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ALKUSANAT
Vuosi 2018 on ollut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun vuosi ja Kymenlaaksossa samalla 1.1.2019 aloit-
taneen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Kymsoten valmistelun vuosi. Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen sisältöjä on viety eteenpäin niin Kaakkois-Suomessa kuin koko maassa myös hallituksen kärkihankkei-
den avulla. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat olleet mukana palvelujen sisällöllisessä uudistamisessa mm. 
hanketyössä, erilaisissa työryhmissä ja asiantuntijalausuntojen antajina. 
 
Socomilla kehittämistyön painopisteitä ovat olleet sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen Kansa-
koulu-hankkeessa valtakunnallisen Kansa-hankkeen tukena, asiakkaiden osallistaminen toimijoina omissa 
palveluprosesseissaan sekä asukkaina omissa asuinyhteisöissään ja osallisuuden sekä työllisyyden polkujen 
rakentaminen syrjäytymisvaarassa oleville. 
 
Socom on verkosto-organisaatio ja kehittämistyötä on tehty yhdessä kuntien, kuntayhtymien, ammattikor-
keakoulujen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä alueen asukkaiden kanssa samoin kuin koko 
osaamiskeskusverkoston ja kansallisten toimijoiden kuten THL:n kanssa. Kahdessa hankkeessa käynnistyi 
myös kansainvälisen yhteistyön ulottuvuus, kun ”VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
vahvistaminen” ja ”Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet” –hankkeissa 
allekirjoitettiin yhteistyösopimukset belgialaisten ja bulgarialaisten kumppanien kanssa. 

Palvelutuotannossa lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio on jatkanut kansallisestikin uranuurtavaa 
työtään. Henkilökohtaisen avun keskus Henkka on palvellut koko Kaakkois-Suomea kasvavin käyttäjämäärin 
ja toimintaansa edelleen kehittäen. Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut on tuotettu Etelä-Karjalassa Eksotel-
le integroituna kokonaisuutena ja vuoden 2019 alusta myös Kymsotelle tuotetaan koko sosiaali- ja poti-
lasasiamiespalvelujen kokonaisuus.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! 

Tehdään vuodesta 2019 entistä parempi sosiaalisen hyvinvoinnin ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavien 
palvelujen vuosi!

Lappeenrannassa 15.1.2019

Leena Kaljunen



SOCOM ORGANISAATIONA
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaa-
miskeskuksesta.  Toiminta v. 2017 pohjautui laissa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001) määri-
teltyihin tehtäviin, kansallisiin sosiaalipoliitti siin linjauksiin sekä Socomin strategiaan 2016 – 2018. 

Lain mukaan osaamiskeskusten tehtävänä on tur vata toimialueellaan: 

 sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittymi nen ja välittyminen 

 peruspalvelujen kehittyminen sekä erityisosaa mista  vaativien erityispalvelujen ja 
    asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittymi ne n 

 s osiaal ialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuk sen ja käytännön työn monipuolinen yhteys  

 sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimin nan toteutuminen sekä 

 muiden osaamiskeskustoiminnan tavoit teita palvelevien tehtävien toteutuminen. 

Osaamiskeskuksen tehtäviin kuuluu myös osallis tua lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen, 
kun toiminnassa on kyse lasten, nuor ten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä tai palvelujen kehittämisestä. 

Toiminta-ajatus ja visio 

Socom on sosiaalialan asiantuntijuuden keskittymä, joka muodostaa kehittämis- ja yhteistyöverkoston Kaak-
kois-Suomen kuntien, kuntayhtymien sekä alan koulutus- ja tutkimusyksiköiden, kolmannen sektorin sekä alan 
yrittäjien kanssa. Tarkoituksena on kokonaisvaltaisen hyv invoinnin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöi-
sen integraation sekä sosiaalialan asiantuntijuuden vahvistaminen. Socomin visiona on olla Kaakkois-Suomen 
sosiaalisen hyvinvoinnin, innovatiivisen osaamisen ja kumppanuuden keskeinen kehittäjä sekä vahva alueelli-
nen hyvinvointipoliittinen asiantuntija ja toimija kestävän kehityksen 
periaattein.



TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

INNOVATIIVISUUS

OSAAMINEN

YHTEISÖLLISYYS

VAIKUTTAVUUS

TOIMINNAN STRATEGISET PAINOPISTEET

1. Asiakas- ja kansalaislähtöisten palvelujen ja toimintamallien kehittäminen 
 

2. Sote-uudistus ja alueelliset rakenteet  

3. Uudistuvan lainsäädännön tuomiin koulutus-, kehittämis- ja palvelutarpeisiin  
vastaaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa  

4. Kumppanuusmallien kehittäminen ja kumppanuuksien edistäminen  

5. Tiedonhallinta, tietoteknologian hyödyntäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon  
yhteiskehittäminen sujuvien prosessien ja tiedon kulun vahvistamiseksi  

6. Tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutuksen sekä vaikuttavuuden arvioinnin  
vahvistaminen



ASIAKASLÄHTÖISTEN PALVELUJEN 
KEHITTÄMINEN JA OSALLISUUDEN 
SEKÄ ASIAKKAIDEN  OIKEUKSIEN 
VAHVISTAMINEN
PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Hanke on valtakunnallinen osaamiskeskusverkoston toteuttama hanke, jossa on mukana seitsemän sosiaa-
lialan osaamiskeskusta, 95 kuntaa, Kuntaliitto, Jyväskylän Yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Sosiaali-ja terveysministeriö, Kuntaliitto, Seinäjoen ammattikor-
keakoulu sekä mukana olevat kunnat. Hanketta johtaa Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus 
SONet BOTNIA. Hallinnoijana toimii Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Kaakkois-Suomen osahankkeessa on 
mukana Hamina, Kotka, Kouvola ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. 

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaalityötä parhaillaan valmistelussa olevassa sote ja 
maakuntauudistuksessa. Hankkeen toimintatapana on yhteiskehittäminen, jonka ytimessä ovat kokeilut, jotka 
suunnitellaan yhdessä asiakastyöstä lähtevien tarpeiden pohjalta asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyönä. 

Kaakkois-Suomen osahankkeella on kolme tavoitetta, joiden osalta on toteutettu seuraavia toimenpiteitä 
kuluneen vuoden aikana.

1. Monialaisen yhteistyön vahvistaminen palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa. 

Kymenlaakson alueella toteutettiin kaksiosainen työpajaprosessi 9.4. ja 7.6.  molempiin työpajoihin osallistu 15 
aikuissosiaalityössä ja työvoimapalvelukeskuksessa työskentelevää sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaajaa Kot-
kasta, Haminasta, Virolahdelta ja Kouvolasta. Työpajoissa keskityttiin monialaisen yhteistyön kehittämiseen 
aikuissosiaalityön palvelutarpeen 

arvioinnissa, asiakassuunnitelmassa ja omatyöntekijän määräytymisessä. Tästä prosessista valmistui myös 
sosionomikoulutuksen opinnäytetyö Monialaisen yhteistyön kehittäminen aikuissosiaalityössä. PRO SOS –
hankkeen työpajaprosessi Kymenlaaksossa. http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2018/11/Monialaisen_
yhteistyon_kehittaminen_aikuissosiaalityossa.pdf 



Työpajojen jälkeen muodostettiin vastuuhenkilöistä koostuva työryhmä, jonka kanssa suunniteltiin ja käynnis-
tettiin käytännön pilotointi monialaisen yhteistyön toteuttamisesta palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuun-
nitelmien laatimisessa.  

Viime vuonna käynnistyneet Kunta- Maakunta-Kela yhteistyömalliin liittyvät alueelliset pilotit Eksoten alueella 
jatkuivat. Pilotit ovat seuraavat: 

Pilotti 1. Kehittää yhteistyömalli toisen työhön tutustumiseen 

Tavoitteena lisätä Kelan ja aikuissosiaalityön työntekijöiden ymmärrystä toinen toistensa työstä ja saavuttaa 
sujuva yhteistyö, jonka pohjalta asiakkaita osataan ohjata paremmin oikeisiin palveluihin. 

Pilotti 2. Yhteinen palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma erityistilanteessa olevalle asiakkaalle 

Tavoitteena on joustavoittaa Kelan ja sosiaalitoimen välistä toimintaa asiakkaan kokonaistilanteen tukemisek-
si, nopeuttaa asiakkaan kokonaistilanteen käsittelyä ja sopia yhteistyöstä asiakkaan palveluiden osalta silloin, 
kun asiakkaan palvelutarve on pitkäaikaista. 

