranneille! Suuret kiitokset 
myös kaikille puhujille, esiintyjille ja opiskelijoille antoi-
sasta päivästä!

Hankkeen aikana tehtiin valtavan paljon. Kolmatta sekto-
ria heräteltiin ottamaan nuoret mukaan järjestö- ja vapaa-
ehtoistoimintaan. Nuorten näkökulmaa tuotiin esiin kyse-
lyin, jalkautumalla järjestöihin sekä järjestämällä nuorten 
ja järjestöjen kohtaamisia Kouvolassa sekä Savitaipaleen ja 
Rautjärven hyvinvointiasemilla. Lisäksi Saimaan amma-
tillisen oppilaitoksen, Sampon, Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiirin, Eksoten ja Lappeenrannan Kehitysvammais-
ten Tuki ry:n kanssa käynnistettiin kehitysvammaisten ka-
veritoimintaa.  Yhdistyksille myös tarjottiin välineitä ja tu-
kea omien palvelujen ja toimintojen tuotteistamiseen sekä 
järjestettiin työnantajuuteen ja varainhankintaan liittyvää 
lakikoulutusta. 

Oppilaitosyhteistyö Saimaan ammattikorkeakoulun kans-
sa on kuitenkin ollut hankkeen parasta antia ja opiskeli-
jat olivatkin hankkeen toteuttamisessa aivan korvaamaton 
voimavara. Hankkeessa selvitettiin järjestökentän mahdol-
lisuudet erityisesti sosiaali- ja terveysalan oppimisympäris-
tönä. Tämä selvitystyö toimi merkittävänä alkusysäyksenä 
uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamiselle. Järjestöjen 
moninaiset oppimisympäristöt on tunnistettu ja hyödyn-
netty hankkeen aikana ja uudenlainen oppilaitosyhteistyö 
jatkuu myös hankkeen jälkeen. 

Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien to-
teutusta uudistettiin monella tavalla. Sosionomi- ja terve-
ydenhoitajakoulutusten teoriaosaamista vapaaehtoistyöstä 
ja järjestötoiminnasta vahvistettiin ja terveydenhoitaja-
koulutukseen sisältyvän ammatillisen harjoittelun raken-
netta ja toteutusta on joustavoitettu vastaamaan yhdistysten 
tarpeista. Lisäksi terveydenhoitajaopiskelijoille ammatilli-
nen harjoittelu toisen lukuvuoden aikana mahdollistetaan 
toteutettavaksi järjestökentässä. Opiskelijat ovat olleet 
vahvistamassa järjestöjen merkitystä osana hyvinvoinnin 
ekosysteemiä uudenlaisella palvelumuotoilulla ja palvelun 
tuotteistamisella. Järjestöt puolestaan ovat tarjonneet opis-
kelijoille sellaista heidän ammatillisuutta tukevaa työko-
kemusta, mikä ei perinteisimmissä oppimisympäristöissä 
olisi ehkä ollut mahdollista. 

Käy tutustumassa loppuseminaarin materiaaliin ja video-
tallenteeseen hankkeen sivuilla: 
http://jobihanke.blogspot.fi/

Vaikka hankkeen työ Yhdistysinfo.fi –järjestöverkkopal-
velun osalta jatkuu aina toukokuun 2017 loppuun saakka, 
haluan jo tässä vaiheessa kuitenkin osoittaa kiitokset osa-
toteuttaja Saimaan ammattikorkeakoululle, kumppaneille 
Eksotelle ja Kouvolan kaupungille sekä kaikille yhteistyö-
tahoille!

Jouluisin terveisin, 
Heini Maijanen projektipäällikkö

Kiitosterveiset Jobi-hankkeen loppuseminaarista

http://jobihanke.blogspot.fi/
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Kulttuuripolku senioreille
Kulttuuripolku senioreille- hanke on yksi Sipilän hal-
lituksen kulttuurin kärkihankkeista, ”Taiteen pro-
senttiperiaatteen laajentaminen yhdessä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kanssa”. Hankkeessa on kaksi tasoa: 
alueellisesti kehitämme taidetta Eksoten ikäihmisten 
päivätoimintoihin ja varhaisiin palveluihin. Toiminnan 
mallinnus tapahtuu sekä kaupunki- että maaseutuympä-
ristössä. Ikäihmisten taiteen saavutettavuuden turvaa-
miseksi rakennetaan malli ja verkosto sosiaali-, terveys- 
ja kulttuuripalvelujen kohtaamiseksi. Päivätoiminnan 
asiakkaina olevat ikäihmiset pääsevät nauttimaan kun-
nallisista kulttuuripalveluista ja heille tarjotaan taide-
työpajoja vapaan kentän toimijoiden tuottamana. Mu-
siikkiopisto tuottaa ikäihmisten varhaisena palveluna 
Seniorimuskaria. 

