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aikuissosiaalityö –
kehittämisverkoston tapaaminen
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Ohjelma 22.10.2020
12:00 Tervetuloa

Ellen Vogt, Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriön 
tilannekatsaus 
Ritva Liukonen, STM 

Kelan tilannekatsaus
Marja-Leena Valkonen, Kela

Covid 19-epidemian vaikutuksista 
työikäisten palveluissa ja 
toimeentulotuessa
Eeva Liukko, THL

Keskustelu: 
Alueiden/kuntien kommentteja sekä 
linjaus- ja tuen tarpeita

13.30  Kahvitauko

13:45 Työpaja: Aikuissosiaalityön ja työikäisten 
palvelujen muutostarpeet ja ratkaisut 
COVID 19 -pandemian aiheuttaman 
palveluvelan ehkäisemiseksi ja 
poistamiseksi

Johdatus työpajoihin
Ellen Vogt, Kuntaliitto

14.00 Työpajatyöskentely jakautuen ryhmiin 
Ryhmäjaosta ja työskentelyalustasta 
lähetetään erillinen ohjeposti

14:45 Työskentelyn purku 

15:30 Yhteenveto ja päivän päätös
Ellen Vogt, Kuntaliitto
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Ohje Teamsiin kirjautumisesta
• Aloita painamalla kirjautumislinkkiä

• Jos sinulla on käytössä Teams, valitse Avaa Teams-sovellus ja jatka normaalisti

• Jos sinulla ei ole Teams-sovellusta, voit jatkaa kokoukseen selaimella valitsemalla Jatka tällä 
selaimella
• Tässä vaiheessa TARKISTA, mihin selaimeen kone sinut ohjasi

• HUOM! Teamsiin EI voi kirjautua Internet Explorer –selaimella. Paras ja varmin selain 
kirjautumiseen on Chrome. Yleensä myös Edge tai esim. Firefox toimivat.

• Jos ohjauduit Internet Exploreriin voit kopioida kokouksen linkin selaimen 
osoitekentästä esim. Chromen osoitekenttään ja jatkaa kirjautumista siellä.

• Kirjautuessasi sinulta voidaan pyytää kirjautumista office-tiliin, ainakin valtion hallinto)
• Mikäli työosoitteellasi kirjautuminen officeen ei onnistu, kysy neuvoa omasta ICT-

palvelustasi!
• Myös henkilökohtaisella sähköpostilla voi kirjautua

• Kun liityt kokoukseen webin kautta kirjoita (Vieras) –kenttään nimesi ja liity kokoukseen

• Hyväksy video ja mikrofonin käyttöoikeus
• Huom! Sulje video kaistan säästämiseksi sekä luonnollisesti mikrofoni, jos ne menivät 

automaattisesti päälle kirjautuessasi!

• Tervetuloa kokoukseen!3



Työpajatyöskentely



Tavoite
• Tavoitteena on aloittaa ennakoivan suunnitelman tekeminen, jotta te 

pystyisitte aikuissosiaalityössä ja työikäisten sosiaalipalveluissa 
vastaamaan korona-epidemian aiheuttaman kriisin seurauksiin 
mahdollisimman hyvin
• Ollaan työskentelyssä kärsivällisiä!
• Tämä on ensimmäinen tällainen etätyöskentely-yritys, joten annetaan 

itsellemme armoa, jos kaikki ei mene heti ihan putkeen ☺
• Ajatus on jatkaa työskentelyä seuraavissa tapaamisissa syventäen niitä 

esim. teemoittain jne.

• Tuottamianne ideoita, toimenpiteitä, tuen tai muutostarpeita jne. 
hyödynnetään yhteistyössä ministeriöiden, THL:n ja Kelan kanssa ja 
toisaalta Kuntaliiton edunvalvonnassa ja omien palvelujemme 
kehittämisessä
• Voidaan myös yhdessä miettiä, haluammeko yhdessä antaa jotain 

kannanottoja korona-exit-toimiin tai esim. sote-uudistuksen 
jatkovalmisteluun, sote-keskus –kehittämistyöhön jne.5



Työpajatyöskentely
• Osallistujat on jaettu kolmeen työpajaryhmään ja jokaiselle osallistujalle on 

lähetetty tieto mihin ryhmään kuuluu.

• Ryhmille 2 ja 3 on lähetetty toinen Teams –osallistumislinkki, johon ryhmäläinen 
siirtyy työpajatyöskentelyn ajaksi. Ryhmä 1 jää työskentelemään kaikille 
lähetettyyn Teams-kokouslinkkiin.
• Ryhmäkohtainen kokouslinkki toimii työpajan ääniyhteytenä ja tarvittaessa Muralin

jakoalustana.