Pilotti 3. Kehittää asiakasohjauksen malli vastaanottokeskuksesta kuntaan siirtyville asiakkaille 

Tavoitteena lisätä ymmärrystä toisen työstä, sujuvan yhteistyön kehittäminen, jonka avulla turvataan Kela 
etuuksien sujuva hakeminen ja asiakkaan ymmärryksen varmistaminen hänelle kuuluvien etuisuuksien osalta 
sekä tukea asiakasta hoitamaan omatoimisesti asioitaan.

Osahankkeesta on osallistuttu aktiivisesti valtakunnallisen Kelan ja kunnan yhteistoimintamallin luomiseen, 
josta julkaistiin versio 1.0 toukokuussa sekä tuotettiin toimintamallista kertova video, joka löytyy
https://www.youtube.com/watch?v=tBXsPaBoTA8



Syyskuussa aloitettiin työskentely Soccan PRO SOS-osahankkeen kanssa, jossa Kelan ja pääkaupunkisedun 
kuntien kanssa kehitetään Huolen tunnistamisen malli-työvälinettä. Työväline auttaa Kelan työntekijöitä tun- 
nistamaan sosiaalihuollon tuen tarpeen ja ohjaamaan asiakkaita kunnan palveluihin. Työvälineen pilotointi 
toteutetaan vuoden 2019 aikana. 

Viime vuonna aloitettu aikuisten palvelutarpeen arvioinnin käsikirjan työstäminen on jatkunut ja käsikirjan si- 
sältö on täsmentynyt. Socomin osahankkeesta tulee käsikirjaan seuraavat osiot: Mitä on monialaisuus palve-
lutarpeen arvioinnissa ja miten se toteutetaan käytännössä/ Marjukka Heikkilä, Monialaisuus palvelutarpeen 
arvioinnissa/ Daniela Grudinschi ja Dialogiset työmenetelmät palvelutarpeen arvioinnin apuna/ Pirkko Haikara. 

2. Kehittää ja uudistaa sosiaalityön menetelmiä siten, että ne ovat asiakkaita osallistavia ja elämänhallin  
    taa tukevia 

Lappeenrannassa kokeiltiin kesäkuusta 2017 alkaen Kaikukorttia. Kaikukortin avulla voidaan parantaa talou-
dellisesti tiukassa tilanteessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia nauttia taiteesta, kulttuurista ja urheilusta. 
Kokeilun avulla jalkautimme aikuissosiaalityöhön välinettä, jonka avulla voidaan tukea asiakkaan osallisuutta ja 
elämänhallintaa. Kaikukortti voi toimia myös jalkautuvan sosiaalityön välineenä ja antaa mahdollisuuden astua 
toimiston ulkopuolelle kohtaamaan asiakas uusissa ympäristöissä. Kaikukortti verkostolle sekä kortin halti-
joille toteutettiin kysely viime vuoden lopulla ja kyselyn raportti julkaistiin syyskuussa. Raportti löytyy täältä: 
http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2018/09/Kaikukorttiraportti_19_9_2018.pdf 

Kaikukortti kokeilu päättyi meidän osalta tämän vuoden loppuun ja toiminta jää elämään Lappeenrannassa 
Eksoten hyvinvoinnin ja edistämisen johtoryhmässä tehdyn päätöksen mukaan.  

Sosiaalityön menetelmiä kehitettiin ja uudistettiin työntekijöiden menetelmäverstastyöskentelyllä, jossa 
työntekijät valitsivat omasta työstään nousevia kehittämisen tarpeita. Eksoten alueella kehitettiin asiakkaiden 
jalkautuvaa kohtaamista "Viihdy kotona, ettet ole kadulla" ryhmätapaamisten suunnittelulla ja toteutuksella 
ensiasuntoon muuttaville nuorille sekä kokeiltiin aikuisväestön hyvinvoinnin mittaria palvelutarpeen ja asiakas-
suunnitelman teon yhteydessä. Kotkassa ja Haminassa kehitettiin alle 30-vuotiaiden asiakkaiden jalkautuvaa 
kohtaamista sekä suunnitelmallista työskentelyä tavoitteena asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden lisään-
tyminen omassa prosessissaan. Kouvolassa käynnistettiin aikuissosiaalityön ja TYPin yhteinen asiakasraati-
toiminta, jossa mallinnettiin asiakasraadin toimintaa ja toteutusta. Asiakasraatimallin kokeilu päättyi vuoden 
loppuun ja malli otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta tulevassa Kymsotessa. Kykyviisaria kokeiltiin Kouvolan 
aikuissosiaalityön tiimissä sekä TYPin  uusien asiakkaiden kuntouttavan sosiaalityön työskentelyprosessissa. 
Kykyviisari kokeilussa oli mukana yhteensä 14 työntekijää. Kouvolassa ja Kotkassa kokeilimme myös erilaisia 



jalkautuvan sosiaalityön toteuttamistapoja seuraavasti. 20.3. aikuissosiaalityön työntekijät jalkautuivat Kaup-
pakeskus Veturiin ( Kouvola) kertomaan ohikulkijoille aikuissosiaalityön palveluista ja jakamaan omia ajatuksia 
sosiaalityöstä. Ajalla 14.2.-16.3. toteutettiin lainaa sosionomiopiskelija avuksesi kirjastosta –tempaus Kouvolan 
pääkirjastossa ja Karhuvuoren kirjastossa. Mukana toteutuksessa oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
Xamkin sosionomiopiskelijat Tea Karpov, Helena Karvinen, Satu Laakso ja Kati Leppäkoski, jotka olivat kir-
jastossa lainattavissa. Ajatuksena oli avun, neuvonnan ja ohjauksen tarjoaminen matalan kynnyksen paikassa 
ennaltaehkäisevänä palveluna.  

Ajalla 12.9.-5.12. toteutettiin aikuissosiaalityössä työskenteleville sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille 
yhteiskehittämisprosessi - Dialoginen työote asiakastyön rikastuttajana. Prosessiin osallistui 15  työntekijää. 
Yhteisen prosessin aikana saatiin välineitä ja ideoita toteuttaa dialogista työotetta omassa asiakastyössä. 

3. Vahvistaa vuoropuhelua ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä sekä varmistaa asiakkaan mukanaolo
     vuoropuhelussa 

Aikuissosiaalityön aamu- ja iltapäiväkahvit järjestettiin 11.9. Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Osallistujia aamu- 
ja iltapäiväkahveille oli 33 henkilöä. Teemana oli pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön. Pääkaupun-
kiseudun osahankkeessa on haettu uutta orientaatiota sosiaalityöhön ja sosiaaliseen kuntoutukseen motivoi-
vasta, luovasta ja ongelmaratkaisuun keskittyvästä leikillisyydestä ja pelillisyydestä. Aamukahvien tavoitteena 
oli tarjota alueella toimiville sosiaalityön ammattilaisille uusia ideoita ja ajatuksia oman työnsä toteutukseen.



YHTEINEN KOTI MAALLA

Harvaan asutulla maaseudulla palvelut vähenevät ja oman palvelutarpeen lisääntyessä ikääntyvä väestö kokee 
usein olevansa pakkomuuton edessä kaupunkiin. Yksin maaseutukodissaan asuva voi tuntea yksinäisyyttä ja 
turvattomuutta sekä fyysisen toimintakyvyn heiketessä ongelmia arjessa selviytymisessä. Yksin asuvien van-
husten määrän kasvu ja koettu turvattomuuden tunne lisäävät tarvetta vaihtoehtoisille asumismuodoille kuten 
yhteisölliselle asumiselle.  

Yhteinen koti maalla -hankkeen päätavoitteena oli luoda erilaisiin jo olemassa oleviin kohteisiin yhteisöllisen 
ja esteettömän senioriasumisen mahdollistavia alue- ja muutossuunnitelmia sekä opas ikäihmisten yhteisölli-
sestä esteettömästä asumisesta. Pilottikohteita oli kolme: Haminan Jamilahden kansanopiston oppilasasuntola 
pihapiireineen, Rautjärven Asemanseutu ja Luumäellä Jurvalassa Kangasvarren koulun laajennusosa piha-aluei-
neen. Lisäksi Haminassa Pyhällön kylässä pilotoitiin ikäihmisten yhteisöllistä ruokailua ja muuta yhteisöllistä 
toimintaa kyläkoululla.  