Kansallisella tasolla tarkastelemme ilmiöitä, jotka ovat 
sangen merkittäviä taiteilijan työllistyessä sosiaali- ja 
terveyspalveluihin. Kuvaan tilannetta kolmella esimer-
killä. Ensiksi sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 
määrittää sekä työntekijän että asiakkaan asemaa – myös 
taitelijan. Toiseksi jos taidetta tuotetaan sosiaalihuollon 
tukipalveluna, tulee julkinen hankinta kilpailuttaa jul-
kisia hankintoja määrittävän lainsäädännön mukaan. 

Kolmanneksi arvonlisäverolakia määriteltäessä taide-
palvelut määriteltiin ylellisyyshyödykkeeksi. Tästä joh-
tuen taidepalveluja verotetaan korkeimman verokannan 
mukaan.

Hankkeessa tehdään näkyväksi, mallinnetaan ja noste-
taan keskusteluun näitä kysymyksiä.  Hankkeen etene-
mistä voit seurata blogistamme. Istahdamme tuolle 
ihanaiselle puiston penkille pohtimaan näitä ja muita 
ilmiöitä.

Päivimaria Seppänen
Projektipäällikkö

http://www.socom.fi/kulttuuripolku_senioreille/polun-varrelta/
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Hankkeen tavoitteena on edistää ikäihmisten valmiuksia 
käyttää sähköisiä palveluita. Tavoitteena on lisätä ikäihmis-
ten tietoteknistä osaamista ja rohkaista heitä käyttämään 
sähköisiä palveluita. Hankkeen myötä ikäihmisten osalli-
suus tietoyhteiskunnassa vahvistuu. Toisena tavoitteena on 
luoda vertaisohjaajaverkosto, jossa vertaisohjaajat, nettio-
pastajat, toimivat ikäihmisten tukena sähköisten palvelui-
den käytössä. 

Vertaisohjaajana toimiminen tuo vertaisohjaajalle, net-
tiopastajalle, mielekästä tekemistä omaan arkeen. Ver-
taisohjaajana toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Yhdistysinfo.fi -sivustoa käytetään yhtenä keinona vapaa-
ehtoisten vertaisohjaajien rekrytointiin. Yhdistysinfo.fi -si-
vusto kokoaa tiedot Kaakkois-Suomessa ja Loviisassa toi-
mivista järjestöistä, yhdistyksistä ja järjestöjen tuottamasta 
toiminnasta sekä avoimista vapaaehtoistehtävistä. 

Hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia toimimaan 
vertaisohjaajana. Vapaaehtoiset voivat opiskella vertais-
ohjaajatoimintaa tulevaisuudessa verkon välityksellä 
Moodle-oppimisalustalla tai osallistumalla vertaisohjaa-
javalmennukseen. Valmennuksissa opastetaan toimimaan 
vertaisohjaajana sekä korostetaan sitä, että vertaisohjaaja 
eli nettiopastaja toimii ikäihmisen tukena sähköisten pal-

veluiden käytössä. Nettiopastajan ei tarvitse tietää ja osa-
ta kaikkea, vaan toimia opastettavan tukena, vertaisena. 
Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa vertaisohjaajatoiminta 
osaksi jokapäiväistä toimintaa ikäihmisten parissa. 

Hanke järjestää nettiopastusta Etelä-Karjalassa ja Kymen-
laaksossa painottuen maaseudulle. Heti vuoden alussa 
nettiopastusta järjestetään Luumäellä, Viuhkolan kylässä, 
Taipalsaarella, Savitaipaleella, Ruokolahdella, Inkeroisissa 
ja Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen toimipisteissä. Net-
tiopastukset ovat maksuttomia tapahtumia ja ikäihmisille 
suunnattuja.

Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke Osku
1.3.2016 – 28.8.2018

Hyvä nettiopastaja on: 

Kohtelias
Kunnioittava
Kannustava
Motivoiva

Rohkaiseva
Empaattinen
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Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista – 
Paletti II
Hankkeen aikana on kokeiltu erilaisia tapoja toteuttaa tai-
detta ja kulttuuria palveluasumisen yksiköiden asiakkaille, 
kuntoutuskeskuksen kuntoutujille ja kotona asuville ikäih-
misille. Nämä kokeilut ovat tapahtuneet Kotkassa Kos-
kenrinne ry:ssa, Lappeenrannan Palvelukeskussäätiöllä, 
Imatran omaishoidossa, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveys-
piirin (myöh. Eksoten) kotihoidossa ja Armilan kuntoutus-
keskuksessa sekä Kouvolan varhaisen tuen palveluissa ja 
omaishoidossa.

Valituissa palveluissa on ollut tavoitteena ottaa käyttöön jo 
elämään kuuluneita asioita sekä osallistua ja kokeilla uu-
sia asioita taiteeseen ja kulttuuriin liittyen, kuten taide- ja 
kulttuuritapahtumiin osallistumista ja erilaista käsillä teke-
mistä. Tutuilla ja elämän matkan varrella tärkeiksi tulleilla 
asioilla tuetaan ja rikastutetaan ikäihmisten arkea sekä li-
sätään hyvinvointia. Ikäihmisille on tehty hyvinvointimit-
tauksia, joiden tarkoituksena on ollut selvittää kulttuurin 
ja taiteen vaikutuksia elämään, sekä tarkastella mitä mer-
kityksiä taiteen tekeminen ja osallistuminen tuo arkeen ja 
miten se vaikuttaa hoivapalvelujen tarpeeseen. Esimerkiksi 
voidaanko yksinäisyyttä ja sen aiheuttamaa masennusta lie-
vittää ikäihmisten palveluissa taiteen ja kulttuurin keinoin. 
Tutkimusten mukaan mm. yksinäisyys on yksi masennusta 
lisäävä tekijä ja se myös lisää sairaanhoidollisten palvelujen 
tarvetta. Ja kyllä voidaan. Kotihoidon asiakkaat ovat voi-
maantuneet opiskelijoiden tekemistä kotikäynneistä. Taide 
ja kulttuuri omaishoitoperheen arjessa edistää hyvinvointia 
ja muistuttaa tavallisen arjen merkityksellisyydestä. Oma 
rakas puoliso on edelleen rinnalla – vaikka raihnaisuus tah-
too viedä arjesta monta hohtohetkeä.

Hankkeen tavoitteena oli löytää tapoja ja malleja taiteilijoi-
den työllistymiseen. Pilottiryhmät toimivat koulutustilai-
suuksina taitelijoille. Hanke ei työllistänyt taitelijoita, vaan 
rahoituskanavat piti löytää muilla keinoilla. Järjestöt tuot-
tavat nyt ostopalveluna jäsenilleen taidetyöpajoja, ikäihmis-

ten palvelut ostavat taidepalveluja, kustannuksia tasataan 
asiakasmaksulla.

Taiteilijoiden valmennukseen on sisältynyt ymmärryksen 
kasvattaminen ikäihmisestä taiteen ja kulttuurin kulutta-
jana. Palvelumuotoilun keinoin on mallinnettu erilaisia 
kuluttajatyyppejä sekä erityyppisiä toimintaympäristöjä. 
Näiden avulla tuotetaan taitelijoille tietoa ja ymmärrystä 
ikääntymisen erityisyydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä, 
esimerkiksi toimintakyvystä ja erilaisten sairauksien aiheut-
tamista rajoitteista.

Taiteen integroiminen sosiaali- ja terveyspalvelujen proses-
seihin tapahtuu pikkuhiljaa monella eri sektorilla. Luovien 
alojen opiskelijoille suunnattu opintojakso pilotoitiin syk-
syllä 2016 sekä Kymenlaakson että Saimaan ammattikor-
keakouluissa. Opintojakson tavoitteena on auttaa luovien 
alojen opiskelijoita jo opiskeluvaiheessa tuotteistamaan 
omaa osaamistaan.

