
Sote-uudistus ja 
sosiaalityö: Miten 
monialaisuutta edistetään 
käytännössä?

Tervetuloa!

Ohjeet sujuvaan tilaisuuteen:

• Pidäthän mikrofonin ja kameran 
suljettuna tilaisuuden aikana

• Puheenvuoron saa kättä nostamalla

• Esiintyjille voi esittää kysymyksiä tai 
kommentteja Teams-kokouksen 
keskustelu-kentällä
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Sote-uudistus ja sosiaalityö:
Miten monialaisuutta edistetään käytännössä?

• Työpajasarjalla tuetaan monialaisen yhteistyön 
edistämistä sekä sosiaalityön ja -ohjauksen 
sisällöllistä kehittämistä hyvinvointialueilla

• Hyvinvointialueet voivat jakaa ideoita ja tuotoksiaan 
muille ja hyödyntää muilta oppimaansa

• Lisäksi työpajasarjan ydinviestit ovat 
hyödynnettävissä kansallisesti palveluiden 
yhteensovittamiseen liittyvässä tuessa ja 
ohjauksessa.

Työpajasarjan ohjelma

Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten monialaisuutta edistetään käytännössä?
Miten terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistä asiantuntemusta hyödynnetään 
mahdollisimman sujuvasti? Millaista on sosiaalityö ja sosiaaliohjaus tulevaisuuden 
sote-keskuksessa?

Kansallinen aloitustilaisuus 13.9.2021 ja alueelliset työpajat 20.9.-12.10.

Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten asiakkaan tuen tarpeet tunnistetaan?
Miten asiakkaiden tuen tarpeet tunnistetaan monialaisessa yhteistyössä? Miten 
sosiaalityö ja sosiaaliohjaus kytkeytyvät monialaiseen asiakas- ja palveluohjaukseen?

Kansallinen tilaisuus 1.11.2021 ja alueelliset työpajat 8.11.-29.11.

Sote-uudistus ja sosiaalityö: Millainen omatyöntekijän tehtävä on osana 
monialaista yhteistyötä?
Mitä hyötyä omatyöntekijän nimeämisestä on asiakkaalle ja sujuvalle monialaiselle 
yhteistyölle? Miten sosiaalihuollon omatyöntekijän tehtävä rakennetaan osaksi 
tulevaisuuden sote-keskusta?

Kansallinen tilaisuus 31.1.2022 ja alueelliset työpajat 2.2.-28.2.



Ohjelma

• 12.00–12.10
Tervetuloa ja johdatus työpajasarjaan -
kehittämispäällikkö Heidi Muurinen, THL

• 12.10–12.30
Sosiaalihuollon kehittämisohjelman visio -
ohjelmapäällikkö Harri Jokiranta, STM

• 12.30–13.10
Palvelujen yhteensovittamisen kysymyksiä 
sosiaalityön ja -ohjauksen näkökulmasta -
professori (emerita) Anneli Pohjola, Lapin 
yliopisto

• 13.10–13.50
Sote-ammattilaiset ja johto yhteensovittamisen 
avaintoimijoina - sosiaalihallintotieteen 
professori Sanna Laulainen, Itä-Suomen yliopisto

• 13.50–14.05 Tauko

• 14.05–14.45
Monialainen yhteistyö paljon palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden tuen kehittämisessä – tutkimuksen ja 
käytännön näkökulmia Helsingistä -
kehittämispäällikkö Kaisa Pasanen, Socca & 
koordinaattori Karoliina Ojala, Helsingin kaupunki

• 14.45–15.45 
Monialaisen yhteistyön kehittämisen haasteet, oivallukset 
ja kiperät kysymykset

• Pohdintoja Satakunnasta - hankejohtaja Anna 
Jaatinen ja hankekoordinaattori Johanna Santanen

• Pohdintoja Soitesta – hankekoordinaattori Iiris 
Jurvansuu ja palvelualuejohtaja Marja Paananen

