
Toimeentulotuen ja 
aikuissosiaalityön 
kuntaverkosto
10.12.2020 klo 12-15.30, Teams -kokous

ellen.vogt@kuntaliitto.fi



Ohjelma 10.12.2020
12.00 Tervetuloa

Erityisasiantuntija Ellen Vogt, Kuntaliitto

12:05 Sosiaali- ja terveysministeriön 
ajankohtaiset
Erityisasiantuntijat Ritva Liukonen, STM 

Ajankohtaista Kelasta
Etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen, 
Kela

Ajankohtaista sosiaalihuollon 
kehittämisohjelmasta
Kehittämispäällikkö Heidi Muurinen, THL

Keskustelua ja kommentteja

13:30 Kahvitauko

13.45 Ajankohtaisia lainsäädäntöuudistuksia

Asiakasmaksulain osauudistus
Erityisasiantuntija Marjo Kekki, STM

Kehittämisen tuloksia asiakasmaksulain 
toimeenpanon tueksi
Erityisasiantuntijat Maria Pernu ja Ellen 
Vogt, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuorot
Riitta Manninen-Rouvali, SiunSote

14.45 Sote-uudistus ja muita ajankohtaisia 
meneillään olevia uudistuksia
Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto 
Erityisasiantuntija Laura Hassi, Kuntaliitto 

15:30 Päivän päätös



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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Teemana sosiaali- ja terveydenhuolto 
muutosten virrassa: 

korona-pandemiasta kohti hyvinvointialueita 
ja sosiaaliturvauudistusta.

Päivät järjestää Kuntaliitto ja STM yhteistyössä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ja Huoltaja-säätiön kanssa.

Ilmoittaudu tästä

Sote-johdon neuvottelupäivät
26.-27.1.2021

https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=12118


Ihanaa joulun odotusta ja 
juhla-aikaa kaikille!

Pysytään terveinä ja 
noudatetaan suosituksia!

Tapaamisiin taas vuonna 
2021!
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