Kun on valmis tuote, sen 
ostaminen terveyden ja hy-
vinvoinnin tueksi tarvitsee 
kanavan. Tähän tarkoituk-
seen hankkeessa on kehi-
tetty sähköistä sovellusta. 
Sovellus tarjoaa taiteilijoille 
markkinointikanavan tai-
depalvelutuotteille ja ikäih-
misten palvelujen tarjo-
ajille yksinkertaisen tavan 
hankkia taiteilijan palveluja 
omille asiakkailleen.

Jouluisin terveisin,
Päivimaria Seppänen ja 
Marjukka Heikkilä
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Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaati-
oiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon 
asiakastiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kir-
jaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asia-
kirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, 
niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
vaatimuksia. THL:n rahoittamassa hankkeessa ovat muka-
na kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset, ja hankeaika on 
1.8.2015 – 30.6.2018. Hallinnoijana toimii Kaakkois-Suo-
men sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom. 

Hankkeen internet-sivut osoitteessa www.socom.fi/kan-
sa-koulu ovat uudistuneet. Sivuilta löydät ajankohtaista 
tietoa hankkeesta sekä valtakunnallisesta sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan kehittämisestä. Seuraa sivujen Liitutau-
lu-blogia, jossa kerrotaan hankkeen kehittämistyöstä. Mei-
dät löydät myös Twitteristä @kansa_koulu.

KIRJAAMISOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Kirjaamisvalmentajien valmennus: 

Sosiaalihuollon työntekijöiden kirjaamisosaamisen vahvis-
tamiseksi on käynnistynyt sosiaalihuollon organisaatioiden 
kirjaamisvalmentajien valmennus. Etelä-Karjalassa on val-
mistunut 15 kirjaamisvalmentajaa ja Kymenlaakson kirjaa-
misvalmennus on puolessa välissä. Eksotessa suunnitellaan 
henkilöstön kirjaamisvalmennusten toteutusta yhdessä 
esimiesten ja Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattorin 
kanssa. Eksoten ensimmäiset oman henkilöstön valmen-
nukset alkavat tammikuussa 2017.

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen toinen vaihe käyn-
nistyy huhtikuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun 
asti. Toisessa vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmenta-
jat kotihoitoon, päivätoiminnan yksiköihin, asumispalve-
luyksiköihin, erityishuoltopiireihin, päihdehuoltoon sekä 
yksityisiin sosiaalipalveluja tuottaviin organisaatioihin. 
Ilmoittautuminen käynnistyy tammikuussa 2017 ja paik-
kakuntakohtainen toteutusaikataulu julkaistaan tällöin.  
Sosiaalihuollon organisaatioissa voidaan aloittaa valmis-

tautuminen toisen vaiheen kirjaamisvalmennukseen miet-
timällä kirjaamisvalmentajiksi sopivia sosiaalialan ammat-
tilaisia.

TOIMINTA- JA TIETOMÄÄRITYSTEN 
TOIMEENPANO

Kansa-koulu-hanke järjestää yhteistyössä Sosiaali- ja ter-
veysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 
Socomin ja hankkeen seitsemän pilotin kanssa tilaisuu-
den, ’Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen 
– lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille’. Tilai-
suudessa paneudutaan sosiaalipalvelujen yhdenmukaiseen 
jäsentämiseen ja asiakasasiakirjarakenteiden käyttöönot-
toon valmistauduttaessa sosiaalihuollon Kanta-palveluihin 
liittymiseen. Esillä ovat myös asiakastietolain muutokset 
ja sosiaalihuollon käyttöoikeuksien perusteiden määräys. 
Hankkeen pilotit ovat ottaneet käyttöön palvelutehtäväluo-
kituksen ja asiakasasiakirjarakenteita. He esittelevät hyviä 
käytäntöjä ja kokemuksia käyttöönotoista. Helmikuussa 
2017 julkaistaan hankkeessa tehty asiakastietojen tallenta-
misen nykytilaa kartoittava työkalu. Työkalu on tarkoitettu 
käytettäväksi valmistauduttaessa Kanta-palvelujen käyt-
töönottoon. Työkalu esitellään kyseisessä tilaisuudessa. 