Pilottikohteissa yhteisöllisen asumisen tarpeita, tavoitteita ja mahdollisuuksia selvitettiin yhdessä alueen 
asukkaiden ja asuinympäristön toimijoiden kanssa. Esteettömiä, asukkaiden tarpeita vastaavia ratkaisuja ke-
hitettiin myös yhteistyössä asukkaiden sekä paikallisten julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa. Aina ei ollut mahdollista säilyttää vanhaa, vaan oli tarkoituksenmukaisempaa suunnitella uusia asuntoja 
yhteistiloineen ja toimintoineen sekä ikääntyneitä aktivoivia palveluja. Kaikista kohteista laadittiin luonnosta-
soiset muutos- tai uudisrakennussuunnitelmat, pohjapiirustukset, pihasuunnitelmat ja tarvittavia näkymäkuvia 
idean esittämiseen. Tuloksena tuotettiin lisäksi yhteisöllisen asumisen opas ja tietoa yhteisölliseen asumiseen 
liittyvästä palvelutarjonnasta, yrittäjyyden mahdollisuuksista sekä yhteisöllisen asumisen kustannusvaikutuk-
sista. 

Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana oli  Socom ja osatoteuttajina Saimaan ammattikorkeakoulu  sekä 
Työtehoseura ry. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, ja 
sitä rahoitti Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Lisäksi hanketta rahoittivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
Eksote, Haminan kaupunki, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Työtehoseura.



ESKO - Kohti tasa-arvoisempaa työelämää

Esko -hanke alkoi syyskuussa 2018 ja se toteutetaan yhdessä IntoPajojen, Laptuote-säätiön ja TyönVuoksen 
kanssa. Hankkeen tavoitteena on tukea nuoria miehiä kohti työllistymistä. Esko – Kohti tasa-arvoisempaa 
työelämää on rakentunut sen kysymyksen ympärille, miksi osa pojista on vaarassa syrjäytyä jo melko nuorena. 
Tähän asiaan halutaan pureutua ja löytää keinoja, joilla tasa-arvoisia mahdollisuuksia tarjotaan kaikille suku-
puolesta riippumatta. Monilla hankkeen kohderyhmään kuuluvista nuorista on usealla eri elämän osa-alueella 
tuen tarpeita. Olemmekin sitä mieltä, että työllistyminen on seurausta siitä, että peruspalikat on ensin saatu 
järjestykseen. 

Palikoiden järjestelyssä on apuna Aikuisväestön hyvinvoinnin mittari, johon voi tutustua osoitteessa: 
http://tiny.cc/Hyvinvointimittari 

Mittari tuottaa tietoa siitä, mitkä asiat nuori kokee omassa elämässään voimavaroiksi ja mitkä asiat ovat niitä, 
jotka syövät resursseja. Mittarin tulos perustuu nuoren omaan kokemukseen omasta tilanteestaan. Nuorelle 
on hankkeessa tarjolla myös yksilövalmennusta ja vertaisryhmäkokoontumisia. 

Tarkoitus on hankkeessa testata mittaria menetelmänä ja tuottaa tietoa sen käytettävyydestä hankkeissa, 
sosiaalityössä ja työllistämispalveluissa. Nuoret syrjäytyneet miehet ovat vaikeasti tavoitettava ryhmä, josta 
on systemaattisesti kerättyä tietoa niukasti saatavilla. Vailla koulutusta tai työtä oleva nuori tarvitsee kuiten-
kin monenlaista tukea ja palvelua, joita olisi tärkeää pystyä tarjoamaan tietoon perustuvana ja oikea-aikaise-
na. Hankkeen loppumetreillä eli vuoden 2020 alussa onkin luvassa analysoitua tietoa hankkeeseen osallistu-
neiden nuorten voimavaroista ja tuen tarpeista. 



VALO -  Valmisteluhanke lapsiperheiden osallisuuden 
vahvistamiseksi

Hankkeessa valmisteltiin varsinainen VALO-Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen 
-kehittämishanke kevään 2018 ESR-hakuun. Valmistelun aikana kartoitettiin Kaakkois-Suomen lapsiperheiden 
kanssa työskentelevien ammattilaisten kehittämistarpeita ja yhteistyön nykytilaa. Hanke teki tiivistä yhteis-
työtä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson LAPE-muutosohjelman kanssa. Lisäksi huomioitiin järjestöjen ja seura-
kuntien rooli tulevina verkostokumppaneina. Tiivis yhteistyö lapsiperheiden kanssa toimivien ammattilaisten 
kanssa toi esiin palveluihin ohjautuvuuden ongelmakohdat, joihin varsinaisessa kehittämishankkeessa pyritään 
vaikuttamaan.  

Valmisteluhankkeen yhtenä päätavoitteena oli löytää kehittämishankkeelle kansainvälinen hankekumppani. 
Virallinen kumppani, bulgarialainen Early child development opportunities for Roma children from Sungurlare 
– EDOR-hanke, tavoitettiin ESF-verkkopalvelun kautta. Hankkeet ovat luoneet ja allekirjoittaneet TCA-
sopimuksen, jonka mukaan yhteistyön tavoitteena ovat vakiintunut ja tehokas kansainvälinen yhteistyö, 
uusien menetelmien ja työkalujen tuottaminen ammattilaisille, jotka työskentelevät heikommassa asemas-
sa olevien perheiden kanssa sekä heikommassa asemassa olevien perheiden osallisuuden mahdollisuuksien 
lisääminen. Kehittämishankkeen epävirallinen kumppani on belgialainen Emancipatie via Arbeid EVA -hanke, 
jonka kanssa on sovittu kansainvälisestä yhteistyöstä ja hyvien käytäntöjen, työkalujen, metodien sekä niihin 
liittyvän tiedon välittämisestä 

Valmisteluhankkeen tuotos oli kehittämishankkeen hankesuunnitelma, joka jätettiin viranomaiskäsittelyyn 
EURA2014- ärjestelmään 11.5.2018.

VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
vahvistaminen

Socomin hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tapoja joilla 1) syrjäytymisvaarassa ja heikom-
massa asemassa olevat lapsiperheet ohjautuvat tarvitsemiensa kokonaisvaltaista hyvinvointia turvaavien pal-
veluiden piiriin, 2) joilla tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierre. Toimenpiteillä pyritään lapsiperheiden 
kanssa toimivien ammattilaisten yhteistyön, tiedonvälityksen ja -tuotannon sekä osaamisen vahvistamiseen 
perheiden ohjautumiseksi tarvitsemiensa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin palveluiden piiriin.



Lapsiperheiden osalta pyritään hyvän kehän käynnistämiseen, itsetunnon vahvistamiseen, perheen omien voi-
mavarojen tunnistamiseen esimerkiksi hyvinvointimittarin avulla sekä lasten harrastustoiminnan aloittamisen 
kautta. 

Hankkeen tavoitteet on jaettu neljään teemaan: 

1.     Lapsiperheiden hyvinvointivajeen ja syrjäytymisvaaran varhainen tunnistaminen 

2.   Syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevien lapsiperheiden palveluihin 
      ohjautuminen 

3.   Perheiden voimavarojen löytäminen ja osallisuuden vahvistaminen 

4.   Kansainvälinen yhteistyö syrjäytymisvaarassa olevien perheiden osallisuuden 
      vahvistamiseksi 

Socomin osakokonaisuus toteutti loppuvuodesta alkukyselyt hankekumppanikuntien varahaiskasvatukselle 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisille toimijoille. Kyselyissä kartoitettiin muun muassa toimijoiden 
koulutustarpeita, yhteistyöverkostoja sekä tiedontuotantoa ja -kulkua. Nykytilanteen kartoitusta täydennet-
tiin tapaamalla muun muassa hyvinvointimittarin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä järjestötoiminnan 
eri asiantuntijoita. Valmisteluhankkeessa alkanutta tiivistä yhteistyötä alueen LAPE-muutosagenttien kanssa 
jatkettiin.  Yhteydenpito kansainvälisten kumppaneiden, bulgarialaisen Early child development opportunities 
for Roma children from Sungurlare – EDOR sekä Emancipatie via Arbeid EVA-hankkeiden kanssa jatkui suun-
nitellusti.  

Varsinaiset toimenpiteet, kansainvälinen yhteistyö sekä kohderyhmätyöskentely alkaa vasta vuonna 2019.



PROWORK - Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet 
mahdollisuudet -valmisteluhanke  
(ProWork - Promotion of the Inclusive Employment and the Active Ci-
tizenship)

Suomessa kehitysvammaisten täysivaltainen kansalaisuus ei vielä toteudu toivotulla tavalla. Käytännön työssä 
on noussut esiin kehittämistarpeita kehitysvammaisten sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi sekä uusien 
työllistymisen mahdollisuuksien löytämiseksi. Näihin pyritään vastaamaan verkostoitumalla ja etsimällä hyviä 
käytäntöjä kansainvälisesti. 

ProWork -valmisteluhankkeen aikana määriteltiin varsinaisen kehittämishankkeen sisältö valmisteluryhmän 
kanssa, kartoitettiin mahdollisia kansainvälisiä kumppaneita yhteistyökumppaneiden verkostoja hyödyntäen 
sekä käyttämällä European Commission's ESF Transnational Platform -verkkopalvelua. Varsovassa käytiin 
myös seminaarissa, jossa kumppania oli hakemassa hanketoimijoita useista Euroopan maista. Kumppanit, joita 
on kaksi, löytyivät Belgiasta. 

