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Asiakaslähtöisyys käytännön toiminnaksi
Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio etenee ja myös 
käytännön kehittämistyön on tuettava muutoksen on-
nistumista. Edellytys onnistuneelle muutokselle on, että 
toimintakulttuuri palvelujärjestelmämme kaikilla tasoilla 
pystyy uudistumaan organisaatio-, toimiala- ja sektori-
kohtaisesta ajattelusta aidosti asiakaslähtöiseen ajatteluun 
ja toimintaan. Kehittämishankkeissa asiakkaiden osal-
listaminen toimijoina ja mm. kokemusasiantuntijoiden 
käyttö tukevat tätä muutosta.

Digitalisaatio mahdollisuutena
Asiakaslähtöisyyden lisäksi digitalisaatio on kehit-
tämistyötä läpileikkaava teema. Se on mahdollisuus, 
jota ei ole vara jättää käyttämättä, kun se yhdistetään 
asiakaslähtöisyyteen. Digitalisaatio ei ole vastaus kaik-
keen, mutta se auttaa mm. palvelujen kohdentamisessa 
asiakkaiden tarpeiden mukaan ja vapauttaa työnteki-
jöiden aikaa henkilökohtaista kohtaamista tarvitseville 
asiakkaille. 

Tässä tiedotteessa kerromme Socomilla meneillään 
olevasta toiminnasta ja hankkeista, joita toteutamme 
niin alueellisten kuin kansallisten yhteistyökumppa-
neiden kanssa. Uusia hankkeita on valmisteilla alu-
eellisesti mm. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 

osallistamiseksi ja valtakunnallisesti osaamiskeskus-
verkostossa sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja erityi-
sesti määrämuotoisen kirjaamisen vahvistamiseksi. 
Myös kansainvälistä yhteistyötä viritellään vammais-
palvelujen alueella sekä köyhien lapsiperheiden tilan-
teen parantamiseksi. Näistä enemmän tulevissa tiedot-
teissa, mikäli suunnitelmat muuttuvat todeksi. 

Kaunista, värikylläistä syksyä toivottaen ja antoisasta 
yhteistyöstä kaikkia Teitä yhteistyökumppaneitamme 
kiittäen

Toimitusjohtaja
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PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 
hanke on valtakunnallinen Euroopan sosiaalirahaston, Kun-
taliiton ja hankkeeseen osallistuvien kuntien rahoittama toi-
mintalinja viiden (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjun-
ta) hanke. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017–31.12.2018. 
Hankkeen toteutuksessa on mukana seitsemän sosiaalialan 
osaamiskeskusta, 95 kuntaa, Kuntaliitto, Jyväskylän Yliopis-
to/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja hanketta johtaa 
SoNet Botnia. Hankkeen hallinnoija Seinäjoen Ammattikor-
keakoulu Oy

Hankkeen valtakunnalliset sivut on avattu, www.prosos.fi, 
sieltä löydät tietoa hankkeesta sekä eri osahankkeiden esitte-
lyt. Tietopankkiin koostetaan jatkossa hankeen aikaansaan-
nokset ja blogista voit seurata kuulumisia.

Täällä Kaakkois-Suomen alueella järjestämme aikuissosiaa-
lityön aamukahvit yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen 
Xamkin ja Saimian kanssa. Tervetuloa aamukahveille:

Kouvolaan 4.10.2017 klo 9-11, jonka teemana ovat asiakkaat 
mukaan aikuissosiaalityön kehittämiseen asiakasraati toimin-
nan avulla.

Lappeenrantaan 6.10.2017 klo 9-11, jonka teemana ovat asi-
akkaat mukaan aikuissosiaalityön kehittämiseen asiakasraati 
toiminnan avulla sekä lapsiperheiden asumisen ongelmien 
käsittely sosiaalitoimessa. Molempien tarkemmat ohjel-
mat sekä ilmoittautumislinkin löydät http://www.socom.fi/
prosos/ajankohtaista/

Kokeilu starttasi Lappeenrannassa 
1.6.2017 alkaen. Tähän mennessä 
Kaikukortin on saanut 198 hei-

kossa taloudellisessa tilanteessa olevaa henkilöä. Kaikukortin 
taustalla on ajatus siitä, että kaikilla tulee olla mahdollisuus 
käydä konserteissa, festivaaleilla, museoissa, teattereissa ja ur-
heilutapahtumissa vaikka oma taloudellinen tilanne olisikin 
tiukka. Ratkaisuksi tähän on kehitetty Kaikukortti, jota ko-
keillaan tämän vuoden loppuun Lappeenrannassa. Kortti on 

käytössä myös Espoossa ja Kainuussa. 

Kortti on henkilökohtainen ja sen voi saada jos käyttää asi-
akkaana palveluita sellaiselta lappeenrantalaiselta sosiaalipal-
velujen toimijalta, joka on mukana Lappeenrannan Kaiku-
kortti-kokeilussa.  Lisäksi henkilön taloudellinen tilanne on 
tiukka ja tämän vuoksi hänellä ei ole rahaa hankkia pääsylip-
puja kulttuuritapahtumiin.

Kaikukortti toimintaan liittyy myös yhteisön Kaikukortti, 
joka mahdollistaa työntekijän ja asiakkaan yhteisiä käyntejä 
kulttuurikohteissa. Tämä avaa uusia tapoja kohdata asiakas 
myös muualla kuin perinteisessä toimistoympäristössä. Kult-
tuurin äärellä voimme kokea olevamme tasavertaisia sekä löy-
tää myös uusia puolia toisistamme. 

