www.virtu.fi – sähköiset palvelut lappilaisille * Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Virtu.fi - virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelut ja
käyttömäärät 2014 – kuntalaiset
Verkkoneuvonta ja asiointi: 97 palvelua
(8 kuntaa ja 1 kuntayhtymä: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Kolari, Kolpene,
Muonio, Rovaniemi, Tornio, Kolpeneen palvelukeskus)
• Perhe- ja sosiaalipalvelut (lasten ja perheiden palvelut, lastensuojelu
aikuissosiaalityö ja toimeentulo, vanhus- ja vammaispalvelut,
päihdepalvelut, talous- ja velkaneuvonta, sosiaaliasiamies)
• Terveydenhuolto (opiskeluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto,
mielenterveys- ja perheneuvola)
• Sähköiset lomakkeet (suun terveydenhuolto, vanhuspalvelut, sijais- ja
tukiperhe)

Yleinen neuvontapalvelu: 12 palvelua

3710 kysymystä tai
lomaketta kuntiin
1804 kysymystä

303 kysymystä
1603 kysymystä

85 kysymystä

(palveluntuottajia eri alueilta ja toimijatahoilta)
• Lapsiperheet, varhaiskasvatus, kuntoutus ja työkyky, palveluohjaus,
päihdehuolet, terveysneuvonta, tupakointi, toimeentulo, vammaispalvelut, vanhustyö, lähisuhde- ja perheväkivalta, rikoksen uhrit

Sähköinen ajanvaraus: 59 palvelua

80 052 varausta

(12 kuntaa, 2 ky: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Kittilä, Keminmaa, Kolari,
Muonio, Rovaniemi, Tornio, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit ja Lapin
alueellinen palvelu)
• LSHP ja LPSHP laboratorioajanvaraukset
• Kuntien ajanvaraukset mm. hoitajille, lääkäreille
• Alueellinen ajanvaraus Virtu.fi mm. virtu-palvelupisteet, palvelut kotiin

57 637 varausta
21 865 varausta
550 varausta

153 860 avausta
Laskurit ja mittarit: Toimeentulotuki- ja elatusapulaskurit
Laskurit ja mittarit: 5 palvelua (kansalaisen omaa tietoa)
• Arjan lukujärjestys, hyvinvoinnin kuntokortti, Oma päiväkirja, Oma
tilannearvio, Rahankäytön seuranta

Kuvapuhelinpalvelut: 12 palvelua
• lastensuojelun lakineuvonta, lapsiperheiden ja nuorten
psykologipalvelut, sosiaalityöntekijän ohjausta, neuvontaa ja
keskusteluapua sekä yhdeksän Lapin ensi- ja turvakodin
kuvapuhelinpalvelua

Virtu –palvelupisteet: 12 paikkaa
(Enontekiö, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Rovaniemi, Savukoski, Ylitornio)

Muu palvelu: 4 palvelua
(Lastenhoitoapu, Oma kansio, Mielenterveystalo, KanTa)

Kansalaisten Vetuma-kirjautumiset virtu.fi asiointitilille

6917 kirjautumista

• Virtu.fi ja sosiaalikollega.fi sivustoja on avattu yhteensä 488 586
kertaa
• Palveluita yhteensä 170 kpl
• Linkki palveluun www.virtu.fi
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Virtu.fi - virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelut ja
käyttömäärät 2014 – ammattilaiset
Verkkokonsultaatio: 6 palvelua

22 kysymystä

(palveluntuottajia eri alueilta ja toimijatahoilta)
• Lasten oikeudet ja lastensuojelu, Aikuissosiaalityö ja toimeentuloturva,
Päihdepalvelut, Vammaispalvelut, Vanhustyö, Varhaiskasvatus

Työparipyyntö: 1 palvelu

13 pyyntöä

(palveluntuottajia eri alueilta ja toimijatahoilta)

Laskurit ja mittarit: Toimeentulotuki- ja elatusapulaskurit
Laskurit ja mittarit: 5 palvelua

153 860 avausta

(asiantuntija voi saada katseluoikeudet asiakkaansa tietoihin)
• Arjan lukujärjestys, Hyvinvoinnin kuntokortti, Oma päiväkirja, Oma
tilannearvio, Rahankäytön seuranta

Kuvapuhelinpalvelut: 5 palvelua
•
•

Aikuis- ja päihdesosiaalityön ja perhesosiaalityön ja lastensuojelun
vertaiskonsultaatio, Lastensuojelun lakikonsultaatio, Päihdepalveluinfo
Geriatrin etäkonsultaatio ammattilaisille ja heidän asiakkailleen

Tiedonsiirtopalvelut 60 palvelua
•
•

Sosiaalitoimi: Lastensuojelu, Kehitysvammahuolto, Vammaispalvelun
sosiaalityö, Sähköinen lastensuojeluilmoitus, Hyvä joulumieli lomake
Terveydenhuolto: Hoitajan lähete, Tiedonsiirto Lyhki-yksikkö

80 varausta

2128 tiedonsiirtoa
1649 tiedonsiirtoa
479 tiedonsiirtoa

Virtu –ammattilaispisteet: 3 paikkaa
(Kemijärvi, Rovaniemi sosiaalivirasto ja perhepalvelukeskus)

Ammattilasten kirjautumiset eKollega-asiantuntijapalveluun

10 176 kirjautumista

Ammattilaistunnuksia käyttäneet henkilöt

1166 henkilöä

•
•

asiantuntijavastaajia (verkkoneuvojat, tiedonsiirron vastaanottajat)
asiantuntijakysyjiä (konsultaatiopalveluiden käyttäjät, tiedonsiirron
lähettäjät)

Ammattilaiskäyttäjien lukumäärä yhteensä

578 henkilöä
588 henkilöä

1556 käyttäjää

• Virtu.fi ja sosiaalikollega.fi sivustoja on avattu yhteensä 488 586
kertaa
• Palveluita yhteensä 72 kpl
• Linkki palveluun www.virtu.fi/ammattilaiset