Groep Maatverk työllistää Belgian Flanderissa n. 21 000 henkilöä, joista 17 500 on vammaisia. Noin 70% 
heistä on kehitysvammaisia. Kaikkia yrityksen työntekijöitä pidetään täysivaltaisina työntekijöinä. Työt ovat 
pääosin alihankintatyötä teollisuudelle, ja työtä tehdään usein ryhmässä ohjaajan kanssa. Vaikka yritykset 
saavat rahoitusta, niiden on voitava maksaa vähintään minimipalkka. Tässä hankkeessa he haluavat keskittyä 
vaikeammin vammaisten työllistämisongelmiin ja ottaa käyttöön myös Kykyviisarin. Epävirallisia kumppaneita 
ovat Hollanti ja Wales.  

Emino on Belgian Flanderissa toimiva yksityinen ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii Flanderin 
julkisen työvoimapalvelun kanssa yhteistyössä tarjoten tuettua työllistymistä ja työvalmennusta vammaisille 
ja muille haavoittuville ryhmille avoimilla työmarkkinoilla. Emilolla on 21 toimipistettä Flanderissa. Epävirallisia 
kumppaneita Alankomaat, Ruotsi ja Ranska 

Valmisteluhankkeen tavoitteena oli löytää yhteiset kehittämiskohteet keskustelemalla sekä alueellisten että 
kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  Molempien hankkeitten kanssa valmisteltiin ja allekirjoitettiin 
kansainväliset kumppanuussopimukset. Osatoteuttajaksi saatiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 
ja yhteistyökumppaniksi Carea. 

Hankehakemus jätettiin nimellä Bridging - Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet.



OSALLISEKSI TIETOYHTEISKUNNASTA -hanke

Hankkeen tavoitteena oli edistää ikäihmisten valmiuksia käyttää sähköisiä palveluita ja tietoteknologiaa. 
Tavoitteena oli lisätä ikäihmisten tietoteknistä osaamista ja rohkaista heitä käyttämään sähköisiä palveluita. 
Hankkeen myötä ikäihmisten osallisuus tietoyhteiskunnassa vahvistui. Hankkeen toisena tavoitteena oli luoda 
vertaisohjaajaverkosto, jossa vertaisohjaajat, nettiopastajat toimivat ikäihmisten tukena tietoteknologian ja 
sähköisten palveluiden käytössä. Vertaisohjaajaverkostoa luotiin pääasiallisesti ikäihmisistä, jotka voivat toi-
mia vertaisohjaajina, nettiopastajina toisille ikäihmisille sähköisten palveluiden käytössä. Vertaisohjaajatoimin-
ta perustuu vapaaehtoisuuteen. Hanke järjesti nettiopastustapahtumia ja hanke-esittelyjä 41 eri toimipaikassa 
Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Tapahtumiin osallistui 1 414 ikäihmistä. Nettiopastustapahtumat jatkuvat 
hankkeen jälkeen kahdeksalla eri paikkakunnalla hankkeen valmentamien vapaaehtoisten toimesta.



SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTOIMINTA

Socom tuotti sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisia sosiaaliasia-
miespalveluja Kymenlaakson kunnille sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote). Lisäksi Etelä-Kar-
jalan sosiaali- ja terveyspiirille sekä Kotkalle ja Kaakon kaksikon kunnille, Virolahdelle ja Miehikkälälle, tuotet-
tiin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaisia potilasasiamiespalveluja. Socom tuotti 
potilasasiamiespalveluja myös yksityisille, terveydenhuollon palveluja tuottaville yrityksille.

      Taulukko 1 Asiatapahtumien määrä v. 2018

Kymenlaakson sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiamiehet antavat vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä selvityksensä kunnanhallituksille ja lautakunnille. Selvityksissä kuvataan toimintavuoden aikana asi-
akkaiden yhteydenotoissa esiin tuomia ongelmia sekä sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien kehitystä kun-
nassa. Selvitykset ovat luettavissa Socomin internetsivuilla osoitteessa: http://www.socom.fi/sosiaali-ja-poti-
lasasiamies/

KUNTA/ALUE SOSIAALIPALVELUT TERVEYSPALVELUT

Eksote 98 485

Hamina 61 -

Kotka 81 124

Kouvola 135 -

Pyhtää 18 -

Miehikkälä 3 4

Virolahti 5 5

Muu 4 -

Yhteensä 405 618



Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

Työnantajien ja henkilökohtaisten avustajien määrä Henkilökohtaisen avun keskus Henkan rekisterissä kasvaa 
jatkuvasti. Vuoden 2018 lopussa rekisterissämme oli 1467 henkilöä. Työnantajia oli 470 ja avustajia 997. Uusia 
työnantajia tuli vuoden 2018 aikana Kymenlaaksoon 35 ja avustajia 89. Etelä-Karjalan puolella vastaavat luvut 
olivat 5 ja 54.  

Rekisteröinnissä käytimme verkkopalveluamme www.avustajainfo.fi. Opastimme rekisteriimme tulevat henki-
löt avustajainfo.fi -verkkopalvelun käyttöön sekä käytimme tarvittaessa sitä heidän puolestaan. Avustajainfon 
kautta työnantajat voivat etsiä itselleen avustajaa ja avustajat työtä.  

Keskuksessa työskentelee kaksi henkilökohtaisen avun koordinaattoria, toinen Etelä-Karjalassa ja toinen 
Kymenlaaksossa. Yhteistyössä ovat mukana kaikki Kaakkois-Suomen kunnat lukuun ottamatta Iittiä.   

Henkan tuottamaan palveluun sisältyi:   

  Vaikeavammaisten henkilöiden tukeminen avustajien ja sijaisten rekrytoinnissa   

  Alueellisen avustaja- ja työnantajarekisterin kokoaminen ja ylläpito   

  Työnantajina toimivien vaikeavammaisten henkilöiden neuvonta ja ohjaus 

  Työnantajien hallinnollisten tukipalveluiden koordinointi   

  Henkilökohtaisten avustajien työsuhteeseen ja avustajien tehtäviin liittyvä neuvonta ja ohjaus   

  Ajankohtaisen tiedon välittäminen avustajille ja työnantajille henkilökohtaisesta avusta  

  Ajankohtaisen tiedotusmateriaalin lähettäminen kuntien vammaispalveluihin ja muille  
      sidosryhmille 

  Henkilökohtaiseen apuun liittyvien koulutustilaisuuksien järjestäminen.

Henkilökohtaisten avustajien työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutusten kilpailutus toteutettiin vuodenvaih-
teessa 2017/2018. Uudeksi vakuutusyhtiöksi valittiin Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia.  

Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen kilpailutettiin loka-marraskuussa 2018. Uudeksi 
tilitoimistoksi valittiin SuoraTyö Oy 1.1.2019 alkaen. 



Henkilökohtaisen avun keskuksen työntekijät osallistuivat Kuntekon järjestämiin palvelumuotoilutyöpajoihin 
syys-, loka- ja marraskuussa. Palvelumuotoilutyöpajojen tarkoituksena on kehittää toimintaa vastaamaan 
asiakkaiden tarpeita. Palvelumuotoilutyöpajojen pohjalta järjestimme henkilökohtaisen avun työnantajille ja 
avustajille sekä kuntatyöntekijöille yhteisen keskustelutilaisuuden, jossa pohdimme toiminnan kehittämistä eri 
sidosryhmien toiveet ja tarpeet huomioon ottaen.  

Asiakaspalautekysely henkilökohtaisten avustajien työnantajille ja kuntatoimijoille toteutettiin helmi-maalis-
kuussa 2018. Asiakaspalautekyselyjen tulokset löytyvät Henkan sivuilta http://www.socom.fi/henkka/tieto-
pankki. Henkan toimintaa kehitetään saadun palautteen pohjalta.    

Yhteistyö kuntatoimijoiden kanssa jatkui tiiviinä. Henkka järjesti kaksi työkokousta vammaispalveluiden henki-
lökunnalle, joista toinen toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apurin kanssa.   

Yhteistyötä jatkettiin myös Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sekä Valkealan ja Jaakkiman kristillisten 
kansanopistojen kanssa. Henkka järjesti yhdessä JHL:n kanssa avustaja- ja työnantajatapaamisia Kouvolassa, 
Kotkassa, Imatralla ja Lappeenrannassa. Oppilaitokset (mm. Valkealan opisto, Kouvolan seudun ammattiopisto 
KSAO) kävivät vierailulla Henkassa, ja Henkka kävi esittelemässä toimintaansa oppilaitoksissa. 