Kaikukortti on otettu ilolla vastaan asiakkaiden parissa, kuten 
näistä seuraavista asiakkaiden kommenteista voi päätellä; 

•	 ”Tosi	mukavaa,	 että	 on	 löytynyt	 uusia	 ystäviä	 ja	 seuraa	
Kaikukortin	avulla.”,	

•	 ”Ihmisten	osallistumismahdollisuuksia	on	lisätty.”	
•	 ”Ei	 tuntunut	 yhtään	 siltä,	 että	 olisin	 saanut	 jotain		

armopaloja”.	
•	 ”Toivottavasti	tämä	jatkuu	vielä.”	

Eksoten sivuilta löydät lisää tietoa Kaikukortista mm. kulttuu-
rikohteet ja tahot, joista kortti on mahdollista saada. http://
www.eksote.fi/eksote/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistami-
nen/kaikukortti/Sivut/default.aspx

Lisäksi kannattaa vierailla Kaikukortin valtakunnallisilla face-
book sivuilla, jonne päivittyy valtakunnallista Kaikukortti tie-
toa sekä pop up kohteita, joihin korttilaiset ovat oikeutettuja.

Jyväskylässä järjestetään seminaari; Monialainen kumppa-
nuus asiakastyössä 22.11.2017 klo 9.30–16.00 Seminaarin 
tavoitteena on tarkastella monialaisen hyvinvointiyhteistyön 
merkitystä kansalaisten hyvän arjen sekä osallisuuden vahvis-
tamiseksi. 

PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

http://www.prosos.fi
http://www.socom.fi/prosos/ajankohtaista/
http://www.socom.fi/prosos/ajankohtaista/
http://www.eksote.fi/eksote/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/kaikukortti/Sivut/default.aspx
http://www.eksote.fi/eksote/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/kaikukortti/Sivut/default.aspx
http://www.eksote.fi/eksote/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/kaikukortti/Sivut/default.aspx
https://www.facebook.com/kaikukortti/
https://www.facebook.com/kaikukortti/
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Näkökulmia aiheesta esittävät kokemusasiantuntijat, 
terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, hyvinvoin-
titutkimusta tekevät tahot sekä kolmannen sektorin yh-
teistyökumppanit. Seminaari liittyy kokemusasiantuntija-
toiminnan ja asiakasosallisuuden kehittämistyöhön. 

Myös PROSOS hankkeessa kehitetään asiakasosallisuutta 
ja kehittäjäasiakas toimintaa, joten järjestämme seminaa-
riin yhteisosallistumismahdollisuuden Kotkan, Kouvolan 
ja Lappeenrannan toimipisteissämme, mikäli tämä herät-
tää kiinnostusta. Näin voisimme seurata seminaaria yh-

dessä sekä keskustella seminaarin herättämistä ajatuksista 
yhteisesti. 

Mikäli haluat osallistua seminaariin etäyhteydellä yhdessä 
meidän hankkeen toimijoiden kanssa, niin käy ilmoittau-
tumassa mukaan lokakuun loppuun mennessä tästä linkis-
tä

Seminaariohjelma

Pilotit

Kansa-koulu-hankkeen seitsemän pilottia ovat päättyneet. 
Pilottien loppuraportit ja pilottien kehittämät työkalut 
ovat kaikkien organisaatioiden käytettävissä. Kansa-kou-
lu-hankkeen internetsivuilta löytyvät loppuraportit ja pi-
lottien työsuunnitelman pohja, joka auttaa konkretisoi-
maan sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautumisen 
vaiheita. Nykytilan kartoituksen työkalu ja sen täyttöohje 
löytyvät myös hankkeen nettisivuilta. Työkalun avulla 
kartoitetaan asiakasasiakirjahallinnon nykytilaa. Pilottien 
kokemusten mukaisesti Kanta-palveluihin valmistautu-
misen suunnittelu on hyvä aloittaa nykytilan kartoitta-
misella. Työkalujen käyttöä tuetaan kyselytunneilla, jotka 
järjestetään etäyhteydellä noin kolmen viikon välein. Ky-
selytunneille ilmoittaudutaan ja kysymyksiä voi lähettää 
etukäteen. Tästä löydät kyselytuntien ajankohdat ja ilmoit-
tautumisohjeet. Syksyn 2017 aikana kokoamme pilottien 
hyvät käytännöt yhteen ja julkaisemme ne internetsivuilla.

Kirjaamisvalmennus

Sosiaalialan henkilöstölle kohdennettu kirjaamisval-
mennus etenee valtakunnallisesti ja Kaakkois-Suomessa. 
Kirjaamisvalmennus valmentaa sote-henkilöstöä mää-
rämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoon organisaatiois-

sa. Valmistuneita kirjaamisvalmentajia on koko Suomen 
alueella (20.9.2017 tilanne) 1 027 ja organisaatioissa jär-
jestettyihin valmennuksiin on osallistunut 5 243 henkilöä. 
Tämä on 4,5, % Suomen sosiaalipalvelujen henkilöstöstä. 
Kaakkois-Suomeen on valmistunut 47 kirjaamisvalmenta-
jaa: Etelä-Karjala 36 henkilöä ja Kymenlaakso 21 henkilöä. 
Tällä hetkellä Kouvolan ja Kotkan kirjaamisvalmentajien 
valmennukset ovat kesken. Näistä ryhmistä tulee valmis-
tumaan noin 60 kirjaamisvalmentajaa. Kaakkois-Suomen 
alueella on organisaatioiden kirjaamisvalmennusryhmiä 
toteutettu yhteensä 22 ja niihin on osallistunut 470 so-
te-ammattilaista.

Jatkohanke

Nykyisen hankkeen rahoitus päättyy vuoden 2017 lopus-
sa. Uutta hanketta valmistellaan vuosille 2018 – 2019. Uusi 
hanke tulee nykyistä vahvemmin keskittymään määrä-
muotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukemiseen. 

