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Päätöksenteko ja kirjaaminen sosiaalihuollossa 
 
Aika ja paikka: 4.10.2022 klo 9.00–12.00 verkkokoulutuksena 

        
Kohderyhmä:   Koulutus on tarkoitettu sosiaalihuollossa työskenteleville   
   sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille, sosiaalihuollon esimiehille ja 
   muille sosiaalihuollossa työskenteleville, jotka työssään ovat tekemisissä 
   sosiaalihuollon päätösten ja kirjaamisen kanssa.  
 
Kouluttaja:  OTM, Kivelä Marianne ja OTM, Vailaranta Maija Lawila Oy  
  
Hinta:   240 / hlö+ ALV 24 % 

   Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 

Ilmoittautuminen:   26.9.2022 
     
   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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Sosiaalihuollon palvelun, kuten esimerkiksi lastensuojelun, vammaispalvelun ja vanhuspalvelun 
antaminen perustuu asiakkaalle tehtävään hallintopäätökseen. Asiakkaalle tulee turvata oikeus 
hyvään sosiaalihuoltoon myös häntä koskevassa päätöksenteossa. Asiakkaalla on siis aina 
oikeus saada päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Mikäli sosiaalihuollon asiakas on 
tyytymätön saamansa sosiaalihuollon päätökseen, hänellä on oikeus hakea siihen 
muutosta. Hyvin laadittu ja perusteltu päätös vähentää muutoksenhaun tarvetta.  
 
Sosiaalihuollossa työntekijällä on kirjaamisvelvoite asiakastyöstään. Kirjaamisvelvoite alkaa, kun 
sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon 
tarpeesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa 
sosiaalipalvelua tehdyn sopimuksen perusteella.  Mitä laadukkaampaa kirjaaminen on, sitä 
hyödyllisempää se on, niin sosiaalihuollon asiakkaalle kuin sosiaalihuollon työntekijällekin.   
 
Koulutuksen tarkoituksena on oppia laatimaan sosiaalihuollon  
asiakkaalle annettava päätös laadukkaasti ja perustellusti. Koulutuspäivän aikana käsitellään  
päätöksenteon perusteet, päätöksen perusteleminen, asianosaisen kuuleminen, päätöksessä  
olevan virheen korjaaminen, muutoksenhaku sekä hallintopäätöksen ja muun asiakirjan  
tiedoksianto. Koulutuksen jälkimäisellä osiolla käydään läpi sosiaalihuollon kirjaamisen  
perusperiaatteita ja hyvän kirjaamisen tavoitetta sekä muun muassa kirjaamista sosiaali- ja  
terveydenhuollon rajapinnalla. 
 
 
 
Sisältö 

Päätöksenteko 

• Hallintoasian käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset   

• Asian selvittäminen ja asianosaisen kuuleminen    

• Hallintoasiassa tehtävä päätös   

• Päätöksessä olevan virheen korjaaminen    

• Oikaisuvaatimus ja hallintokantelu   

• Hallintopäätöksen ja muun asiakirjan tiedoksianto  
Kirjaaminen 

• Kirjaamisen perusperiaatteet   

• Hyvän kirjaamisen vaatimukset  

• Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla  

• Asiakaslähtöinen kirjaaminen   
 