• Työpaja toteutetaan learning-cafe –menetelmällä eli kaikki ryhmät työstävät 
kolmea eri tehtävää vuorotellen. 
• Ryhmä 1: Tehtäväjärjestys 1 -> 2 -> 3 (fasilitaattori Jaana Viemerö)
• Ryhmä 2: Tehtäväjärjestys 2-> 3 -> 1 (fasilitaattori Annika Korpela)
• Ryhmä 3: Tehtäväjärjestys 3 -> 1 -> 2 (fasilitaattori Ellen Vogt)

• Kun ryhmä on tehnyt kaikki kolme tehtävää, ryhmä palaa yhteiseen kokouslinkkiin 
n. klo 14.45. 

• Ryhmän fasilitaattori pitää huolta aikataulusta ja siirtymisestä sen puitteissa 
eteenpäin tehtävien välillä ja paluusta samanaikaisesti yhteiseen kokoukseen.  
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Työpajoissa tehtävät
TEHTÄVÄ 1 PALVELUTARPEEN KASVUUN VASTAAMINEN

• Millaisia palveluja, toimenpiteitä, välineitä, osaamista jne. tarvitaan, jotta 
aikuissosiaalityössä ja työikäisten sosiaalipalveluissa pystyttäisiin parhaiten 
vastaamaan nyt ennakoituihin ja jo näkyvissä oleviin haasteisiin sekä ongelmien 
syvenemiseen ja ehkäisemään niitä mahdollisimman hyvin?

TEHTÄVÄ 2 TOIMEENPANON TUKI JA OHJEISTUS SEKÄ LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET

• Millaista ohjeistusta, tukea, lainsäädäntömuutoksia tai toimeenpanon joustoja tulisi 
olla, jotta aikuissosiaalityössä ja työikäisten sosiaalipalveluissa pystyttäisiin parhaiten 
vastaamaan ennakoituihin ja jo näkyvissä oleviin haasteisiin sekä ongelmien 
syvenemiseen ja ehkäisemään niitä mahdollisimman hyvin?

TEHTÄVÄ 3: YHTEISTYÖ JA KESKEISET KUMPPANUUDET SEKÄ YHDYSPINNAT

• Millaista uudenlaista yhteistyötä, toimintatapoja ja kumppanuuksia tai yhteistyötä 
mahdollistavaa uudenlaista lainsäädäntöä arvioit tarvittavan, jotta 
aikuissosiaalityössä ja työikäisten sosiaalipalveluissa pystyttäisiin parhaiten 
vastaamaan ennakoituihin ja jo näkyvissä oleviin haasteisiin sekä ongelmien 
syvenemiseen ja ehkäisemään niitä mahdollisimman hyvin?
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Työpajatyöskentelyn purku
• Tehtävän purku tehdään alkuperäisessä yhteiskokouslinkissä

• Ellen fasilitoi

• Purussa luokitellaan kysymyskohtaisesti kirjaamanne ideat, huomiot, 
toimenpiteet, tuen tarpeet jne. aikajanalle heti toteutettavasta 
mahdollisin pidemmän aikavälin toimenpiteisiin.
• Tässä vaiheessa voidaan vielä myös lisätä uusia puuttuvia ideoita 

ja näkemyksiä 

• Lisäksi yritetään samalla luokitella tuottamianne näkökulmia ja 
ideoita kaikkein kriittisimpiin ja vähemmän kriittisiin toimenpiteisiin

• Katsotaan, miten pitkälle päästään, valmista ei tarvitse tulla, 
• Tarkoitus on, että pääsette pohtimaan asioita yhdessä ja jakamaan 

ideoita sekä että saamme koottua näkemyksiänne yhteen! ☺
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Mural -työskentelyalusta
• Mural-työskentelypohjaan pääsette keskustelukenttään nyt lisätystä linkistä ja linkki 

löytyy myös 2 ja 3 ryhmän Teams-keskustelusta.

• Kopioikaa Mural -linkki Chrome-selaimeen – nyt ja kirjautukaa Muraliin vierailijana 
(Visitor). Nimeä ei tarvitse täyttää. ☺

• Työpajassa sinun tulee
• osata klikata oikealla olevasta Outlinesta ryhmänne seuraavan tehtävän numeroa 
• osata liikkua kunkin tehtävän kohdalla vaalean harmaaseen laatikkoon, johon post-it -

lappuja lisätään (esim. hiirellä raahaamalla tai loitontamalla Muralia ja klikkaamalla 
oikeaan kohtaan)

• osata lisätä post-it –lappuja vaalean harmaaseen laatikkoon (kaksoisklikkaus hiiren 
vasemmalla) 

• osata kirjoittaa post-it –lappuihin omia näkemyksiäsi (lappu aktivoitu, kulmissa ruudut, 
yksi klikkaus hiiren vasemmalla). 

• osata siirtää lappu ’vapaaseen’ paikkaan (lappu aktivoitu, näky ristikkäisnuoli tai 
raahaamalla hiirellä)

• Kunkin tehtävän ohjeistus ja aikataulu löytyy Outlinen työpajaohjeistuksesta.
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos ja 
jaksamista kaikille syksyn
haasteisiin!
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/