Lisätietoja

Jaana Taina, p. 050 572 6055, jaana.taina@socom.fi.

Maarit Hiltunen-Toura, p. 044 748 5305, 
maarit.hiltunen-toura@socom.fi

Kansa-koulu –hanke
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

https://www.webropolsurveys.com/S/E8A4C4C598C1F5EB.par
https://www.webropolsurveys.com/S/E8A4C4C598C1F5EB.par
https://www.webropolsurveys.com/S/E8A4C4C598C1F5EB.par%20
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Ammattilaiselle/Koulutus_ja_opiskelu/Valtakunnalliset_koulutukset/Tavoitteena_hyva_arki_Monialainen_kumppa%2853751%29
http://www.socom.fi/kansa-koulu/toiminta_ja_tietomaaritysten_toimeenpano/pilotit/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/toiminta_ja_tietomaaritysten_toimeenpano/pilotit/
http://www.socom.fi/2017/03/nykytilan-kartoituksen-tyokalu-ja-sen-tayttoohje-julkaistu/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/toiminta_ja_tietomaaritysten_toimeenpano/kyselytunnit/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/toiminta_ja_tietomaaritysten_toimeenpano/kyselytunnit/
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Lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) tavoit-
teena on taata asiakkaiden oikeuden hyvään sosiaalihuol-
toon turvaamalla sosiaalityöntekijän ja hänen sijaisensa 
riittävän osaaminen tehtävään sekä parantaa asiakkaiden, 
työntekijöiden ja organisaatioiden oikeusturvaa. Lain ta-
voitteena on lisäksi selkeyttää sosiaalihuollon eri ammatti-
henkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia ja siten koko sosi-
aalialan tehtävärakennetta. 

Osana laajempaa sosiaalihuollon tehtävärakenteen selvi-
tystä Sosiaali- ja terveysministeriö näki tarpeen selvittää, 
miten ammattihenkilölakiin liittyviin muutoksiin on kun-
nissa ja kuntayhtymissä kyetty vastaamaan. Sosiaalialan 
osaamiskeskusten toteuttama selvitys toimi itsenäisenä ko-
konaisuutena valottaen sosiaalityöntekijöiden tilapäisenä 
sijaisena toimimisen tilannetta eri kunnissa ja kuntayhty-
missä.  Raportti toimi lisäksi osana laajempaa sosiaalihuol-
lon tehtävärakenteen selvitystä. Raportissa esitettiin, kuin-
ka valtakunnallinen kysely sosiaalityöntekijän tehtävissä 
tilapäisesti toimimisen tilanteesta toteutettiin ja millaista 
kuvaa vastaukset piirtävät tilapäisenä sosiaalityöntekijä-
nä toimimisen tilanteesta, siihen liittyvistä haasteista sekä 
niiden ratkaisukeinoista. Lisäksi raportissa tarkasteltiin, 
kuinka vastaajat näkevät tilanteen kehittyvän lähitulevai-
suudessa sekä kootaan yhteen mahdollisia kehittämiseh-
dotuksia rekrytointiongelmien korjaamiseksi.

Parhaina keinoina vastata sosiaalityöntekijöiden rekrytoin-
tiongelmiin kyselyyn vastanneiden avovastauksista nousi-
vat koulutusmäärien nostaminen, alan houkuttelevuuden 
lisääminen ja työssäjaksamisen parantaminen. Ammatti-
henkilölaki oli kyselyä tehtäessä ollut voimassa vasta vuo-
den, joten sen lopullisia vaikutuksia työntekijöiden saata-
vuuteen on vielä vaikea arvioida. Lakimuutos on kuitenkin 
vastausten perusteella innostanut monia jatkamaan opin-

tojaan ja pätevöitymään. Koulutuksen lisääminen ja sen 
saatavuuden varmistaminen auttaisi paitsi rekrytointion-
gelmiin, myös parantaisi annetun palvelun laatua

Vastauksissa tuli esiin henkilöstön jaksamiseen liittyvät 
ongelmat ja alan houkuttelevuuteen liittyvät seikat, mut-
ta useissa kohdissa myös huoli asiakkaan palvelun laadun 
takaamisesta. Toisaalta ammattihenkilölaki nähtiin myös 
palvelun laadun turvaajana. 

Maakunnalliset erot rekrytoinnissa koetuissa haasteissa 
ovat selvityksen mukaan isoja. Tietyt maakunnat erottu-
vat tilanteissa kuin tilanteissa ja näihin eroihin olisi syy-
tä kiinnittää huomiota. Pahimmillaan erot mahdollistavat 
kansalaisten epätasa-arvon palvelun saatavuudessa ja sen 
laadussa. 

Muutokset sote-uudistusten seurauksena nähtiin kuiten-
kin mahdollisuutena, eikä pelkästään uhkana. Vastaajissa 
iso joukko oli sitä mieltä, että sote-ratkaisujen kautta saa-
daan lisää mahdollisuuksia ratkaista mm. rekrytointiin liit-
tyvät ongelmat.

Selvitystyön toteutti keväällä 2017 yhteistyössä Keskinen 
Elisa, asiantuntija TKI VTM (Sonet Botnia eli Pohjanmaan 
maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus), Kiiski Kati, tut-
kija VTL (Socom Oy eli Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus), Kuusinen-James Kirsi, kehittämispäällik-
kö VTT (Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Päijät-Häme ja 
Itä-Uusimaa), Vuorijärvi Petri, tutkija FM, YTM (Poske eli 
Pohjois-Suomen sosiaalan osaamiskeskus).