Työnantajien vertaistapaamiset Etelä-Karjalan alueella toteutuivat pääasiassa itseohjautuvina. Henkilökohtais-
ten avustajien vertaistapaamiset jatkuivat itseohjautuvasti Lappeenrannassa, Imatralla ja Kotkassa.   

Henkilökohtaisen avun työnantajille ja avustajille lähetettiin Henkan tiedote työsuhteeseen liittyvistä tärkeistä 
ja muista ajankohtaisista asioista kahdesti vuodessa.  
Henkilökohtaisen avun koordinaattorit osallistuivat valtakunnallisen henkilökohtaisen avun keskusten jaoston 
tapaamisiin sekä alaan liittyviin koulutustilaisuuksiin (mm. Henkilökohtaisen avun päivät, Vammaispalveluiden 
neuvottelupäivät). Tapaamisissa ja koulutuspäivillä käsiteltiin ajankohtaisia aiheita ja verkostoiduttiin. Lisäksi 
ne täydensivät koordinaattoreiden ammatillista osaamista.



LASTENSUOJELUN EDUNVALVONNAN KOORDINAATIO

LsL:n 22§:n mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja käyttämään hänen puhevaltaansa, jos on perusteltu 
syy olettaa: 

1. Ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja 
2. Edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun
 turvaamiseksi 

Perusteltu syy on olemassa silloin, kun voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa, että huoltaja joutuu lojaliteet-
tiristiriitaan tai on ilmeinen eturistiriita niin, että hänen puolueettomuutensa vaarantuu 

Rikosasiassa lapselle täytyy määrätä edunvalvoja (ETL 4:8) jos on perusteltua syytä olettaa, että huoltaja ei 
voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja jos edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta. 
Tutkinnanjohtajan on tarvittaessa tehtävä hakemus edunvalvojan määräämisestä tuomioistuimelle. Perheen 
sisäisten rikoksien kohdalla on Kaakkois-Suomessa käytetty ensisijaisesti tandem-mallia, jossa edunvalvojana 
toimii sosiaalityön ja edunvalvojakoulutuksen saanut henkilö yhteistyössä oikeusavustajan kanssa.  

Socom koordinoi lastensuojelun edunvalvojatoimintaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Koordinaation 
kautta palvelua tarjottiin lastensuojelun toimijoille, poliisille, lastensuojelun edunvalvojille, käräjäoikeuden ja 
maistraattien toimijoille. Vuonna 2018 järjestettiin yksi alueellinen eri toimijoiden yhteinen työkokous sekä 
yksi edunvalvojakoulutus yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n kanssa. 

Kunnille koordinaation tehtävänä on edunvalvojatarpeen arviointi, konsultaatio, lastensuojelun sosiaalityön-
tekijän avustus edunvalvojan hakemisessa, yhteyslinkki muihin edunvalvonnan prosessin toimijoihin, toimek-
siantojen välittäminen ja edunvalvojapankin ylläpitäminen, jossa oli vuonna 2018 yhteensä  42 edunvalvojaa 
Kaakkois-Suomesta.   

Poliisille koordinaation tehtävä on lastensuojelun edunvalvonnan tarpeen arviointi, konsultointi, edunvalvojien 
välittäminen rikosprosesseihin sekä yhteyslinkki muihin edunvalvonnan prosessin toimijoihin  

Käräjäoikeudelle ja maistraatille koordinaation tehtävä on yhteyslinkki muihin edunvalvonnan prosessin toimi-
joihin sekä lastensuojelun edunvalvonnan toimintatapojen tunnetuksi tekeminen.  

Kaakkois-Suomen lastensuojelun edunvalvojille koordinaatio tarjoaa konsultaatioapua, tukirakenteet: työnoh-
jauksen järjestäminen 4 kertaa vuoden aikana, yhteyslinkki muihin edunvalvonnan prosessin toimijoihin sekä 
toimeksiantojen välittäminen. Vuonna 2018 haettiin koordinaation kautta edunvalvoja 114 lapselle. Näistä  oli 
rikosprosessien edunvalvontoja 89 ja  lastensuojeluprosessin edunvalvontoja 25.



SOSIAALIHUOLLON TIEDONHALLINNAN 
VAHVISTAMINEN
KANSA-KOULU II -hanke - Määrämuotoisen kirjaamisen tuki 
sosiaalialalla

Kaikki sosiaalipalveluja tuottavat organisaatiot ottavat vaiheittain käyttöönsä Kanta-palvelut ja sosiaalihuol-
lon asiakastiedon arkiston. Tämä edellyttää yhdenmukaista ja määrämuotoista kirjaamista ja asiakastietojen 
käsittelyä. Ensimmäinen askel tähän on valtakunnallisesti yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen omaksuminen 
asiakastyössä niin yksityisissä kuin julkisissa sosiaalipalveluita tuottavissa organisaatioissa. 

Mitä tehdään määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukemiseksi? 

Kansa-koulu I ja II -hankkeessa on valmennettu yhteensä 1 939 kirjaamisvalmentajaa. Nämä kirjaamisvalmen-
tajat ovat ansioituneesti vieneet tietoa sosiaalihuollon määrämuotoisesta kirjaamisesta jo yli 30 000:lle 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle. Nykyisin kirjaamisvalmentajat tapaavat verkostotapaamisissa 
maakunnissa kaksi kertaa vuodessa. Näissä tilaisuuksissa välitetään tietoa ajankohtaisista sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan asioista. Tämä on tarpeen, sillä uusia määräyksiä tulee jatkuvasti lisää. Lisäksi sosiaalihuollon 
palveluarjesta tulleet ongelmakohdat viedään sosiaalialan osaamiskeskusten asiantuntijoiden välityksellä rat-
kottaviksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Tietosuo-
javaltuutetun toimistolle.

Kansa-koulu II -hankkeessa on uusia kohderyhmiä: 

  Yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat 

  Sosiaalialan koulutusorganisaatiot 

  Sosiaalipalveluiden esimiehet 

  Asiakirjahallinnosta vastaavat henkilöt 

  Sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät 



Uusille kohderyhmille järjestetään kirjaamisvalmennuksia sekä kirjaamisvalmennusten tietopaketteja. 
Kansa-koulu II -hankkeen verkkosivuilla on katsottavissa webinaaritallenne, johon on koottu keskeiset asiat 
määrämuotoisesta kirjaamisesta, sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaista ja sen toimeenpanosta sekä Kanta-pal-
velujen käyttöönotosta. Webinaaritallenne on suunnattu ensisijaisesti sote-esimiehille. Tallenteen tueksi 
järjestetään kyselytunteja, joihin voi osallistua verkon välityksellä. 

Kansa-koulu-hankkeessa on tuotettu nykytilan kartoituksen työkalu. Työkalun avulla organisaatiossa kartoi-
tetaan asiakirjahallinnon nykytilaa. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva siitä, missä tietojärjestelmissä 
sosiaalihuollon asiakastietoja käsitellään ja säilytetään. Kerätyistä tiedoista on hyötyä sosiaalihuollon organi-
saation valmistautuessa Kanta-palveluiden ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon käyttöönottoon. Nykyti-
lan kartoituksen työkalun käytön tueksi järjestetään kyselytunteja.



YHDISTYSINFO.FI

Yhdistysinfo.fi on kaikille maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja 
Loviisassa toimivan yhdistystiedon. Yhdistysinfo.fi-verkkopalvelua kehitetään yhteistyössä valtakunnallisen 
Toimeksi.fi-verkoston kanssa. Yhteisessä kehittämisverkostossa oli vuoden 2018 lopulla 10 aluepalvelua ym-
päri Suomen. 

Yhdistysinfo.fi-verkkopalvelussa yhdistykset voivat ilmoittaa omien tietojensa lisäksi yhdistyksensä tapah-
tumia, uutisia, hankkeita, toimintaa, työ- ja harjoittelupaikkoja, toimitiloja sekä vapaaehtoistehtäviä. Lisäksi 
palvelussa voi ottaa vastaan ilmoittautumisia tapahtumiin ja koota sivustolta erilaista seurantatietoa yhdistys-
toimintaan liittyen ja päätöksenteon tueksi.  

Toimeksi.fi -verkosto ylläpitää laajaa tietopankkia, johon on koottu eri teemojen alle monipuolinen valikoima 
oppaita, ohjeita ja työvälineitä kansalais- ja yhdistystoiminnan tueksi. 

