
Maakunnallistuva 
aikuissosiaalityö –
kehittämisverkoston 
tilannekatsaus koronakriisistä

8.5.2020 klo 9-10.30 SfB

ellen.vogt@kuntaliitto.fi
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9:00 Tervetuloa
Ellen Vogt, Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriön 
tilannekatsaus
Ritva Liukonen, STM
Kirsi Kaikko, STM

Kelan tilannekatsaus
Marja-Leena Valkonen, Kela
Susanna Hytönen, Kela

TEM tilannekatsaus
Lari Anttonen, TEM

Alueiden/kuntien ajankohtaisia 
kuulumisia ja kysymyksiä,

11.00 Tapaamisen päätös
Seuraava tapaaminen sovittiin olemaan
26.5.2020. Pidetään lyhyempänä kuin 
aiemmin suunniteltu, jos sote-
keskushankkeista saadaan 
puheenvuoro. Kellonaika tarkentuu.

Ohjelma 8.5.2020



Pelisäännöt
• Kirjoittakaa kaikki kokoukseen 

liittyessänne, keitä olette ja mistä tulette 
(alue + organisaatio)

• Pidetään mikit kiinni, kun ei ole omaa 
puheenvuoroa

• Muista avata mikrofoni, kun on oma 
puheenvuorosi

• Puheenvuoroja voi pyytää kirjoittamalla 
Skypen viestikenttään pvp
• Älä huutele! ;-)

• Kun puhut, kerro kuka ja mistä olet

• Koko tapaamisen ajan voit esittää 
kysymyksiä ja kommentoida Skypen 
pikaviestinä
• Annika Korpela tekee muistiinpanoja 

keskustelusta
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Muuta infoasiaa



Ajankohtaisia linkkejä
• Innokylään kootaan toimintamalleja kuntien ja järjestöjen käytännöistä sekä myös 

kansainvälisiä käytäntöjä koronaepidemian aikana.

• Toimintamalli viedään puolestasi Innokylään, kun täytät sen tiedot tänne. Voitte 
myös halutessanne itse vielä toimintamallin Innokylään.

• Täältä pääset tutustumaan Innokylän toimintamalleihin:
• Kuntien käytännöt koronaepidemian ja poikkeusolojen aikana
• Järjestöjen käytännöt koronaepidemian ja poikkeusolojen aikana
• Kansainväliset käytännöt koronaepidemian ja poikkeusolojen aikana

• Lisätietoa: Innokylän uutinen (23.4.) toimintamallien kokoamisesta

• Tiedoksenne myös Thl:n sivuilla Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 
koronaepidemian aikana –sivu
• Kokoaa Thl:n sivuilla olevaa tietoa kuntien hyte-työstä koronaepidemian aikana. Sivulle 

koottu esimerkkejä kuntien hyte-toimista poikkeusoloissa, jotka on linkitetty kuntien 
sivuille: Esimerkkejä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä poikkeusoloissa. 

• Toivomus olisi, että myös nämä esimerkit saataisiin tuotua Innokylään.
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https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5308ab00-1f6a-4a1f-b088-11876452aeed?displayId=Fin1979237
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kuntien-kaytannot-koronaepidemian-ja-poikkeusolojen-aikana/toimintamallit
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/jarjestojen-kaytannot-koronaepidemian-ja-poikkeusolojen-aikana/toimintamallit
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansainvaliset-kaytannot-koronaepidemian-ja-poikkeusolojen-aikana/toimintamallit
https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/innokyla-kokoaa-poikkeusolojen-hyvia-kaytantoja
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-kunnassa-koronaepidemian-aikana
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-kunnassa-koronaepidemian-aikana/esimerkkeja-kuntien-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisesta-poikkeusoloissa


Webinaarisarja SoteDialogit muutoksessa –hankkeen kanssa

Teemoina työhyvinvoinnin ja dialogisen johtamisen sekä työyhteisöjen 

toimivuuden parantaminen erityisesti sote-alalla:

1. Lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt 12.5.2020 klo 9–10

2. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla 26.5.2020 klo 9–10

3. Perehdytyksestä veto- ja pitovoimaa 11.9.2020 klo 9–10

4. Itseohjautuvuutta kotihoidossa – Itseohjautuvana tiiminä kehittyminen 24.9.2020 klo 9–10

5. Työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa 8.10.2020 klo 9-10

6. Dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan 

toiminnan edistämisessä 29.10.2020 klo 9-10

Lisätietoa ja ilmoittautumiset https://www.kunteko.fi/webinaarit

7.5.2020

https://www.kunteko.fi/webinaarit


Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön 
kuntaverkosto 

2.6.2020 klo 12-15.30
Teema: Digisosiaalityö sekä etä- ja digipalvelut

sosiaalityössä



www.kuntaliitto.fi

Kiitos ja 
jaksamista kaikille!
Pysytään terveinä!
Ellen Vogt
0443 130170
etunimi.sukunimi@organisaationnimi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/