Voit avata selvityksen tästä linkistä.

Kati Kiiski 25.9.2017

Selvitys sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti 
toimimisen valtakunnallisesta tilanteesta

http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2015/06/Sosiaalityontekijaselvitys_20_6_2017.pdf
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Sipilän hallituksen kulttuurin kärkihankkeen, taiteen prosent-
tiperiaatteen laajentaminen yhdessä sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kanssa, on nostanut puheisiin kulttuurisen hyvinvoinnin. 
Mistä oikein puhutaan? Kulttuurin edistämisestä – vai hyvin-
voinnin edistämisestä? Molemmilla on omat vankkumattomat 
kannattajansa. Edistetäänkö taiteilijoiden hyvinvointia työllis-
tämällä heitä – vai onko suuntana kansalaisten hyvinvointi? 

Hyvinvointivaikutuksia on tutkittu paljon ja vihdoin kotimai-
sen tutkimuksen osalta on saatu tieteenaloja yhdistävä ja ylit-
tävä katsaus. * Taideinterventiot ovat huomattavan pistemäisiä 
ja lyhytkestoisia. Ehkä yhtenä syynä on järjestelmän kankeus. 
Taiteilijan työllistyminen yrittäjän tai kevytyrittäjänä ei ole 
ensinkään niin yksinkertaista, kuin voisi kuvitella. Taiteilijan 
työllistyminen tarkoittaa merkintää sotepalvelujen käyttöta-
lousmenoihin. Juuri nyt elämme aikaa, kun budjetteja tehdään 
ja mieluiten vielä nollabudjetteja. Mistä karsitaan, jos makse-
taan taiteilijalle palkkiota? Perustarpeet on heikkokuntoisil-
lakin ihmisillä vaikka kuinka taiteen avulla mieli virkistyy ja 
askel nousee ketterämmin. Mikä on riittävästi? Milloin taiteen 
vaikuttavuus on riittävää, jotta käyttötalousmenojen karsinta 
ei osu taiteilijan palkkioon?

Eikä ne haasteet siihen lopu, taiteilija tarjoaa palveluja julkisel-
le sektorille, jolloin palvelujen kilpailutus on lain nojalla tehtä-
vä. Taiteilijoiden kokemus kilpailutusprosessin läpi viemisestä 
on vähäinen. On totuttu nostamaan apuraha tai tekemään ly-
hyt keikka verokortilla. Entä kuka ottaa tolkun tarjouksista ja 
neuvottelee mieltänsä pahoittamatta muutamista yksittäisistä 
tunneista koostuvista keikoista ja yrittää vielä olla vakuuttava, 
jotta kyllä sie hyvää työtä teet ja myö siun palveluja halutaan 
ostaa. Kuka elää yhdellä muun henkilöstön tuntihintaan suh-
teutetulla työtunnilla viikossa jos resurssi ei kertakaikkiaan 
anna periksi ostaa enempää? Ja kuka muistaa vielä rinnalla 
sen, että taiteilija tulkitaan itsensä työllistäjäksi, kun tekee näi-
tä keikkoja.

Taiteen edistämiskeskus järjesti 20.9. alueverkostojen päivän, 
missä sosiaali- ja terveysministeriöstä kansliapäällikkö Päivi 
Sillanaukee muistutti taiteen ja kulttuurin merkityksestä ihmi-
sen hyvinvoinnille: ”Tunkekaa	 sitä	 kulttuuria	 joka	 paikkaan:	
museoitten	ja	sairaaloiden	yhteistyötä,	kirjaston	ja	kotipalvelu-

jen	 yhteistyötä,	muskareita	 vanhainkoteihin,	 taidetta,	 kirjalli-
suuspiirejä	ikäihmisille	–	kaikkialle!”

Ja niin tehdään. 1.10., vanhustyön päivänä polkaistiin käyntiin 
ensimmäinen ARMAS-festivaali. ARMAS juhlistaa ikäänty-
mistä ja sen kolme missiota ovat: 

•	 SENIOR POWER – ikääntyneiden ääni esiin
•	 SEINÄT NURIN – oman näköinen vanhuus, ei rajoja  

olemiseen tai tekemiseen
•	 ILOA ARKEEN – iloinen ja energinen festivaali

Kaksiviikkoisen festivaalin ohjelmaa voit seurata www.ar-
masfestivaali.fi, paikallinen ohjelma on tuotettu yhteistyös-
sä Lappeenrannan Vanhusneuvoston kanssa, ohjelma löytyy 
Lappeenrannan kaupungin sivuilta. Festivaali on saanut tukea 
Lappeenrannan kaupungilta, Vanhusneuvostolta sekä Ete-
lä-Karjalan liitolta. 

Turun ammattikorkeakoulun ja Taikusydämen tuottama jul-
kaisu, Liisa Laitinen toim. Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvoin-
tivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tut-
kimuksia 46 on vapaasti ladattavissa pdf-muodossa Turun 
ammattikorkeakoulun LOKI-julkaisukaupasta tästä linkistä.

Päivimaria Seppänen

(kuva Tytti Pohjamo)

Kulttuurista hyvinvointia edistämässä

http://www.armasfestivaali.fi
http://www.armasfestivaali.fi
http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService%3Ffile%3Dpage%26pageID%3D9%26groupID%3D269%26action%3DviewPromotion%26itemcode%3D9789522166159
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Hankkeen tavoitteena on edistää ikäihmisten valmiuksia käyttää 
sähköisiä palveluita. Tavoitteena on lisätä ikäihmisten tietoteknistä 
osaamista ja rohkaista heitä käyttämään sähköisiä palveluita. Hank-
keen myötä ikäihmisten osallisuus tietoyhteiskunnassa vahvistuu. 
Hankkeen toisena tavoitteena on luoda vertaisohjaajaverkosto, jossa 
vertaisohjaajat, nettiopastajat toimivat ikäihmisten tukena sähköis-
ten palveluiden käytössä. Hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahas-
to, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Lemin, Luumäen, 
Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Miehikkälän 
ja Virolahden kunnat.

