
 

  

 
 

TIEDOTE 10.11.2021 
 
Henkilökohtaisen avun keskus Henkan toiminta siirtyy 1.1.2022 Etelä-Karjalan osalta 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ja Kymenlaakson osalta Kymenlaakson 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten omaksi toiminnaksi.  
 
Tämä tarkoittaa sitä, että Henkan toiminta loppuu 31.12.2021, mutta henkilökohtaisen 
avun lakisääteinen ohjaus ja neuvonta jatkuu Eksotessa ja Kymsotessa.  
 
Palkanlaskenta säilyy edelleen tilitoimisto Oimassa. Terveystalo (Eksote) ja Pihlajalinna 
(Kymsote) jatkavat työterveyspalvelujen tuottajina. Muutos ei edellytä toimenpiteitä 
asiakkailta. 
 

AVUSTAJAINFO 
 
Avustajainfo.fi-verkkosovellus on käytössä sekä Etelä-Karjalan että Kymenlaakson 
alueilla. Avustajainfon kautta henkilökohtainen avustaja voi etsiä avoinna olevia 
työpaikkoja ja henkilökohtaisen avustajan työnantajat voivat etsiä sopivia avustajia.  
 
Avustajainfon käyttö jatkuu molemmilla alueilla myös tulevaisuudessa, mutta erillisinä 
sivustoina. Vuoden 2021 loppuun Avustajainfon rekisterinpitäjänä jatkaa Kaakkois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.  
 

TÄRKEÄÄ 
 
Avustajainfon käyttö jatkuu 31.12.2021 saakka. Uusi palvelu on käytössä 1.1.2022 
alkaen. Avustajainfon rekisterissä olevien asiakkaiden tiedot siirretään automaattisesti 
oikean alueen palvelimelle 1.1.2022. 
 
Mikäli et halua tietojesi siirtyvän, poistathan tietosi Avustajainfosta tai ilmoita 
asiasta Henkkaan 30.11.2021 mennessä. 
 
 
Lisätietoja alueiden uusista ohjaus- ja neuvontayksiköistä antaa 
 
Kymsote:    Eksote: 
Kirsi Kiiski, p. 0400 918 415  Henna Rautio, p. 040 651 1344 
kirsi.kiiski2@kymsote.fi   henna.rautio@eksote.fi  
 
Seuraa sivuja: 
eksote.fi/sosiaalipalvelut/vammaispalvelut 
kymsote.fi -> Vammaispalvelut 
www.socom.fi/henkka 
 
Yhteistyöterveisin  
 
Henkilökohtaisen avun keskus Henkka sekä Eksoten ja Kymsoten vammaispalvelut  

mailto:kirsi.kiiski2@kymsote.fi
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Henkan hyvästit kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.2021 
 
Henkan väki on tavattavissa Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n järjestämässä 
puurojuhlassa perjantaina 3.12.2021 klo 11–14 Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-
salissa (Hovioikeudenkatu 8, 45100 Kouvola). Tervetuloa kuulemaan Kymsoten 
suunnitelmista ja tulevasta henkilökohtaisen avun tiimistä sekä sanomaan "heipat" 
henkilökohtaisen avun koordinaattoreille Jennalle ja Leenalle sekä tapaamaan Kymsoten 
vammaispalvelujen väkeä. 
 
Etelä-Karjalassa Henkka ja Eksote tarjoavat joulukahvit tortun kera perjantaina 3.12 klo 
12.30–14 Iso-Apu-palvelukeskuksessa Lappeenrannassa, Kauppakatu 63. Tervetuloa 
kuulemaan vuoden vaihteessa tapahtuvasta toiminnan muutoksesta palveluiden 
siirtyessä Eksoten vammaispalveluihin ja sanomaan ”heipat” henkilökohtaisen avun 
koordinaattori Helenalle ja tapaamaan Eksoten vammaispalvelujen väkeä. 
 
Tilaisuuksiin ei ole ennakkoilmoittautumista, ja ne ovat maksuttomia. 
 
 

 
 
 
Sähköposti henkka@socom.fi www.socom.fi/henkka facebook.com/socomhenkka 
Puhelin 010 419 1620 (puhelun hinta on 8,4 snt/min.). Huom. Numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä. 
Puhelinajat: ma-ti ja to-pe klo 9-10, ke klo 12-14 (muuna aikana jätä yhteydenottopyyntö). 
Henkilökohtaista tapaamista varten aika varataan etukäteen. 
Toimipisteet: Salpausselänkatu 40 A, 3.krs, 45100 Kouvola ja Laserkatu 6 E 4, 53850 Lappeenranta.  


