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Koulutuksessa opit mm. monialaisesta yhteistyövelvoitteesta sosiaalihuollossa ja mitä 
tarkoitetaan monialaisella yhteistyöllä palvelutarpeen arviointia ja 
asiakassuunnitelmaa tehtäessä, mitkä ovat yhteistyön haasteet ja miten 
salassapitosäännökset menevät.  

 
 

Monialainen yhteistyö sosiaalihuollossa 
 
Aika ja paikka: 2.12.2021 klo 9.00–12.00 verkkokoulutuksena 

        
Kohderyhmä: Sosiaalihuollossa työskentelevät sosiaalityöntekijät ja 

sosiaaliohjaajat, sosiaalihuollon esimiehet ja muut 
sosiaalihuollossa työskentelevät. 

 
Kouluttajat:  OTM Marianne Kivelä ja OTM Maija Vailaranta, Lawila Oy:sta. 
  
Hinta:   220 / hlö+ ALV 24 % 

   Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 

Ilmoittautuminen:   23.11.2021 
     
   Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
  

 https://aluepro.fi/koulutukset/ 
 
tai puhelimitse numeroon 040-4564531 

 
Peruutus: Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen 

ilmoittautumisajan päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista 
peruutuksista veloitetaan 50 % ilmoittautumismaksusta. Mikäli 
peruutuksen syynä on sairaus ja siitä toimitetaan hyväksyttävä 
kirjallinen selvitys, laskutusta ei suoriteta. Jos ilmoittautunut jää 
tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta ilmoittautumistaan, 
laskutetaan koko osallistumismaksu 

 
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi  

 
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto 
sähköpostilla ilmoittautuneille. 
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Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan henkilön palvelutarvetta arvioitaessa, sosiaalihuoltoa 
toteutettaessa ja päätöksiä tehtäessä asiakkaan kokonaisvaltaisen edun toteutumista ja sen 

varmistamista, että hänen tuen tarpeisiinsa vastataan kattavasti sektorirajat ylittäen.  
 
Viranomaisyhteistyötä on korostettu sosiaalihuoltolaissa ja se tulee ottaa huomioon 
kaikessa työskentelyssä. Esimerkiksi lapset ja perheet ovat kunnissa useiden 
palvelujen asiakkaina, jolloin lapsi- ja perhepalvelut tulee sovittaa yhteen ja niiden 
tulee muodostaa eheä kokonaisuus, niin kunnan toimialojen kuin kolmannen sektorin 
toimijoidenkin kanssa. Monialainen yhteistyö voidaan käsittää myös sosiaalihuollon 
asiakkaan, asiakkaan läheisten ja asiakkaan asioita hoitavien työntekijöiden väliseksi 
yhteistyöksi. 
 
Monialaisen yhteistyön hyötyjä ovat palvelutarpeeseen vastaamisen lisäksi 
saumattomat palveluketjut ja se, ettei asiakas jää väliinputoajaksi. Yhteistyö myös 
hyödyntää eri toimijoiden ammattitaitoa ja tietoa asiakkaan tilanteesta. Koska 
sosiaalihuollon asiakkuus on salassa pidettävä tieto, tulee sosiaalihuollossa tietää 
miten ja milloin monialaista yhteistyötä tehdään. 
 
 
Sisältö  
 

• Monialaisuuden käsite sosiaalihuollossa 

• Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi 

• Ilmoitusvelvollisuus ja ilmoitus muulle viranomaiselle asiakkaan tuen 

tarpeesta 

• Viranomaisten välinen yhteistyö 

• Palvelutarpeen arviointi 

• Asiakassuunnitelma 

• Yhteistyön haasteet 

• Salassapitosäännökset 

• Tietojen luovutus ja vaihto 

 
 
 
 
 
 