Hanke järjestää nettiopastusta Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
painottuen maaseudulle. Nettiopastukset ovat maksuttomia tapah-
tumia ja ikäihmisille suunnattuja. Hanke on tavoittanut tähän men-
nessä jo 915 ikäihmistä! Selkeä ja rauhallinen tahti sekä yksilöllinen 
opastus ovat olleet avainasemassa. Asiat jäävät parhaiten mieleen, 
kun niitä pääsee turvallisen opastajan kanssa heti kokeilemaan. 
Kaikkea ei kannata kerralla yrittääkään opetella, vaan edetä pienin 
askelin. Yleensä on lähdetty siitä liikkeelle, että mitä jo osataan ja 
mitä seuraavaksi haluaisi harjoitella. Itseään kiinnostavat ja arkea 
helpottavat asiat voivat liittyä esimerkiksi yhteydenpitoon ystävien 
ja sukulaisten kanssa tai terveyspalveluiden käyttöön. Hanke on lai-
nannut opastustilaisuuksiin tabletteja, jotta ikäihmiset pääsevät ko-
keilemaan niiden käyttöä. Jo pelkkä laitteen hankkiminen ja laitteen 
valinta voi tuntua ikäihmisestä vaikealta. Parasta olisi, jos pääsisi ko-
keilemaan ja tutustumaan laitteeseen ennen hankintaa.

 

Nettiopastustapahtumien	 paikkakuntia	 Etelä-Karjalassa	 ja	 Kymen-
laaksossa.

Hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia toimimaan vertaisohjaa-
jana, nettiopastajana. Valmennuksissa opastetaan toimimaan ver-
taisohjaajana sekä korostetaan sitä, että vertaisohjaaja, nettiopastaja 
toimii ikäihmisen tukena sähköisten palveluiden käytössä. Vertai-
sohjaajan, nettiopastajan ei tarvitse tietää ja osata kaikkea, vaan toi-
mia opastettavan tukena, vertaisena. Hankkeessa on valmennettu 26 
vertaisohjaajaa toimimaan nettiopastajina ikäihmisille. 

Hankkeessa	tuotettiin	uusia	nettiopastajia	varten	vihkonen,	jossa	ker-
rotaan	 kuinka	 toimia	 vapaaehtoisena	 vertaisohjaajana,	 nettiopasta-
jana.

Kymenlaaksossa vertaisohjaajista on muodostunut tiivis ja aktiivi-
nen ryhmä. Vapaaehtoiset ovat saaneet mielekästä tekemistä omaan 
arkeensa. Varsinkin juuri äskettäin eläkkeelle siirtyneillä on taitoa 
tietokoneiden ja erilaisten ohjelmien käytöstä. Moni on sanonut, että 
he jakavat mielellään tietoa muille, koska tietävät, että moni tuskai-
lee laitteiden kanssa. Toisaalta erilaiset laitteet, käyttöjärjestelmät ja 
sähköiset palvelut saavat myös välillä nettiopastajat hämilleen. Han-
ke on järjestänyt koulutuksia myös nettiopastajille. Koulutukset ovat 
tarpeen myös jatkossa. Lisäksi vertaisohjaajille, nettiopastajille on 
järjestetty Kymenlaaksossa omia vertaistapaamisia, jotka on koettu 
tärkeiksi.

Hankkeen taivaltaessa kohti päätöstä on nettiopastustoiminnan 
juurruttaminen erittäin ajankohtaista. Yhteistyötahot sekä mahtavat 
vapaaehtoiset mahdollistavat toiminnan jatkumisen hankkeen pää-
tyttyä usealla eri paikkakunnalla. Toiminnalle on selvästi kysyntää. 
Haja-asutusalueella ikäihmiset ovat huomanneet sähköisten palve-
luiden hyödyn, varsinkin terveyspalveluiden käytössä ja yhteyden-
pidossa. Ikäihmisiltä nousee myös hyviä kehittämisideoita koskien 
sähköisiä palveluita. Ideoita on tärkeä kuunnella, kun ikäihmisille 
suunnattuja palveluita kehitetään. 

Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke Osku
1.3.2016 – 28.2.2018
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Yhdistysinfosta löytyy jo 2407 yhdistystä
Yhdistysinfo kokoaa tiedot Etelä-Karjalan, Kymenlaak-
son ja Loviisan alueiden yhdistyksistä. Yhdistysinfo on 
yhdistyksille ja muille toimijoille täysin maksuton palve-
lu. Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat esitellään 
yhdistyshakemistossa yhdistyskorteilla, joissa kerrotaan 
perustiedot yhdistyksistä ja toimijoista. 

Uudesta Yhdistysinfossa löytyy jo 2407 yhdistyksen pe-
rustiedot. Mukana palvelussa on laajasti yhdistyksiä eri 
toimialoilta mm. sairaus- ja potilasyhdistyksiä, lapsi- ja 
nuorisoyhdistyksiä, eläkeläis- ja senioriyhdistyksiä, nuori-
so-, kulttuuri- ja harrastusyhdistyksiä-, urheilu- ja liikun-
tayhdistyksiä sekä asukas-, kotiseutu ja kylä- ja kaupungi-
nosayhdistyksiä.

Miten sivustosta voi hyötyä?