Yhdistysinfo.fi-verkkopalvelussa oli vuoden 2018 lopussa 175 rekisteröitynyttä käyttäjää. Vuonna 2018 Yhdis-
tysinfo.fi -sivustolla julkaistiin 137 uutista, 12 vapaaehtoistehtävää, 280 tapahtumaa, 19 toimintaa (esim. viikoit-
tain toistuvaa) sekä ilmoitettiin 14 vuokrattavasta toimitilasta. Näistä tiedotettiin myös uutiskirjeellä, joka lähti 
kymmenen kertaa vuoden 2018 aikana. Yhdistysinfon uutiskirjeellä on yli 2500 tilaajaa. 

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ammattilaiset voivat käyttää Yhdistysinfo.fi-verkkopalvelua työkalunaan 
mm. palveluohjauksessa. Yhdistysinfo.fi-verkkopalvelusta kolmannen sektorin tarjoamat palvelut löytyvät 
helposti.  

Yhdistysinfo.fi-verkkopalvelussa olevaa yhdistystietoa voi jakaa eri verkkosivujen välillä leijukkeiden avulla. 
Esimerkiksi Kaikumedia.fi suodattaa Yhdistysinfo.fi-verkkopalvelusta Kouvolan alueen tapahtumat omille 
sivuilleen leijukkeen avulla.Kaikumedia on yhteisöllinen, asukaslähtöisesti tuotettava verkkomedia, joka toimii 
Kouvolan alueella.  

Vuonna 2018 Toimeksi.fi -verkostossa käytiin keskustelua rajapintamahdollisuuksista mm. suomi.fi:n, vertais-
kyla.fi:n ja maakuntien omien verkkosivujen kanssa. Rajapintaratkaisulla tietoa/dataa voidaan siirtää eri järjes-
telmien välillä. Rajapintakeskustelut jatkuvat aktiivisina vuonna 2019.



LAPE Kymenlaakso -hankkeen arviointi

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) toteutettiin koko maassa sekä kansallisella että maakunnal-
lisella tasolla vuosien 2016–2018 aikana. Jokainen maakunta valitsi omat kehittämisen painopisteensä neljästä 
kokonaisuudesta, joita olivat: 

 Matalankynnyksen palvelujen kehittäminen: Perhekeskustoimintamalli verkostoi lapsiperheiden 
    palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. 

 Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos tukevat lapsen ja nuoren hyvinvointia. Hyvinvoiva lapsi oppii 
    ja kasvaa. 

 Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen: Erityispalvelut verkostoituvat paremmin 
    ja tulevat lähemmäs arkea ja peruspalveluita. Vaativammat palvelut kootaan siten, että ne ovat 
    kaikkien saatavilla silloin kun niitä tarvitaan. 

 Toimintakulttuuri uudistuu lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaksi myös hallinnossa ja 
    päätöksenteossa: kohti lapsiystävällistä kuntaa ja maakuntaa.  

Kymenlaakson LAPE-hankkeeseen painopisteiksi valittiin näistä perhekeskustoimintamallin sekä erityispalve-
lujen kehittäminen. Molempaa kehittämiskokonaisuutta ohjasi yhteinen tavoitetila nykyistä lapsi- ja perheläh-
töisempien, vaikuttavampien, kustannustehokkaampien ja paremmin yhteen sovitettujen palvelujen saavutta-
misesta. 

Socom toteutti hankkeen ulkoisen arvioinnin. Hankkeen arvioinnissa arvioitiin molempien kehittämiskoko-
naisuuksien etenemistä jatkuvalla arvioinnilla.  Arvioinnissa keskityttiin toimintamallien ja -rakenteiden muu-
toksen arviointiin, jossa keskeistä oli saavutettujen tulosten ja vaikutusten arviointi. Tapahtunutta muutosta 
arvioitiin suhteessa lähtötilanteeseen ja asetettuihin tavoitteisiin.  

SOTE-UUDISTUS JA HALLITUKSEN
KÄRKIHANKKEET
Hallituksen kärkihankkeiden toteutusta tukemassa



Arviointisuunnitelmaa ja aikataulutusta tarkennettiin ja täydennettiin hankkeen alussa ja hankkeen toteutuk-
sen aikana yhteistyössä hankehenkilöstön kanssa. 

Arviointiaineiston hankinnassa käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Laadullisia menetelmiä 
olivat arviointidialogi, teemahaastattelu, kyselyjen avoimet kysymykset sekä valmiit, hankkeessa tuotetut do-
kumentit. Näitä analysoitiin laadullisesti sisällön analyysin avulla. Määrällinen aineisto hankittiin strukturoiduilla, 
sähköisillä Webropol-kyselyillä ja nämä aineistot analysoitiin kvantitatiivisesti Webropolin analysointityökaluja 
käyttäen. 

Arviointidialogeja pidettiin yhteensä neljästä teemasta neljälle kohderyhmälle ja niiden jokaisen kesto oli 
kolme tuntia. Dialogeihin osallistui 8-21 henkilöä kerrallaan. Teemat olivat: 1) perhekeskus, 2) lastensuojelun 
laitoshoito, 3) lastensuojelun perhehoito, 4) perhetyö ja perhekuntoutus. Dialogeihin osallistui työntekijöitä 
ja johtoa niin kunnista kuin kolmannen sektorin toimijoista sekä kokemusasiantuntijoita. Mukana olivat myös 
hankkeen työntekijät. Hankkeen puolivälissä toteutettiin teemahaastattelu hankkeen ohjausryhmälle ja sen 
teemoina olivat 1) monialaisuus ja asiantuntijuus, 2) tiedonkulku ja viestinnän toimivuus, 3) roolitus ja työnjako 
4) asiakasosallisuus sekä 5) tiedolla johtaminen. 

Kyselyaineistoja kerättiin Kymenlaakson lapsiperhepalvelujen asiakkailta hankkeen alussa (73 vastaajaa) ja 
hankkeen loppuvaiheessa (162 vastaajaa). Kyselyyn vastattiin sähköisesti. Kyselyaineistoa kerättiin myös mo-
nitoimijaisen arviointiprosessin toimijoilta sekä LAPE-kehittäjiltä, lastensuojelun ja perhekeskuksen kehittäjä-
ryhmien jäseniltä sekä keskeisiltä esimiehiltä. Erillisestä, työntekijöille suunnatusta kyselystä luovuttiin, koska 
työntekijöiden edustus katsottiin olleen hyvä arviointidialogeissa ja alueellisesti sekä asiantuntija-alueiden 
puolesta riittävän kattava. Arvioinnin tulosraportti luovutettiin tilaajalle sähköisenä.



Yhteiskehittämispäivät 

THL, Sosiaalialan osaamiskeskukset ja LAPE-hankkeet jatkoivat yhteiskehittämispäivien järjestämistä alueil-
la. Yhteiskehittäminen edisti lastensuojelun mallinnuksissa kuvattujen hyvien käytäntöjen jatkokehittämistä, 
levittämistä ja juurtumista valtakunnallisesti. Yhteiskehittämispäivissä käytännön kehittämisessä mallinnusten 
ehdottamista toimintatavoista keskusteltiin ja vietiin pilotoitavaksi. Tavoitteena oli pilottien ja niissä kertyvän 
kokemuksen ja tiedon avulla testata ja arvioida mallien sovellettavuutta, hyötyjä ja toimivuutta siten, että mal-
linnuksia rikastetaan. Tavoitteena oli myös, että laadittujen mallinnusten ja LAPE-ohjelman kokeiluissa tarken-
tuvien kansallisten suuntaviivojen mukainen kehittämistyö jatkuu LAPE-ohjelman jälkeen paikallisen, alueelli-
sen ja kansallisen tason yhteistyönä pitkäjänteisesti ja tutkimusperustaisesti. THL vastasi päivien järjestelyistä 
osaltaan, mutta Kaakkois-Suomen toimijoiden kanssa suunniteltiin alueiden tarpeen mukaisesti päivän sisältö 
yhteistyössä Socomin, Kymenlaakson LAPE hankkeen ja Etelä-Karjalan LAPE hankkeen kanssa.  

Lappeenrannassa järjestettiin Lapsen hyvinvointi rakentuu suhteissa yhteiskehittämispäivä 27.3.2018. Päivän 
tavoitteena oli lisätä tietoa Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnuksesta ja lisätä mallin 
käytön mahdollisuuksia. Päivä oli tarkoitettu lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten kanssa toimiville sekä 
kokemusasiantuntijoille. Lisäksi Socom oli mukana järjestämässä Sijaishuolto nyt! Osallisuuden vahvistaminen 
ja lapsikeskeisyys sijaishuollossa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman valtakunnallisia yhteiskehittämis-
päiviä 12. – 13.11.2018 Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen, Terveyden ja hyvivoin-
nin laitoksen ja Sosiaalialan osaamiskeskus Soccan, valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskusverkoston, 
Pääkaupunkiseudun Praksiksen ja Osallisuuden aika ry:n kanssa.



