
Posken ajankohtaiset
Kaisa Kostamo-Pääkkö



Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa –
Anni Partanen, Poske
• Selvitys koulujen ylijäämäruuan jakamisesta ja kauppojen ylijäämäruuan 

jakaminen – Julkistamistilaisuus Neuvokkaan Kansalaistalolla 4/2022
• Sosiaalinen tapahtuma – yksinäisyys
• sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ei tiedetä

• Lapin kunnissa tehdään sosiaalista raportointia – sosiaalityöntekijät 
raportoivat epäkohdista ja ilmiöistä joihin pitäisi puuttua – ekollegassa
sähköinen lomake

• Lapista sosiaalista raportointia on tehnyt 6 kuntaa; Tornio, Rovaniemi, Muonio, 
Ranua, Salla, Kemijärvi

• Raportteja on tullut 2021 vuoden aikana 34 kpl
• Yhteenveto koostettu hyvinvointialueen käyttöön



Sosiaalinen raportointi - ekollega - Virtu

https://ekollega.fi/sosiaalinen-raportointi


Sosiaalinen raportointi Lappi - sisältöjä



Monialainen lastensuojelun kehittäminen
Jaana Jokinen ja Maija Hiltula (Vappu Vierelä)

• Lapissa toimii monialainen lastensuojelun asiantuntijatyöryhmä kuukausittain, johon voi 
tuoda asiakascaseja kuntien lastensuojelun työntekijät

• Asiantuntijaryhmän konsultaatioajat: (16.12.2022, 13.1.2022, 10.2.2022,17.3.2022) 21.4.2022 ja 
19.5.2022 klo 9-11.30

• Tapaamiset järjestetään Teams-yhteydellä. Yhteenvedot asiakkaan tilanteesta tulee toimittaa 
asiantuntijatyöryhmälle viimeistään 14 vrk ennen varattua tapaamista.

• Lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmä - ekollega - Virtu
• Lapissa toimii/kokoontuu säännöllisesti lastensuojelun kehittämiseen keskittynyt 

lastensuojelun ammattilaisista koostuva koordinaatioryhmä
• Monialaiseen työhön liittyvät koulutukset 

• Perheinterventiokoulutus
• Traumakoulutus
• Systeemisen lastensuojelun toimintamalli/viitekehys
• Juridista koulutusta monialaiseen yhteistyöhön
• Lapset puheeksi –koulutus
• Perheterapeuttiset perusteet

https://ekollega.fi/lastensuojelun-monialainen-asiantuntijatyoryhma


Sosiaalihuollon ammattilaisselvitys 
(Sanna-Liisa Liikanen & Maija Hiltula)
• Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat kartoitettu kunnista ja 

kuntayhtymistä Pohjoisen erva-alueelta: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, 
Kainuu, Keski-Pohjanmaa

• Vastaaminen päättynyt 31.1.2022
• Selvitetty määrät, millä sisältö/toimialueella työskentelevät, palkat, 

koulutukset, vaihtuvuus, eläköityminen, työoloihin liittyviä asioita
• Kunnat saavat käyttöönsä omat kunta ja maakuntakohtaiset tiedot 
• Hyvinvointialueet saavat tiedot käyttöönsä 
• Lapin vastausprosentti on 100% 



Ikäystävällinen Lappi –hanke 2022-2023

• Hakijoita (usea hakija hakenut useampaa paikkaa samalla)
• Projektipäällikkö 14
• Erityisasiantuntija (kotona asumista tukevat palvelut) 12
• Erityisasiantuntija (asiakas- ja palveluohjaus ) 17
• Erityisasiantuntija (hankinnat ja valvonta /osaaminen) 6
• Erityisasiantuntija (digitaaliset palvelut) 15
• Erityisasiantuntija (saamepalvelut) 3

• Haastattelut viikolla 6
• Haastattelemassa: Liisa Niiranen, Annukka Marjala, Rea Karanta, Tuuli 

Miettunen, Kaisa Kostamo-Pääkkö (riippuen aikatauluista)



Virtu.fi -portaalin
palveluiden lukumäärä

201

Sosiaalipalveluita käytetty  

9 626 kertaa

Terveyspalveluita käytetty  

8 267 kertaa

Sosiaalipäivystyksen
tiedonsiirtoja tehty

6 687 kpl

Yhteydenottopyyntö 
terveyskeskukseen tai 

neuvolaan lähetetty

5 488 kertaa

Esimerkkejä 
palveluiden 

käyttömääristä:

OmaVirtuun
kirjauduttu

34 945 kertaa

Huoli-ilmoitus lähetetty

333 kertaa

Kuntien sähköisten 
asiointikanavien käytössä 

kasvua

30 %

Sosiaalialan 
ammattilaiskäyttäjiä yli 

2 000 

Terveydenhuollon 
ammattilaiskäyttäjiä yli 

1 800 

Ammattilaisten välisiä 
tiedonsiirtoja tehty 

9 783

Ammattilaisten välisessä 
tiedonsiirrossa kasvua 

6 %

eKollegaan kirjauduttu

43 089 kertaa
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