•	 Ammattilaiset voivat ohjata asiakkaita ja kuntalaisia 
Yhdistysinfo.fi –palveluun, kun nämä tarvitsevat esi-
merkiksi tukea ja ohjausta elämäntilanteeseen tai et-
sivät mielekästä tekemistä tai vapaaehtoistoimintaa tai 
etsivät tietoa alueen järjestöistä

•	 Kuntalaiset voivat helposti löytää Yhdistysinfosta 
oman alueen/tietyn toimialan järjestötiedon yhdestä 
osoitteesta, tukea elämäntilanteeseen harrastus- ja va-
paaehtoistoimintaa sekä hakeutua mukaan. 

•	 Yhdistykset voivat esitellä palvelussa maksutta toi-
mintaansa, sekä markkinoida erilaisia tapahtumia, 
avoimia työ- ja harjoittelupaikkoja, vapaaehtoistehtä-
viä, hankkeita, sekä vuokrattavia toimitiloja. Yhdis-
tysinfon yhdistyskortti-sivu voi toimia myös pienen 
yhdistyksen kotisivuna, eikä omia nettisivuja edes 
välttämättä tarvitse perustaa.

•	 Myös kunta/seurakunta voi rekisteröityä maksutta 
palveluun ja ilmoittaa sivustolla esimerkiksi avoimia 
vapaaehtoistehtävistä tai yhdistystoimintaa koskevia 
uutisia ja tapahtumia.

Karhulan Urheilijat ry voitti vuoden kahvit 

Yhdistysinfoon rekisteröitymällä pääsee itse muokkaa-
maan yhdistyksen tietoja ja saa myös käyttöön kaikki pal-
velun ominaisuudet. Kaikkien 22.5.-25.9.2017 palveluun 
rekisteröityneiden toimijoiden kesken arvottiin vuoden 
kahvit (24 pkt). Kampanja-aikana rekisteröityneitä yhdis-
tyksiä oli 118. Tällä kertaa arvonnassa onnetar suosi Kar-
hulan Urheilijat ry:tä. Paljon onnea voittajalle!

Tarkat ohjeet rekisteröitymiseen ja tietojen lisäämiseen il-
man rekisteröintiä löydät osoitteesta:
www.yhdistysinfo.fi/jarjestoille/ohjeet/.

Kysy lisää ja pyydä tarvittaessa apua: 
yllapito@yhdistysinfo.fi 

http://www.yhdistysinfo.fi/jarjestoille/ohjeet/
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Yhteinen koti maalla -hanke etenee
Väestön nopeasti vanhenevan ikärakenteen vuoksi tarvitsem-
me uusia innovaatioita ja erilaisia vaihtoehtoja turvataksemme 
ikäihmisten palvelut ja asumisen. Mihin seniori voisi muuttaa, 
kun ympärivuorokautista hoivaa ei vielä tarvita, mutta nykyi-
nen koti ei tunnu enää turvalliselta paikalta asua? Maaseutu-
rahoitteinen Yhteinen koti maalla -hanke etsii tähän ratkaisuja 
yhteisöllisen asumisen muodossa. Hanketta toteuttaa Socomin 
kanssa yhteistyössä Saimaan amk ja Työtehoseura ry vuosina 
2016-2018.

Hankkeessa on otettu eteenpäin tärkeitä askeleita Haminassa, 
jossa on noussut esiin kaksi esimerkkitapausta – toinen me-
ren äärellä Jamilahdessa, toinen maaseudun rauhassa Pyhäl-
lössä. Lisäksi Rautjärven kunnassa lähdetään kartoittamaan 
Asemanseudun yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksia. Luu-
mäellä viritellään kyselyä tulevaisuuden asumisesta yhdessä 
kunnan kanssa.

Jamilahdessa järjestettiin 1.9. yhteisöllisen senioriasumisen 
suunnittelupäivä, johon osallistui hanketoimijoiden lisäksi 
Vanhustyön keskusliiton, Haminan kaupungin, Haminan van-
husneuvoston ja Jamilahden kiinteistöt omistavan Karjalan 
Evankelisen seuran edustajia sekä asiasta kiinnostuneita kun-
talaisia läheltä ja kaukaa. 

Suunnittelupäivänä pohdittiin, millaisia mahdollisuuksia Ja-
milahden kansanopisto tarjoaa yhteisölliselle asumiselle, ja 

mitä muutoksia kartanoalueella olevaan opiskelija-asuntolaan 
tulisi tehdä, jotta se soveltuisi tähän tarkoitukseen ja houkut-
telisi senioreita muuttopuuhiin. Näitä ideoita ja alustavia tila-, 
toiminta- ja pihasuunnitelmia käytiin läpi 22.9. järjestetyssä 
suunnittelupäivässä, jossa myös hyvinvointipalveluyrittäjät ja-
koivat ajatuksia, mitä palveluja erityisesti yhteisöllisen asumi-
sen piirissä voidaan tarjota. 

Vastaavanlainen Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen työpaja 
järjestettiin Rautjärven Asemanseudulla 28.9.,missä huomio 
kiinnittyi koko asuinalueen kehittämiseen ikääntymisen nä-
kökulmasta. Ensimmäisessä työpajassa selvitettiin, millainen 
paikka Asemanseutu on ikääntyneelle ja yhteisölle elää, ja mil-
laiset muutokset tukisivat toiminnallista vanhuutta Aseman-
seudulla. Toinen työpaja järjestetään 12.10.

