VERKKOKONSULTTIEN TYÖKOKOUS 30.11.2015
Paikalla:
Videoyhteydellä: Anne-Maria Näkkäläjärvi, Anja Karvonen-Kälkäjä, Kari Matela
Poskessa: Jari Harju, Asta Niskala, Eija Savelius-Koski, Maarit Pirttijärvi, Maria Martin,
Kaisa Kostamo-Pääkkö
Aamukahvi
Työkokouksen avaus, Kaisa Kostamo-Pääkkö
Osallistujien esittäytyminen ja kuulumiset
Henkilökortit ja sosiaalikollega, Maria Martin
 Anne-Maria Näkkäläjärvi (aikuissosiaalityö)  Enontekiön kunta , lisää
perheterapiakoulutus
 Anja  AKK Asiantuntijapalvelut, lähettää uuden kuvan, uusi julkaisu tulossa
 Kari Matela  Alueasiamies, Talentia
 Jari Harju  ok
 Asta Niskala  uusi kortti julkaisua vaille valmis
 Eija Savelius-Koski  Rovaniemen logo näkyy kortissa edelleen (leiska)
Henkilökortit tulossa ennaltamääräämättömällä aikataululla
Henkilökorttien tulostus vielä vaiheessa – tulostus pdf-muotoon tulossa.
Konsulteille lähetetään sähköpostilla uudistettu hlökorttipohja täytettäväksi. Soitellaan
loput läpi, jos vastauksia korttitarkennus/-täydennysvastauksia ei saada.
Kaste-hankkeet loppumassa, Paljon tukea tarvitsevat, Lasten Kaste, Sociopolis,
SenioriKaste ja virtu.fi meneillään hankkeista.
Ajankohtaista – meneillään
- Sote-uudistus
Astan dia-esitys, Kaisa esitteli sosiaalikollegan sote-uudistussivua, sinne päivitetään
aina viimeisimmät tiedot sote-uudistukseen liittyen sekä linkki LSHPn
perusterveydenhuollon yksikön sote-valmistelusivuille. Esim. paljon keskustelua
nostanut sairaanhoidon puolella erva-alueiden poistuminen, joka tähän saakka on
turvannut tietyntyyppisen päivystyksen myös Lapissa.
- Kärkihankkeet
 Anja ja Kaisa ainakin mukana tästä porukasta.
 26 kärkihanketta, joista 5 STM:n vastuulla
o Palvelut asiakaslähtöisiksi / ministerit Mäntylä ja Rehula
o Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta /
ministeri Rehula
o Toteutetaan lapsi‐ ja perhepalvelujen muutosohjelma / ministeri Rehula
o Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten
omaishoitoa / ministeri Rehula
o Osatyökykyisille väyliä työhön / ministeri Mäntylä
 Kehittämistoiminta jatkuu kärkihankkeiden kautta. Mahdollisesti avoin haku
pilottialueeksi ja 5 alueelle muutosagentit
- Kansa-koulu -hanke
www.socom.fi/kansa-koulu. Posken alueella sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain
toimeenpano -aluekierroksen päivä on 18.2.2016.
- Osaamiskartoitukset
Sosiaalialan osaamista kartoitetaan nyt Sociopolis-hankkeessa. Lapin kuntien
sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien osaaminen, toisessa vaiheessa järjestöt,

kolmannessa vaiheessa mahdollisesti vielä laajempi otos. Aloitettu toteuttamalla
webropol-kyselylomakkeen täyttämisellä ja ryhmähaastattelu sen jälkeen. Konsulttien
korteista tietoja koottu myös osaamiskartoitukseen. Pohdinnassa myös, että kootaanko
tiedot: lähetetään konsulttikorttipohja ja tarjotaan osaamispankkiin liittymistä myös
niin, että osaaminen näkyviin vaikka ei sitä laajemmalle sitä olisi tarjoamassakaan.
Erityisosaamisen esilletuonti.
Lounas
Sosiaalikollegan ammattilaiskonsultaatiot ja kansalaisneuvonnat, ½-vuotiskatsaus, Kaisa
Kostamo-Pääkkö
Varhaiskasvatuksen konsultaation kehittämiseen on tullut ehdotus Kristine Järnefeltiltä.
Verkkokonsutaatiopuolella vastausajat vähän venyneet – yleensä kommentoidaan hyvin,
mutta vastauksen työstäminen tahtoo viivästyä.
Kansalaisneuvonta – kysymykset eivät enää ole lastensuojelun ”ytimeen” kuin aiempina
vuosina. Valtakunnallisena palveluna kansalaisneuvonta.fi, joka on siis eri palvelu ja
ohjauspainotteinen.
Vanhustyöhön tullut vähän vastauksia, koordinoija ikään kuin puuttuu tällä hetkellä.
Työparipyyntöjä tullut jonkin verran.
Käydäänkö ryhmät läpi sillä tavalla, että haluavatko kaikki vastaajat pysyä mukana vai
pienennetäänkö vastaajaryhmiä pudottamalla ei-aktiiviset pois?
Markkinoidaanko käyttämällä käyttäjätunnuslistaa spostituslistana? Samalla voitaisiin
tarkistaa, että järjestelmässä on ajankohtaiset spostiosoitteet. Samalla kun kerrotaan
teknisestä uudistuksesta, tarkistetaan myös yhteystietojen ajankohtaisuus ja halu pysyä
mukana vastaajana vastaajien osalta. Esim. alkuvuodesta läpi? Sopimusten päivittäminen
– oheen kysely?
 Sopimus
 Henkilökorttiuudistus
Samalla kertaa molemmat, sposti ensin, sitten yhteydenotto puhelimitse.
eKollegan tekniset uudistukset ja virtu.fi -palvelun ajankohtaiset, Maarit Pirttijärvi
Torstaina 3.12. alkaen uudistukset käyttöön. Maaritin ppt-esitys
- esim. salasanan uusiminen ammattilaisille – matkapuhelinnumero tulee olla tuolloin
tallennettuna järjestelmään.
- reaaliaikaiseen konsultaatioon uusia tekniikoita (AC-kotilisenssi, selaimen kautta
myös tietoturvattu keskusteluyhteys – mutta siinä ei näytönjakomahdollisuutta) (hox!
kuluttajakäyttäjä-Skype ei ole tietoturvattu, ammattilaispuolen Skype for business on
tietoturvattu, mutta esim. chat-viestit ja liitetiedostot tallentuvat
sähköpostipalvelimelle, mikä ei välttämättä ole tietoturvallinen)
- uusi tapa tunnistautua kansalaisille – tunnuksen luominen spostiosoitteella –
mittareihin ja hyvinvointimittareihin pääsee tällä. Vetuma-tunnukset
käyttöönottamalla tiliä voi ”korottaa”, jolloin pääsee myös tunnistautumista vaativiin
palveluihin (esim. kuntien palvelut)
- Tilastointia verkkopalveluiden käytöstä on koottu sosiaalikollegaan Teknologia
palveluissa -kohtaan. Kuvapuhelinpalveluiden käytöstä ei sieltä vielä löydy tietoa.
- Kari mahdollisesti mukaan kuvapuhelinpalveluun myös vastaajaksi  Maarit ja Kari
jatkavat tästä.
- Jari mukaan myös verkkokonsultaatioon ja kansalaispuolelle: Lapsiperheiden
neuvontaan ja Palveluohjaukseen.
o Ammattilaispuolelle kuvapuhelinpalveluun Miestyön vastaajaksi?

 Jarille virtureppu lainaan testattavaksi, toimiiko uusi reititin
Enskan kellarissa. Jos toimii  mukaan kuvapuhelinlistaukseen
Yhteenveto päivästä – kaffet - hyvää kotimatkaa!
Seuraava verkkokonsulttien kokous ma 30.5.2016!

