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1 Kans
salaisneu
uvonta ja
a käyttöö
ön liittyv
vät teknis
set vaatimukset
Kansalaissneuvonnasssa Lapin ma
aakunnan as
sukkailla on mahdollisuus kysyä oma
aan hyvinvointiin
nsa liittyvistä
ä asioista. Ve
erkon välityk
ksellä toimiva
a maksuton, alueellinen neuvonn
tapalvelu
u on luottam
muksellista ja tekniikaltaan yhtä suojattua kuin pankkip
palvelut.
n pääset tieto
okoneella, jo
ossa on Interrnet-yhteys ja
a selainohjellma (InKansalaissneuvontaan
ternet Exxplorer, Netsscape, Mozillla tai vastaa
ava). Palvelun käyttäjän
n henkilöllisy
yys varmennetaan VETUMA
A -tunnistusp
palvelulla, jotten tarvitset verkkopankkkitunnukset tai
t sähenkilökortin (HST).
(
köisen he

2 Palveluun kirrjautuminen
Kansalaissneuvonnan palveluiden
n esittely on virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalv
velukeskuksen www-sivuilla
w
http://www.ssosiaalikolleg
ga.fi/kansalaisneuvonta V
Voit tutustua
a palveluun jo en
nnen kirjautu
umista.

Kun halu
uat tehdä kyssymyksen ka
ansalaisneuv
vontaan, voit valita, näytä
ätkö henkilö
ötietosi
kansalaisneuvojille vai toimitko
o nimettömä
änä.

Jos halua
at toimia nim
mettömänä, klikkaa
k
”Kysy
y nimettömä
änä” painikettta. Jos halua
at näyttää henkkilötietosi, valitse ”Kysy tunnistettuna” painike. Ka
aikki lähettäm
mäsi kysymy
ykset ja
niihin saa
apuneet vasttaukset tallentuvat henkiilökohtaiselle
e "Vastaukse
et" asiointitililllesi virtuaalisee
en sosiaali- ja
a terveyspalvvelukeskukse
een.
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Tunnistautuminen tapahtuu käytännössä samalla tavoin kuin verkkopankkiasioinnin yhteydessä. Vetuma-palvelun tarjoaa Kolpeneen palvelukeskus, joka on Lapin alueella toimiva sosiaalipalveluiden kuntayhtymä. Tunnistautuminen ei liity mitenkään Kolpeneen
palveluiden käyttöön.

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla järjestelmä pyytää sinua täydentämään yhteystietojasi.
Nimesi ja osoitteesi näkyvät sivulla automaattisesti. Täydennä sähköpostiosoitteesi
ja/tai matkapuhelinnumerosi niille varattuihin kenttiin. Kirjoita matkapuhelinnumero yhteen, ilman väliviivoja tai -lyöntejä (esim. 0401111111). Yhteystietosi tarvitaan, jotta sinulle voidaan ilmoittaa saapuneista vastauksista.

Voit täydentää tai muuttaa yhteystietoja myöhemmin valitsemalla valikosta ”Omat tiedot”.
”Vaihda asiointikuntaa” valinnan kautta voi vaihtaa oleskelukuntasi toiseen esim. opiskelun tai muuton takia.
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Lähettämäsii kysymykse
et ja saapun
neet vastauk
kset tallentuvat hen
nkilökohtaise
elle asiointitiliillesi ”Vastaukset”.
Kunnan pallvelut näkyvät, jos kunna
alla on verkk
kopalveluita virtuaa
alisessa sossiaali- ja terrveyspalveluk
keskuksessa.
Alueelliset palvelut ova
at kaikkien L
Lapin kuntien asukkaiden käytö
össä.
Kolpene avaa
a
Kolpen
neen palvelukeskuksen
n sivut.
Kansalaisne
euvonta valinta avaa kkansalaisneu
uvonnan
palvelusivun
n.
Videopalvelun kautta avautuu
a
ammattiapua videoyhv
velu.
teydellä palv