Hankkeen puitteissa keväällä Haminassa järjestetty keskustelu-
tilaisuus poiki myös ensimmäisen yhteisölähtöisen kehittämi-
sen kohteen, kun Pyhällön kylien edustajat jäivät miettimään 
yhteisöllisen ruokailun palauttamista paikalliselle kyläkoulul-
le. Hanke onkin nyt mukana järjestämässä yhdessä Pyhällön 
kylät ry:n ja Haminan kaupungin kanssa keskustelutilaisuutta 
10. lokakuuta Pyhällön koululla. Tapahtumassa kartoitetaan 
paikallisten senioreiden kiinnostusta koululla tapahtuvaan 
ruokailuun sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään oheistoi-
mintaan. Mitä he haluaisivat ruokailun yhteydessä tehdä? Voi-
taisiinko ateriakuljetusten sijaan noutaa ikäihmisiä koululle 
syömään? Mitä vaikutuksia tällä on kustannuksiin?

Näitä ikäihmisten kotona asumista tukevia ja arkea helpottavia 
malleja on tarkoitus levittää ja soveltaa ympäri Etelä-Karjalaa 
ja Kymenlaaksoa.

Yhteinen koti maalla –hankkeen projektipäällikkö
Heini Maijanen
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Henkka järjestää työkokouksia vammaispalveluiden hen-
kilökunnalle kaksi kertaa vuodessa. Seuraava tapaaminen 
järjestetään yhdessä Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun 
keskus Apurin kanssa, ja se pidetään Kouvolassa 7.11.2017. 
Marika Kangas-Aramo ja Stina Sjöblom (Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos, Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yk-
sikkö) tulevat keskustelemaan ja pohtimaan, mitä on hyvä 
sosiaalityö.

Molemmissa maakunnissa on järjestetty vuosittain päi-
vänmittaiset henkilökohtaisen avun tapahtumat. Tilaisuus 
on tarkoitettu henkilökohtaisen avun päätöksen saaneille, 
henkilökohtaisille avustajille, terveyden- ja sosiaalihuollon 
henkilöstölle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Seuraava 
henkilökohtaisen avun päivä järjestetään Lappeenrannas-
sa 23.11.2017 yhteistyössä Eksoten kanssa. Tapahtuman 
tarkemmat tiedot tulevat Socomin sivuille lähempänä 
ajankohtaa. Kymenlaakson vastaava tapahtuma pidettiin 
Kouvolassa 23.5.2017. Tilaisuuksien materiaalit löytyvät 
Henkan tietopankista sivulta http://www.socom.fi/tieto-
pankki/. 

Henkilökohtaisille avustajille tarkoitetut vertaistukiryh-
mät kokoontuvat Kymenlaaksossa Kouvolassa ja Kotkassa 

sekä Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa ja Imatralla syys- ja 
marraskuussa 2017. Ryhmien tavoitteena on auttaa henki-
lökohtaisia avustajia jaksamaan työssään sekä tuoda heille 
vinkkejä ja tukea työssäjaksamiseen sekä auttaa heitä tun-
nistamaan työn haasteet. Vertaistukiryhmissä keskustellaan 
työhyvinvointiin liittyvistä asioista kuten työssä jaksami-
nen, vapaa-aika sekä ergonomia. Vertaistukiryhmät työhy-
vinvointi-teemalla on osa kuntoutuksen ohjaajaopiskelija 
Janita Koivurannan opintoja. Tarkoituksena on kehittää 
henkilökohtaisten avustajien työhyvinvointia ja työssä jak-
samista vertaistukitoiminnan avulla. Työhyvinvointi on 
valittu teemaksi, koska se on ajankohtainen ja usein henki-
lökohtaiset avustajat työskentelevät yksin ja työyhteisöä ei 
ole tukena. Vertaistukitoiminnan avulla pyritään luomaan 
henkilökohtaisille avustajille tukiverkostoa. Lisäksi tarkoi-
tuksena on tehdä ryhmien jälkeen lyhyt työhyvinvointio-
pas.

Avustajien vertaistapaamiset Lappeenrannassa ja Imatralla 
jatkuvat myös vuoden 2018 aikana.

Työnantajien vertaistapaamiset jatkuvat vuoden 2017 lop-
puun asti. Vetäjänä tapaamisissa toimii Henna Romppanen.

Henkilökohtaisen avun keskus Henkka

http://www.socom.fi/tietopankki/
http://www.socom.fi/tietopankki/
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Osallistumalla tietoa, taitoa ja työtä: Syksyllä järjestetään maahan-
muuttajille kulttuuripaketti -ryhmiä ja Osaajatoreja

Hankkeen aikana on ohjattu ja neuvottu työnhakuun liit-
tyvissä kysymyksissä kymmeniä maahanmuuttajia. Jotta 
kohtaaminen työnantajien kanssa helpottuisi syksyn aika-
na järjestetään Osaajatoreja, joissa maahanmuuttajaosaajat 
voivat tarjota osaamistaan työelämän edustajille ja saada 
työllistämistä edistäviä tietoja ja vinkkejä. Hankkeeseen jo 
aiemmin osallistuneita naisia ohjataan näihin tapahtumiin, 
mutta tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. 

Kouvolassa Osaajatori järjestetään tiistaina 31.10 klo 10-12 
Xamkin tiloissa Kasarminmäellä. Kotkassa Osaajatoreja on 
kaksi: perjantaina 10.11 klo 10-12 (paikka avoin) ja hyvin-
vointiteemaan keskittyvä Hyvinvointimessut yhteistyössä 
Myllyn kanssa tiistaina 12.12 klo 15-18. Asiantuntija- ja 
työnantajapaikkoja on kaikissa osaajatoreissa vielä vapaa-
na ja ottamalla yhteyttä hankehenkilöstöön saa lisätietoja 
osallistumisesta. 

Keväällä alkaneet myös suomalaiseen kulttuuriin pereh-
dyttävät ryhmät jatkuvat syksyllä Lappeenrannassa, Kou-
volassa ja Kotkassa. Ryhmät on suunnattu erityisesti maa-
hanmuuttajanaisille. Ne kokoontuvat 4-8 kertaa ja niissä 
käydään läpi mm. terveysasioita, vanhemmuutta, työelä-
mää ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Kulttuuripaketin 
avulla lisätään molemminpuolista ymmärrystä kulttuurin 
vaikutuksista arkielämään ja tätä kautta madalletaan kyn-
nystä käyttää suomen kieltä ja osallistua muihin ohjattui-
hin vapaa-ajan tai työelämän ryhmiin.

Kulttuuripaketin on valmistellut Saimaan Ammattikor-
keakoulu, joka toteutti pilotin keväällä 2017 Imatran Ki-
pinässä. Syksyn toteutukset tehdään yhdessä Etelä-Kymen 
Ammattiopiston, Sotek-säätiön, ME-talon ja Monikulttuu-
rikeskus Saagan kanssa. Aiheesta tehdään Xamkissa opin-
näytetyö.

Masto-hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Oy Socom ja kumppaneita ovat Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulu, Saimaan ammatti-
korkeakoulu, Lappeenrannan kaupunki sekä alueen kun-
nat, kuntayhtymät ja monikulttuurisuuskeskukset. Hanke 
päättyy vuodenvaihteessa.

Masto – Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden tukeminen
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YES WE CAN –hankkeessa on uudistettu kehitysvammaisten 
päivä- ja työtoimintaa 
Yes We Can –hankkeessa on keskitytty tänä syksynä erityi-
sesti päivätoiminnan kehittämiseen. Päivätoiminnan hen-
kilöstön kanssa on kokoonnuttu ja käyty läpi osallisuutta ja 
työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereitä: millä 
tavalla niitä voi päivätoiminnassa toteuttaa ja mitkä asiat 
voivat olla esteenä laadukkaan, asiakaslähtöisen päivätoi-
minnan toteuttamiselle. 

Työhönvalmennuksen kehittäminen jatkuu edelleen: 
työhönvalmentajat kokoontuvat keskenään aika ajoin 
ja työhönvalmennuksen toimintaohjetta on kirjoitettu 
myöhempää käyttöä varten. Hygieniapassin mukautettua 
suorittamista sekä oppisopimuskoulutuksen mahdolli-
suuksia kartoitetaan. Työhönvalmennuksesta kertovat vi-
deot valmistuivat kesän kynnyksellä ja ovat katsottavissa 
näistä linkeistä: Video1 & Video2

Työhönvalmentajien tuella on moni kehitysvammainen 
käynyt tutustumassa erilaisiin työpaikkoihin ja työtehtä-
viin. Yhä useampi on myös kiinnostunut työllistymään 
avoimille työmarkkinoille. Työelämätaitoja hankitaan pik-
kuhiljaa myös vertaistukikerhossa, jossa on mahdollista 
miettiä ja jutella työhön liittyvistä mietityttävistä asioista. 
Palkkatyössäkin toimii jo yli kymmenen kehitysvammaista 
henkilöä Etelä-Karjalan alueella.

Hankkeen viimeinen puolivuotinen on vielä pullollaan 
erilaisia toimenpiteitä: mm. Sosiaaliset kuvatarinat –kou-
lutus järjestetään Eksoten henkilöstölle, kehittämistyötä 
jatketaan monella saralla, muutosvalmennukset työot-
teen muuttamiseksi ovat käynnissä sekä hankearviointia 
starttaillaan. Hankkeen loppuraportista on suunniteltu 
videomuotoista, jotta se tavoittaisi paitsi hankkeen koh-
deryhmän myös laajemmin kiinnostuneet. Tästä kuullaan 
lisää loppuvuodesta!

Yes We Can –hankkeessa on käyty kokeilemassa monia 
erilaisia töitä. Reippaat ikkunanpesijät Mimmi ja Sonja 
kävivät pesemässä Socomin ikkunat.

http://tiny.cc/YWC1
http://tiny.cc/YWC2
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45100 Kouvola

Marjukka Heikkilä 
Sosiaaliohjaaja

Projektipäällikkö, Lastensuojelun edunvalvonnan  
koordinaattori

puh. 050 408 4712 Pajatie 69 
48600 Kotka

Pirjo Herttuainen 
Sosionomi (AMK)

Henkilökohtaisen avun koordinaattori, 
Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

puh. 040 471 7118 Laserkatu 6 E 4 
53850 Lappeenranta

Maarit Hiltunen-Toura 
TtM

Hankejohtaja, Kansa-koulu -hanke 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

Erikoissuunnittelija 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 puh. 040 352 0320 Kipparinkatu 1 
53100 Lappeenranta

Hanna Lohijoki 
VTM

Sosiaalihuollon tiedonhallinnnan asiantuntija, Kansa-koulu 
-hanke

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

Heini Maijanen 
YTM

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

Jenna Paajanen 
Fysioterapeutti (AMK)

Projektikoordinaattorin sijainen, Osalliseksi tietoyhteiskun-
nasta -hanke Osku

puh. 050 323 4852 Salpausselänkatu 40 A 
45100 Kouvola

Jaana Savolainen 
Yhteisöpedagogi (AMK)

Projektikoordinaattori, Osalliseksi tietoyhteiskunnasta 
-hanke Osku

puh. 050 400 1368 Pajatie 69 
48600 Kotka

Pia-Stina Repo 
VTM

Projektipäällikkö, Masto-hanke puh. 050 306 3176 Pajatie 69 
48600 Kotka

Päivimaria Seppänen 
YTM

Projektipäällikkö, Kulttuuripolku senioreille -hanke 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

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

Yhteystiedot