• Yhteinen keskustelu - alustajat & johtava 
asiantuntija Anu Muuri, THL

• 15.45–16.00
Tilaisuuden päätös ja kutsu seuraavaan tilaisuuteen



Ydinviestien tiivistys ja Innokylä

Padlet-keskustelu

• Tilaisuuden aikana on käytössä padlet-alusta 
(linkki tilaisuuden keskustelu-kentässä)

• Padletilla voi tilaisuuden aikaan kirjata ajatuksia 
siitä:

• Mitä odotat sosiaalihuollon ja 
terveydenhuollon yhteistyöltä?

• Mitä nyt olisi kaikista tärkeintä mielestäsi 
kehittää tulevaisuuden sote-keskuksen 
sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa?

• Lisäksi voit ilmiantaa ja kuvaa hyviä 
toimintatapoja tai omia kokemuksia sote-
yhteistyöstä, jossa monialaisuus toteutuu!

• Keskustelujen sisältöä hyödynnetään tilaisuuden 
ydinviestien kiteyttämisessä!

Innokylä

• Kansallisten tilaisuuksien ja yhteistyöalueiden 
esitysmateriaalit tallennetaan Innokylään

• Myös tilaisuuksista tehdyt ydinviestien tiivistykset 
tallennetaan Innokylää, jossa ne ovat kansallisesti 
ja kaikkien hyvinvointialueiden hyödynnettävissä

• Tiedot lisätään Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus –ohjelman kokonaisuuden alle:

• https://innokyla.fi/fi/tulevaisuuden-sosiaali-
ja-terveyskeskus-ohjelma-esitykset-ja-
materiaalit

https://innokyla.fi/fi/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma-esitykset-ja-materiaalit


Tilaisuuden päätös ja 
kutsu seuraaviin 
tilaisuuksiin



MentiMeter

• Mitä tilaisuudesta jäi mieleen?

• Ajattelen tähän tilaisuuteen osallistumisesta, että
• …kannatti todella olla mukana!

• …sain jotakin mukaan otettavaa.

• …tämän ajan olisi voinut käyttää viisaammin…



Tulevat tapahtumat – tervetuloa mukaan!

Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten asiakkaan tuen 
tarpeet tunnistetaan?

Miten asiakkaiden tuen tarpeet tunnistetaan 
monialaisessa yhteistyössä? Miten sosiaalityö ja 
sosiaaliohjaus kytkeytyvät monialaiseen asiakas- ja 
palveluohjaukseen?

Merkkaa jo kalenteriin seuraava kansallinen 
tilaisuus 1.11.2021 kello 12-16!

Ohjelma ja ilmoittautuminen avataan lokakuun alussa 
– seuraa tapahtumakalenteria soteuudistus.fi -sivuilla

• Kehittäminen ja monialaisuuden 
edistäminen käytännössä jatkuu! 

• Ilmoittaudu mukaan yhteistyöalueesi 
ensimmäiseen työpajaan:

• ent. Hyks erva-alue 20.9.2021

• ent. Tays erva-alue 27.9.2021, 

• ent. Kys erva-alue 29.9.2021

• ent. Oys erva-alue 11.10.2021

• ent. Tyks erva-alue 12.10.2021

• Yhteistyöalueiden työpajojen tiedot ja 
ilmoittautumislinkit löydät soteuudistus.fi –
sivujen tapahtumakalenterista

https://soteuudistus.fi/-/sote-uudistus-ja-sosiaalityo-miten-monialaisuutta-edistetaan-kaytannossa-


Kiitos 
osallistumisesta!

Lisätietoja: Heidi Muurinen, 
kehittämispäällikkö 
(etunimi.sukunimi@thl.fi)

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-
kehittaminen/tutkimukset-ja-
hankkeet/sosiaalihuollon-kehittamisohjelma

soteuudistus.fi

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosiaalihuollon-kehittamisohjelma

