Toimeentulotuen ja
aikuissosiaalityön
kuntaverkosto
1.9.2020 klo 12-15.30 Teams-yhteys
ellen.vogt@kuntaliitto.fi

Ohjelma 1.9.2020
12.00

Tervetuloa
Erityisasiantuntija Ellen Vogt, Kuntaliitto

13.50

Sosiaali- ja terveysministeriön
ajankohtaiset terveiset
Erityisasiantuntija Ritva Liukonen, STM
Erityisasiantuntija Henna Leppämäki, STM

Kiireellisten sosiaalipalvelujen valtion korvaus
Päällikkö Marika Lahtivirta, Kela
Valtion korvauksen hakeminen ja UmaRekin
käyttöoikeuksien laajentaminen
Talouspäällikkö Armi Vadén ja laskentaasiantuntija Leena Hytti, Helsinki

Kunnissa ilman oleskelulupaa oleskelevien
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden
henkilöiden määrät ja heille järjestetyt
sosiaalipalvelut helmikuussa 2020 ja vuonna
2019 – selvityksen tulokset
Erityisasiantuntija Ellen Vogt, Kuntaliitto
Maassa ilman oleskelulupaa oleskelevien
henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelut
Erityisasiantuntijat Hannele Häkkinen ja Ellen
Vogt, Kuntaliitto
Keskustelua ja kommentteja
13:302 Kahvitauko

Maassa ilman oleskelulupaa oleskelevat ja
Kelan perustoimeentulotuen toimeenpano
Lakimies Kaisa Rainakari, Kela

Maassa ilman oleskelulupaa oleskelevat ja
sisäinen turvallisuus –
Tulevaisuuden askelmerkkejä
Maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter,
Sisäministeriö
15:30

Päivän päätös ja seuraava tapaaminen

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 ICTpalvelustasi!
• 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!
•3 Tervetuloa kokoukseen!

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 käden painamalla käden kuvaa
• Muista laskea käsi, kun olet saanut
puheenvuorosi

• Kerro puheenvuorosi alussa kuka ja mistä
olet
• Alustajat: Kunnioittakaa toisianne ja
pysykää aikataulussa ☺
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Sote-tulevaisuuspäivä extra 3.9.2020
• To 3.9.2020 klo 9-11
• Aihe:
• Kuntaliiton verkostoissa käsiteltiin elokuun aikana laajasti sote-uudistusta
koskevia lakiluonnoksia erityisesti kunnille keskeisimpien kysymyksen osalta.
Kuntaliitto järjestää torstaina 3.9.2020 klo 9–11 webinaarin, jossa esitellään
yhteenvetoa kuntien näkemyksistä, kuntaverkostojen esille nostamia kysymyksiä
ja muutostarpeita lakiluonnoksiin. Webinaarissa äänessä ovat niin kuntien
edustajat, kuin Kuntaliitonkin asiantuntijat
• Striimataan Kunta-tv:n kautta

• Lisätietoja ja ilmoittautuminen https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2020/sotetulevaisuuspaiva-extra-392020
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• Sote-studiossa käsitellään ajankohtaisia aihepiirejä
tuoreeltaan.
• Seuraa Sote-studiota omalta työpisteeltäsi joko suorana
lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena.
• Syksyn live-lähetykset
29.9 klo 13.00 -14.00/ Lastensuojelu
25.11 klo 13.00 -14.00/ teema tarkentuu myöhemmin
• Tulevien lähetysten tarkempi ohjelma ja edellisten
lähetysten tallenteet www.kuntaliitto.fi/sotestudio
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Digisosiaalityön tulevaisuus -webinaari
• 5.11.2020 KLO 12-15:45
• Toteutustapa: striiminä ja maakunnallisina verkkokeskusteluina
• Katso lisätietoja ja ilmoittaudu alla olevasta linkistä:
https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/digisosiaalityontulevaisuus/
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