OKM:n taiteen prosenttiperiaatteen laajen-
taminen sote-palveluihin
Hallituksen kärkihankkeen, Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen- tiimoilta työtä tehtiin kahdessa hank-
keessa. Kulttuuripolku senioreille sai jatkokauden ja tehtävänä oli laatia opas taiteilijoille sotetyöskentelystä 
"Työ, tuote ja taide. Taiteilija töissä SOTEssa ja HYTEssä". https://docplayer.fi/113023571-Tyo-tuote-ja-tai-
de-taiteilija-toissa-sotessa-ja-hytessa.html Työ poiki myös työpaperin "Näkökulmia kulttuurin etiikkaan ja 
laatuun sosiaali- ja terveyspalveluissa" http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2018/11/11.10.18Taiteen-laa-
tu-ja-etiikka-FINAL.pdf 

Jakkara-hanketta hallinnoi Eksote, olimme ostopalveluna mukana ja tuotimme maakunnallisen kulttuurihyvin-
vointisuunnitelman laatimiseen asiantuntijapanoksen. Kulttuurihyvinvointi kirjoitettiin osaksi maakunnallista 
hyvinvointisuunnitelmaa ja -kertomusta.



TATU - Tarvittavaa tukea pienille sote-alan yrityksille

Soteuudistus valinnanvapausmalleineen tulee olemaan suuri mahdollisuus paikallisille pienille sotealan yrityk-
sille.  Tämä edellyttää kuitenkin yritysten tiivistä mukana oloa maakunnallisessa valmistelussa ja hyvissä ajoin 
käynnistettyjä kehittämistoimenpiteitä. Pienten soteyritysten menestys on soteuudistuksen jälkeen pitkälti 
tulevien maakuntien käsissä. Tavoite tulee olla monipuolinen palvelutuottajarakenne, jossa paikallisilla pk-yri-
tyksillä on menestymisen mahdollisuudet tarjota palveluita itsemaksavien asiakkaiden lisäksi asiakassetelei-
den ja henkilökohtaisen budjetin kautta kuin sotekeskusten alihankkijoina.  Yrityksillä tulee olla valmiudet vas-
tata uudenlaiseen kysyntään tulee uudistusta tai ei. Soteuudistus tuo uusia haasteita ja velvoitteita yrittäjille, 
joista on tärkeä olla tietoinen voidakseen valmistautua muutokseen. Pienillä yrityksillä yksin ei ole resursseja 
valmistautumiseen. 

Tuen ja tiedon tarvetta vahvistaa julkaistu Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys ”Pienten ja keskisuurten yri-
tysten liiketoimintaedellytykset sote-alalla”. Selvityksessä todetaan, että maakunta voi tekemillään päätöksillä 
joko vahvistaa tai heikentää yritysten toimintaedellytyksiä tulevassa toimintaympäristössä.  Vahvistaminen 
edellyttää vuoropuhelua ja ajanmukaisen tiedon välittämistä alueen yrittäjille. Yritysten valmius ja kilpailukyky 
heti markkinoiden avauduttua edellyttää hyvissä ajoin käynnistettyjä toimenpiteitä.  

Tatu-hanke on käynnistetty vastaamaan tähän tarpeeseen. Tatu on tiedonhankintahanke ja sen keskeinen 
tavoite on tuottaa kootusti tietoa yrittäjille tulevasta soteuudistuksesta ja toimenpiteistä, joihin yrittäjien 
kannattaa nyt paneutua. Hankkeessa on mukana 14 mikro- ja pk-yritystä, joista iso osa tuottaa palveluita 
kotiin. Mukana on myös kaksi palveluasumista tuottavaa toimijaa, joista toinen on yhdistys pohjainen ja toinen 
säätiön ylläpitämä. 



Hankkeen tavoitteet: 

1.   Tuottaa päivitettyä tietoa lainsäädännön etenemisestä sekä sen tuomista velvoit teista ja 
    maakunnan valmistautumisesta valinnanvapauden toteuttamiseen (henkilökohtainen budjetti, 
    asiakasseteli,  sote-keskus) 

2.  Mahdollistaa yrittäjän keskittymistä muutosvaiheen aikana asiakastyöhön saaden kootusti 
    tarvittavan tiedon voidakseen valmistautua omien tavoitteittensa mukaisesti muutokseen. 

3.  Ylläpitää maakunnan ja yritysten välistä avointa yhteistyötä ja vuoropuhelua 

4.  Antaa työvälineitä toimia palveluntuottajana henkilökohtaisen budjetin kokeilussa ja jatkossa 
   myös asiakassetelin palveluntuottajaksi 

5.  Mukana olevien yritysten yrityskohtaiset kehittämistarpeet on kartoitettu ja tehty suunnitelma,
    kuinka niihin voi valmistautua 

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2018 – 30.4.2019. Hankkeen aikana lainsäädännön etenemistä on seurattu ja sään-
nöllisin väliajoin viestitetty yrittäjille tilanteen etenemisestä. Hanke on edistänyt Etelä-Karjalaan ja Kymen-
laaksoon Sitran käynnistämiä Soteuttamoja rakentaen yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden kesken. Mu-
kana mm. ELY, kehitysyhtiöt, Eksote, KymSote, yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset. Mukana olevat yritykset ovat 
saaneet mahdollisuuden osallistua Eksoten käynnistämään henkilökohtaisen budjetin projektityöryhmään ja 
kolmetoista toimijaa on hakenut myös henkilökohtaisen budjetin palveluseteliyrittäjiksi.  

'Yrittäjille on koottu säännöllisesti tietoa olemassa olevista koulutustilaisuuksista. Isona kehittämisen kohtee-
na on ICT osaaminen ja asiakastiedon kirjaamiseen liittyvät kysymykset. Hankkeessa on tehty tiivistä yhteis-
työtä THL:n kanssa koskien Kanta valmiuksia ja sen edellyttämiä kehittämisen tarpeita koskien yrityksiä ja 
sähköisten asiakastietojärjestelmien tuottajia. Selvittelyssä on myös tiedon siirron mahdollistaminen Eksoten 
ja yrittäjien välillä koskien erityisesti palveluseteleillä ja henkilökohtaisella budjetilla toteutettuja palveluita. 

Yrityksillä on ollut myös mahdollisuus saada henkilökohtaista sparrausta ongelmien ratkaisemisessa. Hank-
keen tiimoilta on järjestetty tapaamisia, annettu yksityiskohtaista neuvontaa esiin nousseisiin ongelmiin, 
puhelinneuvontaa sekä perustettu yrittäjäryhmälle suljettu Facebook-ryhmä. Yrityksiä on ohjeistettu lupakäy-
tännöissä ja palveluseteliyrittäjäksi hakeutumisessa ja tehty yhteistyötä yritysneuvonnan kanssa.



LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
Lausunto  15.6.2018 ”Asiakaseteliä, henkilökohtaista budjettia ja suun terveydenhuollon yksikössä tuotettavia 
suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevat asiakirjamallit” (STM091:00/2017, STM3421/2017, 
Lausuntopyyntö 15.5. ) 

Osaamiskeskusten yhteiset lausunnot ja kannanotot: 

Sosiaalialan osaamiskeskusjohdon kannanotto kehittämisen rakenteista 24.5.2018   

Sosiaalialan osaamiskeskusjohdon kannanotto kehittämisen rakenteista 9.8.2018  

Sosiaalialan osaamiskeskusjohdon lausunto asiakas- ja potilaslakiesitykseen 1.10.2018  

Sosiaalialan osaamiskeskusjohdon esitys eduskunnalle sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan valtionavustuksen 
palauttamiseksi ja vahvistamiseksi 1.11.2018

SELVITYKSET JA JULKAISUT
Seppänen Päivimaria,  Behm Minna-Maria ,Taipale Mona. "Näkökulmia kulttuurin etiikkaan ja laatuun sosi-
aali- ja terveyspalveluissa. Työpaperi." http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2018/11/11.10.18Taiteen-laa-
tu-ja-etiikka-FINAL.pdf

KOULUTUKSET JA SEMINAARIT
Avaimia arviointiin koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle 5.9. 2018



HENKILÖSTÖ
Socomille työsuhteessa ovat olleet seuraavat henkilöt: 

Bilaletdin Sirkku, sosionomi (YAMK), sosiaaliasiamies 

Haikara Pirkko, YTM, projektikoordinaattori, PRO SOS - hanke 

Heikkilä Marjukka, lastensuojelun edunvalvonnan koordinaattori, sosiaaliohjaaja, projektipäällikkö 

Herttuainen Pirjo, sosionomi (AMK), henkilökohtaisen avun koordinaattori 

Hiltunen Tarja, tradenomi (laskentatoimi), toimistoassistentti (marras-joulukuu) 

