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Ohjelma 19.5.2021

12:00 Tervetuloa ja johdatus päivän 
teemaan
erityisasiantuntija Ellen Vogt, 
Kuntaliitto

Mihin ja missä tarvitsemme 
integraatiota?
ohjelmapäällikkö Harri Jokiranta, 
STM

Lainsäädännön raamit 
integraatiolle sote-uudistuksessa
erityisasiantuntija Karri Vainio, 
Kuntaliitto

Integraatio ja käytännön 
palveluprosessit 
erityisasiantuntija Eeva Liukko, THL

13.30  Kahvitauko

13:45 Integraation mahdollisuuksia ja haasteita 
käytännössä 

Case-esimerkit:

Työkyvyn tuki ja aikuissosiaalityö tulevaisuuden 
sote-keskuksessa Etelä-Pohjanmaalla
sosiaaliohjaaja Merja Paulasaari, Seinäjoki

Työllisyyspalveluiden ja aikuissosiaalityön yhteistyön 
kehittäminen työkykyohjelmassa ja työllisyyden 
kuntakokeilussa Espoossa
erityissuunnittelija Petra Savolainen, projektipäällikkö 
Sari Armila sekä johtava sosiaalityöntekijä Katri Tuominen, 
Espoo

Korvaushoidon matalan kynnyksen malli ja aikuissosiaali-
työn sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen välinen 
yhteistyö Kymenlaaksossa
palveluesimies Sonja Eerola, Kymsote

Jokaisen case-esittelyn jälkeen käydään yhteiskeskustelu, 
jossa hahmotetaan, mikä on aikuissosiaalityön ja 
työikäisten sosiaalipalvelujen rooli ja keskeiset haasteet 
sekä mahdollisuudet esimerkkien mukaisessa 
yhteistyössä?

15:15 Päivän päätös ja seuraavan tapaamisen teema
Ellen Vogt, Kuntaliitto
Heidi Muurinen, THL
Eeva Liukko, THL

15:30 Päivä päättyy
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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



Pelisäännöt
• Pidetään mikit kiinni, kun ei ole omaa 

puheenvuoroa

• Muista avata mikrofoni, kun on oma 
puheenvuorosi

• Voit esittää kysymyksiä ja kommentoida 
Teamsin keskustelukentässä

• Puheenvuorot pyydetään kirjoittamalla 
viestikenttään pvp tai nostamalla 
Teamsissa käsi painamalla käden kuvaa 
• Muista laskea käsi, kun olet pitänyt 

puheenvuorosi

• Kerro puheenvuorosi alussa kuka ja mistä 
olet

• Alustajat: Kunnioittakaa toisianne ja 
pysykää aikataulussa ☺
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