Kaakkois-Suomen tilaisuus on Lappeenrannassa Ke 
10.5.2017 Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa 
klo 9.00 – 12.30. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua 
myös webcast-yhteydellä. Tilaisuus on tarkoitettu sosiaa-
lialan johtotehtävissä työskenteleville, yksityisten sosiaali-
palveluiden tuottajille, sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja 
tiedonhallinnan parissa työskenteleville sekä kirjaamisval-
mentajille.

Olkaa yhteydessä Kaakkois-Suomen alueen aluekoordi-
naattori Jaana Tainaan Kansa-koulu-hanketta ja alueellisia 
kirjaamisvalmentajien valmennuksia koskevissa asioissa. 
Lisätietoja, Jaana Taina, puh. 050 572 6055

Kansa-koulu –hanke
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

http://www.socom.fi/kansa-koulu
http://www.socom.fi/kansa-koulu
https://twitter.com/kansa_koulu
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MASTOsta kuuluu

MASTO-hankkeessa on syksyn aikana kartoitettu Webro-
pol-kyselyllä maahanmuuttajien kanssa toimivien tahojen 
yhteistyöverkostoa ja yhteistyön toimivuutta, toimijoiden 
kokemusta yhteistyöstä saamastaan hyödystä ja omasta 
panoksesta yhteistyöhön sekä kehitettäviä asioita yhteis-
työssä. Kysely lähti noin 70:lle henkilölle tai toimijataholle 
Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Vastauksia saatiin 25 
taholta.

Kyselyn pohjalta on toteutettu loka-marraskuussa kolme 
arvoverkkotyöpajaa: yksi Etelä-Karjalassa ja kaksi Kymen-
laaksossa. Pajoissa käytiin läpi kyselyn pohjalta koottuja 
yhteistyökarttoja (arvoverkko) ja yhdessä etsittiin ratkai-
suja haasteisiin, joita kyselyssä nousi esille. Tavoitteena 
on luoda paremmat ja laadukkaammat palveluprosessit 
maahanmuuttajille. Työskentely jatkuu 9. helmikuuta Luu-
mäen kunnantalolla, jonne kaikki kyselyyn ja työpajoihin 
osallistuneet ovat tervetulleita.

Maahanmuuttajien kulttuuripaketti valmistuu alkuvuo-
desta. Se on työstetty yhteistyössä maahanmuuttajien 
kanssa. Kulttuuripaketti antaa tietoa suomalaisesta yhteis-
kunnasta, työelämästä, tavoista ja käytännöistä ja sen ta-
voitteena on helpottaa maahanmuuttajataustaisten naisten 
työelämään pääsyä valmentamalla heitä suomalaisiin toi-
mintatapoihin. Hankkeessa on koottu koulutuksen runko, 
joka pilotoidaan Imatralla alkuvuodesta 2017. Neuvottelut 
Kouvolan ja Kotka-Hamina-seudun pilotin toteutuksesta 
ovat käynnissä. 

Maahanmuuttajien työpajoja toteutetaan kahdella eri mal-
lilla: Unelmapajoilla ja Osaajapajoilla. Unelmapajoja on 
järjestetty Kymenlaaksossa ja niihin on osallistunut 66 

naista ja 4 miestä. Osaajapajat ovat käynnissä Lappeenran-
nassa ja ne on kohdennettu jo pidemmällä kotoutumisessa 
oleville koulutetuille naisille. 

Pajoilla alkanutta osaamiskartoitusta syvennetään henkilö-
kohtaisissa tapaamisissa. Ensi vuoden aikana järjestetään 
myös Osaajatoreja, joissa maahanmuuttajaosaajat voivat 
kohdata potentiaalisia työnantajia ja järjestötoimijoita. Pa-
joihin valmistaudutaan mm. tekemällä videoituja työnha-
kijaesittelyitä. 

Maahanmuuttajia ohjautuu hankkeesta myös koulutuk-
seen, vapaaehtoistyöhön ja yrittäjyyteen. Yrittäjyyspolun 
alussa on tässä vaiheessa kaksi naista Kymenlaaksossa ja 
muutamia potentiaalisia Etelä-Karjalassa.

Masto-hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Oy Socom ja kumppaneita ovat Kymen-
laakson ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkea-
koulu, Wirma Lappeenranta sekä alueen kunnat, kuntayh-
tymät ja monikulttuurisuuskeskukset.