Hiltunen-Toura Maarit, TtM, hankejohtaja 

Kaljunen Leena, KTT, TtM, toimitusjohtaja 

Kaukio Leena, YTM, henkilökohtaisen avun koordinaattori 

Kiiski Kati, VTL, tutkija 

Kiljunen Tuija, Yo-merkonomi, taloussihteeri 

Konttinen Reetta, YTM, aluekoordinaattori, Kansa-koulu-hanke 

Kortelainen Kai, insinööri (AMK), ICT-asiantuntija 

Kumpula Tuomas, YTM, HTK, sosiaali- ja potilasasiamies 

Kärmeniemi Nadezda, psykologian maisteri, työnohjaaja   

Laurila Mimmi, laitosapulainen 

Lehtonen Mari, YTM, kehittämissuunnittelija, projektipäällikkö 

Lohijoki Hanna, VTM, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija 

Maijanen Heini, YTM, projektipäällikkö 

Orava Marjo, YTM, hankejohtaja, Kansa-koulu II -hanke 



Paajanen Jenna, fysioterapeutti (AMK), henkilökohtaisen avun koordinaattorin sijainen 

Puolakka Helena, sairaanhoitaja, projektipäällikkö TATU-hanke 

Puukko Sina, projektityöntekijä 

Savolainen Jaana, yhteisöpedagogi (AMK), projektipäällikkö 

Seppälä Maina, YTM, projektipäällikkö 

Seppänen Päivimaria, YTM, projektipäällikkö 

Raikaslehto Henna, sosionomi (YAMK) projektipäällikkö ja työhönvalmentaja 

Rantanen Riikka, YTM, aluekoordinaattori, Kansa-koulu II-hanke  

Repo Pia-Stina, VTM, projektipäällikkö, Masto – hanke 

Taina Jaana, YTM, aluekoordinaattori, Kansa-koulu II-hanke 

Taskinen Teppo, FM, tradenomi, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu-hanke 

 

Lisäksi työkokeilussa on ollut neljä henkilöä. 

 
Opintoihin liittyvässä käytännön harjoittelussa ovat olleet: 

Antti Joronen, sosionomiopiskelija Saimiaan ammattikorkeakoulu 

Sari Rintamäki, YTM-opiskelija, JY  

Danna Ryökäs, datanomiopiskelija, Saimaan ammattiopisto 

Jaana Salmi, merkonomiopiskelija, Saimaan ammattiopisto 

Jutta Valtonen, merkonomiopiskelija, Saimaan ammattiopisto



HALLINTO JA TALOUS
Socomin hallituksen varsinaisina ja varajäseninä toimivat seuraavat henkilöt 
(varajäsen suluissa): 

Merja Tepponen, Eksote (Tiina Kirmanen, Eksote) 

Arja Kumpu, Kouvola (Minna Laakso, Kouvola) 

Päivi Mattila, Hamina (Marjo Seuri, Miehikkälä ja Virolahti) 

Sanna Natunen, Lappeenranta (Olli Naukkarinen, Lappeenranta) 

Tuija Nummela, Eksote (Leena Byckling, Eksote)  

Arto Siitonen, Imatra (Arja Kujala, Imatra) 

Pentti Tiusanen, Kotka    (Petri Pekkola, Kotka) 

Minna Tuukkanen, Kouvola (Jorma Liukkonen, Kouvola) 

Kristiina Pihlajamäki, Luumäki (Marja Kosonen, Eksote) 

Asiantuntijajäsenenä hallitusta täydensi Merja Hautalainen Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta ja hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen oli Tuija Suikkanen-Malin. Toimitusjohtajana toimi Leena Kaljunen. 

Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.6.2018 Kouvolassa.  

Sosiaalialan osaamiskeskustoimikunnan neuvottelukunnassa varsinaisena jäsenenä Socomilta oli Arja Kumpu 
ja varajäsenenä Tuija Nummela. 



Socomin tuotot vuonna 2018 olivat yhteensä 1 224 160 euroa. Asiantuntijapalvelujen myynnistä kertyi 484 999 
euron liikevaihto ja muut tuotot tulivat hankerahoituksena sekä perustoiminnan valtionavustuksesta (Taulukko 2).

RAHOITUSLÄHDE € %

Valtionavustus perustoimintaan 145 564 12

Asiantuntijapalvelujen myynti 484 999 40

Hankerahoitus (ESR, maaseutuohjelma, valtionavustus ja 
kuntien omarahoitusosuudet)

593 597 48

YHTEENSÄ 1 224 160 100

Taulukko 2



HANKE HANKE-
AIKA

RAHOITTAJA JA
AVUSTUS-

PROSENTTI

SOCOMIN 
BUDJETTI,

€

TOTEUTTAJA

Esko 1.1.2018 -
28.2.2020

ESR 75% Eksoten
ja toteuttajien
omarahoitus 25%

168 896 IntoPajat, Laptuote-säätiö, 
Työnvuoksi

Kansa-koulu II,
Määrämuotoisen
kirjaamisen tuki
sosiaalialalla

1.1.2018 -
31.12.2019

Terveyden ja
hyvinvoinnin
laitos, 75%

Hallinto 
200 000,
Socom 
296 455

Det finlandssvenska kompetenscen-
tret inom det sociala området 
- FSKC, Itä-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus ISO, Pohjanmaan 
maakuntien sosiaalialan osaamiskes-
kus SONet BOTNIA, Pohjois-Suo-
men sosiaalialan osaamiskeskus 
POSKE, Pääkaupunkiseudun sosiaa-
lialan osaamiskeskus Socca, Varsi-
nais-Suomen sosiaalialan osaamis-
keskus Vasso

Kulttuuripolku
senioreille

1.10.2017 -
31.8.2018

OKM, 90%
Socomin 
omarahoitus 10%

19 180 -

Masto 1.1.2016 -
28.2.2018

ESR 75%,
toteuttajien ja 
kuntien 
omarahoitus 25%

170 181 Wirma Lappeenranta/Lappeenran-
nan kaupunki, Saimaan ammattikor-
keakoulu, Kymenlaakson ammatti-
korkeakoulu

Osalliseksi
tietoyhteiskunnasta

1.2.2016 -
28.2.2018

Euroopan
maaseudun
kehittämisen
maatalousrahasto,
97%

281 364 Eksote, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, 
Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, 
Taipalsaari, Virolahti

Tatu 1.9.2018 -
30.4.2019

Maaseuturahoitus
75%, yritysten 
omarahoitus 25%

34 896 14 Hyvinvointialan mikro- ja 
pk-yritystä

ProWork 1.1.2018 -
11.5.2018

ESR, Hämeen ELY
75%, Socomin 
omarahitus 25%

19 996 -



HANKE HANKE-
AIKA

RAHOITTAJA JA
AVUSTUS-

PROSENTTI

SOCOMIN 
BUDJETTI,

€

TOTEUTTAJA

PRO SOS -
uudenlaista
sosiaalityötä
yhdessä
rakentamassa

1.8.2016 -
30.6.2019

Sosiaali- ja
terveysministeriö
ESR, 80%

236 125 Jyväskylän yliopisto Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius 

KYC, Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Koske, Kanta-Hä-
meen, Pirkanmaan ja Satakunnan 

alueen sosiaalialan osaamis-
keskus Pikassos,  Pohjanmaan 
maakuntien sosiaalialan osaa-
miskeskus SONet BOTNIA, 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terve-
ydenhuollon kuntayhtymä sosi-
aalialan osaamiskeskus Verso, 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 
osaamiskeskus Socca, Varsi-
nais-Suomen sosiaalialan osaa-
miskeskus Vasso

VALO -
valmisteluhanke
lapsiperheiden
osallisuuden
vahvistamiseksi

1.1.2018 -
11.5.2018

ESR, Hämeen ELY
75%, Socomin
omarahoitus 25%

19 376 -

VALO - 
Lapsiperheiden
kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin
vahvistaminen

1.10.2018 -
31.10.2020

ESR, Hämeen ELY 75% 173 505 Kaakkois-Suomen Ammattikor-
keakoulu Xamk, Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiri, Kotka, 
Hamina, Lemi, Luumäki, Parikkala, 
Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, 
Taipalsaari

Yhteinen koti 
maalla

1.10.2016 -
31.12.2018

Manner-Suomen 
maaseudun 
kehittämisohjelma 
90 % , kuntarahoitus 
10 %

Saimaan ammattikorkeakoulu, 
Työtehoseura



SOCOM
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

socom.fi

Kauppakatu 32, 2.krs
53100 Lappeenranta

Toimistotalo Otso
Karhulan teollisuuspuisto

Pajatie 69
48600 Kotka

Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola


