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Kuntatalo ja SkypeForBusiness

Eveliina Cammarano



Ohjelma  12.30 Sote-maku-uudistus kaatui, mitäs nyt? 

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen 

alustaa yhteistä keskustelua. 

 13.30 Satakunta esittäytyy

Suunnittelija Heli Toroska, Pikassos Oy

 14.00 Kahvi

 14.15 Soite esittäytyy

Kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu, Soite

Palvelualuejohtaja Marja Paananen, Soite

 15.00 Kehittämisverkostolle on avattu Teams-työtila. Miten se toimii 

ja miten sitä voisi hyödyntää? 

 15.30 Päivän päätös
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Verkoston 
jatko
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Kehittämisverkostolle 

toivottu jatkoa

Nimeäminen 

uudelleen

Kokoonpano



Verkoston jatko – kirjauksia kommenteista

 Kansalliselle verkostolle on tilaus

 Edistää myös asiakkaiden yhdenvertaisuutta

 Vahvempi kehittämisen näkökulma jatkossa

 Mukana 3-4 henkilöä / maakunta, mukana kehittäjiä, 

kuntaedustajia, osaamiskeskusten edustus

 THL, STM, yliopistot, kuntaedustus

 Verkoston tuki on tarpeellinen

 Kuntaliiton tiedon hyödyntäminen

 Verkostoa ei voi juurikaan laajentaa

 Tapaamisiin selkeä teema, johon keskityttäisiin

 Verkosto hyvä oppimisen paikka

 Verkoston hyvä olla keskusteleva

 Live-tapaaminen esim. puolivuosittain, Skype-

tapaamisia tiheämmin

 Tutkimuksellinen puoli mukaan

 Osallistujille kartoitus teemoista ja aikataulutuksesta

 Esimerkkejä teemoista, joita verkostossa voisi olla: 

 Sosiaalityön selvityksestä seuraavat toimenpiteet

 Valtakunnallinen sosiaalityön kehittämisohjelma

 Sosiaaliturvauudistus

 Sosiaalinen raportointi ja rakenteellinen sosiaalityö

 Työllisyysasiat

 Jalkautuminen, liikkuvat palvelut

 Mittarit

 Moniammatilliset tiimit

 Kantaan liittyminen

 …
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Verkoston 
Teams-työtila

 Kehittämisverkostolle on perustettu Teams-työtila

 Keskustelut

 Tiedostojen tallennus ja muokkaus

 Linkkien jakaminen

 Kuntaliitto ylläpitää

 Jäsenien liittämiset Kuntaliiton kautta
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Teams-työtilaan kirjautuminen

 Kutsuttaessa ulkoisia 

käyttäjiä Teamsin käyttäjäksi, 

hänelle lähetetään 

kutsuviesti/ilmoitus 

sähköpostitse

 Mikäli käyttäjän 

organisaatiolla on Office 365 

jo käytössä ja käyttäjän tili 

on siirretty sinne, käyttäjän 

eri tarvitse rekisteröityä, 

vaan hän voi liittyä 

Kuntaliiton teamsiin omalla 

olemassa olevalla 

tunnuksellaan.

 Jos käyttäjän sähköpostiosoite ei ole rekisteröity 

Microsoftin palveluihin, käyttäjä rekisteröityy seuraavasti:

1) Microsoft ilmoittaa, ettei käytetty sähköpostiosoite ole 

rekisteröity. Rekisteröinti aloitetaan klikkaamalla "Seuraava".

2) Käyttäjä määrittelee salasanan uudelle tilille.

3) Käyttäjä pyydetään syöttämään maa ja syntymäpäivä. 

4) Lomakkeelle syötetään sähköpostiin lähetetty 4-numeroinin 

PIN-koodi. Näin varmistetaan, että sähköpostiosoite on 

käyttäjän oma.

5) Syötetään näyttöön ilmestyy vaikealukuinen kirjoitus. Mikäli 

kirjoitus on liian vaikea, klikkaa New saadaksesi uuden 

kirjoituksen.

6) Annetaan ilmoitus onnistuneesta rekisteröinnistä Kuntaliiton 

ympäristöön.
6



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

Kauniita kevätpäiviä!
Seuraava tapaaminen 
6.6. Kuntatalolla

eveliina.cammarano@kuntaliitto.fi

0504702942

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