MASTO – Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden kehittäminen 
ESR-hanke Kaakkois-Suomen alueella vuosien 2016 – 2017 aikana

Arvoverkkotyöpaja toi toimijat yhteen Kotkan Höyrypani-
molla marraskuussa
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Yes We Can uudistaa kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa 
Etelä-Karjalassa
Yes We Can -hanke hyvässä vauhdissa

Hankkeessa on ollut koko syksyn ajan tekemisen meininki. 
Yhteistyön avauksia on tehty kehitysvammaisten päivä- ja 
työtoiminnan monipuolistamiseksi ja yksilöllisten pol-
kujen mahdollistamiseksi. Saimaan ammattikorkeakoulu 
on aloittanut päivätoiminnan muutosvalmennuksen Luu-
mäen, Parikkalan Kiipolan sekä Taiskan toimintakeskuk-
sessa Taipalsaarella. Muutosvalmennuksessa etsitään rat-
kaisuja, miten toiminta siirretään mahdollisimman hyvin 
”pajoista baanalle” – aitoihin toimintaympäristöihin.

Radio- ja sometoiminta 

Lyhty ry koulutti lokakuussa päivä- ja työtoiminnan väkeä 
radiojuttujen tekemiseen. Ihan pian toimintakeskukset 
mm. Savitaipaleella, Imatralla ja Lappeenrannassa alkavat 
tehdä juttuja Lyhty ry:n nettiradioon ja Etelä-Karjalan ra-
dioon. Median ihmeelliseen maailmaan toimintakeskuk-
set ovat syksyn aikana perehtyneet myös Saimian Jouni 
Könösen johdolla: someen on tutustuttu sekä musiikin ja 
videoiden tekemiseen tietokoneavusteisesti. Radio- ja so-
metoiminta ovat nyt mediapajan siemen, josta toivotaan 
löytyvän jatkossakin mielekästä tekemistä toimintakeskus-
ten asiakkaille. 

Yes We Can -hankeen ja Radio 
Valon järjestämässä radiopäi-
vässä 26.10.2016 perehdyttiin 
haastattelun tekemiseen ja 
editointiin. Joonas ja Janne 
haastatteluvuorossa, haasta-
teltavana Eksoten toiminallis-
ten palvelujen palvelupäällik-
kö Anne Ikäheimonen. 
 

Taidetoiminta 

Taiteen hyvinvointivaikutukset ovat yleisesti tiedossa ja 
taidesisältöjä on siksi kokeiltu hankkeen aikana. Kuva-
taiteen tekemisen mahdollistamiseksi on haettu erillistä 
avustusta taiteilijan palkkaamiseen toimintakeskukseen. 
Tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia perustaa tai-
depainotteinen toimintakeskus. Myös tanssitoiminta 
osana kehitysvammaisten päivätoimintaa jatkuu ja sen 
vakiintumismahdollisuuksia selvitetään kevään aikana. 
Tanssin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ovat olleet 
nähtävissä jo lyhyen kokeilun aikana. Tanssi on mm. roh-
kaissut itseilmaisuun, vähentänyt puhevaikeuksia, lisännyt 
koskettamisen hyväksymistä. Toiveena olisi, että tanssi- ja 
musiikkitoiminnasta kiinnostuneiden kehitysvammaisten 
arkeen tämä sisältö kuuluisi jatkossakin.

Maatilatoiminta 

Monen kehitysvammaisen toiveena on hoitaa eläimiä tai 
puutarhaa. Tammikuussa aloitetaan kokeilu yhteistyömaa-
tilan kanssa Joutsenossa.  Kokeilun aikana selvitetään, mi-
ten maatilalla toimiminen voisi jatkossa olla osa päivä- ja 
työtoimintaa niille henkilöille, joita asia kiinnostaa. 