n siirryt kysym
myslomakkee
elle.
Tunnistukksen jälkeen

3 Kysy
ymyksen
n kirjoitta
aminen
Aloita kirjoittamalla
a kysymyksessi aihe ja varsinaiv
nen kkysymyksesii niille
varattuihin kenttiin.
Esitä ne tosiasiat ja
a seikat,
joilla arrvelet olevan
n merkitystä kkysymässäsi asiassa. Saamasi vasta
aus perustuu voimassa oleviin
säädökksiin, sosia
aali- ja
hyviin
terveysspalvelujen
käytänttöihin ja esittämiisi
tietoihin
n. Tämän vu
uoksi on
tärkeää
ä, että tuott kysymyksesssäsi ilmi asiaan
vaikutta
avat seikatt avoimesti ja
a laajasti.
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Voit myös kirjoittaa kysymyksesi etukäteen tekstinkäsittelyohjelmassa ja siirtää kysymyksen ns. ”leikkaa-liimaa” -menetelmää käyttäen kysymyksen esittämiselle varattuun
kenttään. Näin kannattaa toimia, jos kysymyksesi on pitkä tai keskeytät kysymyksen
kirjoittamisen välillä. Järjestelmä sulkee asiointisivun automaattisesti tietoturvasyistä
puolen tunnin kuluessa, jos et kirjoita mitään tai klikkaa hiirellä mitään valintaa.
Mikäli haluat liittää kysymykseesi liitedokumentteja, paina ”Selaa” -painiketta ja valitse
haluamasi dokumentti omalta tietokoneeltasi tai levykkeeltäsi. Liitetiedoston liittäminen
tapahtuu samalla tavalla kuin useimmissa nykyisin käytössä olevissa verkkopohjaisissa
sähköpostiohjelmissa
Kun kysymyksesi on valmis ja olet liittänyt siihen liitedokumenttisi, paina ”Lähetä” painiketta. Järjestelmä kuittaa kysymyksen vastaanotetuksi, ”Kiitos kysymyksestäsi” sivulla. Kysymyksen tila on tällöin lähetetty.
Kun vastaaja ottaa
kysymyksesi käsittelyyn, kysymyksen tila
on käsittelyssä. Kun
kysymykseesi on vastattu, kysymyksen tila
on vastattu, lisäksi
näet myös kysymykseen vastanneen henkilön nimen.

4 Vastausten lukeminen
Asiantuntijaryhmä vastaa kysymyksiin mahdollisimman pian, ja viimeistään viikon sisällä.
Asiantuntijat keskustelevat suojatulla, salatulla alustalla kysymyksestä ja yksi heistä kokoaa vastauksen. Vaikeissa kysymyksissä vastaajaryhmän keskinäisellä keskustelulla
voi olla suurta merkitystä vastauksen sisällön kannalta. Vastaajat ovat sitoutuneet salassapitoon kansalaisneuvonnan sisällöistä.
Kun kysymykseesi on vastattu, saat ilmoituksen sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi sen
mukaan, kumman tavan valitsit kysymystä lähettäessäsi. Ilmoitus on seuraavanlainen:
Olet saanut vastauksen jättämääsi kysymykseen. Voit lukea vastauksen kirjautumalla
verkkoneuvontatilillesi osoitteessa https://www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi/vetuma Pääset
lukemaan vastauksen sähköpostiisi tulleessa saapumisilmoituksessa olevan linkin kautta
tai kirjautumalla suoraan verkkoneuvontapalvelun henkilökohtaiselle asiointitilille osoitteessa: www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi ja valitsemalla valikosta ”Vastaukset”.
Mikäli saamasi vastaus herättää uusia kysymyksiä, voit esittää aiheeseen jatkokysymyksiä (”Kysy jatkokysymys” -painike). Vastausviestin lukemisen jälkeen sinulla on mahdollisuus jatkaa keskustelua niin, että viesteistä ja niihin annetuista vastauksista muodostuu
ketju. Vastauksen lukemisen yhteydessä voit antaa palautetta palvelun ylläpitäjälle.
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5 Poistuminen kansalaisneuvonnasta
Verkkoneuvontapalvelusta poistutaan painamalla ”Kirjaudu ulos” -painiketta. Mikäli olet
ottanut yhteyden julkiselta, yleisessä käytössä olevalta tietokoneelta, Internet-selaimen
välimuisti kannattaa tyhjentää ja lopettaa selainohjelma sulkemalla se.

6 Kysymysten ja vastausten säilyttäminen
Kysyjänä voit päättää keskustelun ja poistaa viestiketjun jokaisen kysymyksesi osalta.
Tällöin kysymys-vastausketju päättyy tai häviää asiointitililtäsi virtuaalisesta sosiaali- ja
terveyspalvelukeskuksesta. Kansalaisneuvonnassa esitetyt kysymykset ja niihin annetut
vastaukset tallentuvat kuitenkin verkkoneuvontapalvelun teknisenä ylläpitäjänä toimivan
Mawell Oy:n tietokantaan. Mawell on ohjelmistoyritys, joka palvelee terveydenhoito- ja
hyvinvointialaa. Rekisteritietoja säilytetään tällä hetkellä toistaiseksi, mutta todennäköisesti kuitenkin vain pitkähkön määräajan, jonka jälkeen ne lopullisesti hävitetään.
Rekisterin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin tai tietojärjestelmiin. Tietoja voidaan
käyttää tutkimuskäyttöön, mutta silloin henkilöiden tunnistetiedot poistetaan. Kansalaisneuvonnassa esille tulleita tärkeitä yhteiskunta- tai terveyspoliittisia ilmiöitä julkaistaan
Sosiaalikollega-verkkopalvelussa toimitettuina ja niitä voidaan hyödyntää tutkimus- ja
opetuskäytössä.

7 Kansalaisneuvonnassa esiintyvät ongelmat
Kansalaisneuvonnan käyttöön, tekniseen ylläpitoon ja toimintaan liittyvät kysymykset voit
lähettää sähköpostiosoitteeseen poskelappi@poskelappi.fi
tai
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Lapin toimintayksikkö
Myllärintie 35
96400 ROVANIEMI
Suunnittelija Maarit Pirttijärvi
maarit.pirttijarvi@poskelappi.fi
gsm 040 5440 524

Nämä ohjeet on otettu käyttöön 27.3.2012 alkaen.