Työhönvalmennus 

Työhönvalmennuksen kehittäminen on jatkunut syksyn 
aikana ja uusia yhteistyötahoja on löytynyt hyvin. Hen-
kilöstön työhönvalmennusosaamista vahvistava koulu-
tusprosessi on meneillään ja jatkuu kevääseen. Työhön-
valmennusprosessin alkuvaiheessa asiakkaille tarjotaan 
työhöntutustumismahdollisuuksia, joiden kautta herä-
tetään mielenkiintoa työllistymiseen ja autetaan selvittä-
mään omia mielenkiinnonkohteita. Työn varjostus (Job 
Shadowing, työhön tutustuminen) on otettu käyttöön sekä 
Eksoten että Laptuotteen työtoiminnassa. Lokakuussa 40 
kehitysvammaista tutustui erilaisiin työtehtäviin liki 30 
yrityksessä. 
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Yhtenä tutustumismahdollisuutta tarjonneena työpaikkana 6.10.2016 oli Saipan toimisto, johon 
tutustuivat Simo ja Pekka Laptuote-säätiöltä.  Kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksia 
osuuskuntien kautta selvitetään edelleen hankkeen aikana.



Sirkku Bilaletdin, 
Sosionomi (YAMK)

Sosiaaliasiamies (Kymenlaakso) puh. 040 728 7313 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Minna Buure 
DI

Projektikoordinaattori, Masto-hanke puh. 050 555 5686 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Pirkko Haikara 
Sosionomi (AMK)

Projektikoordinaattori, PRO SOS - Uudenlaista sosiaalityötä 
yhdessä rakentamassa

puh. 040 830 6318 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Marjukka Heikkilä 
Sosiaaliohjaaja

Projektipäällikkö, Lastensuojelun edunvalvonnan  
koordinaattori

puh. 050 408 4712 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Pirjo Herttuainen 
Sosionomi (AMK)

Henkilökohtaisen avun koordinaattori, 
Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

puh. 040 471 7118 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Maarit Hiltunen-Toura 
TtM

Hankejohtaja, Kansa-koulu -hanke  
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 

puh. 044 748 5305 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Leena Kaljunen 
KTT, TtM

Toimitusjohtaja puh. 044 748 5300 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Leena Kaukio 
YTM

Henkilökohtaisen avun koordinaattori, 
Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

puh. 040 178 7308 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Kati Kiiski 
VTL

Projektikoordinaattori, 
Kotouttamisohjelman päivittäminen

puh. 050 324 6357 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Tuija Kiljunen 
Yo-merkonomi

Taloussihteeri puh. 044 748 5307 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Kai Kortelainen 
Insinööri (AMK)

Kehittämissuunnittelija, Viestintäasiantuntija puh. 044 748 5304 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Tuomas Kumpula 
YTM, HTK

Sosiaali- ja potilasasiamies (Etelä-Karjala) puh. 044 748 5306 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Mari Lehtonen 
YTM

Hankesihteeri, Kansa-koulu -hanke,  
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 

puh. 040 352 0320 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Hanna Lohijoki 
VTM

Sosiaalihuollon tiedonhallinnnan asiantuntija, Kansa-koulu 
-hanke, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

puh. 050 467 0905 Verkatehtaankatu 4, 4. krs
20100 Turku

Heini Maijanen 
YTM

Projektipäällikkö, Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin 
ekosysteemiä - työtä ja osallisuutta nuorille –hanke (Jobi) 
Projektipäällikkö, Yhteinen koti maalla

puh. 050 325 0836 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Marjo Orava 
YTM

Projektipäällikkö, Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke 
Osku

puh. 050 341 1237 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Sina Puukko Projektityöntekijä
Pro Sos - uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

puh. 050 466 4459 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Jaana Savolainen 
Yhteisöpedagogi (AMK)

Projektikoordinaattori, Osalliseksi tietoyhteiskunnasta 
-hanke Osku

puh. 050 400 1368 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Pia-Stina Repo 
VTM

Projektipäällikkö, Masto-hanke puh. 050 306 3176 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Päivimaria Seppänen 
YTM

Projektipäällikkö, Kulttuuripolku senioreille, perintökaari puh. 044 748 5310 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Jaana Taina 
YTM

Aluekoordinaattori, Kansa-koulu-hanke puh. 050 572 6055 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Teppo Taskinen 
FM

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu 
-hanke, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 

puh. 040 717 0314 Tulliportinkatu 34 A 2.krs 
70100 Kuopio

Niina Turunen 
TtM

Projektipäällikkö, Yes We Can -hanke puh. 050 306 6869 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Yhteystiedot


