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Ruotsinkielisen kirjaamisvalmentajien valmen-
nuksen ilmoittautuminen on käynnistynyt

Ruotsinkielinen kirjaamisvalmentajien valmennus käynnistyy 
marraskuussa 2017 Vaasassa. Ruotsinkielinen kirjaamisval-
mentajien valmennus toteutetaan yhdessä vaiheessa. Kirjaa-
misvalmentajat valmennetaan (1) sosiaalitoimistoihin, kas-
vatus- ja perheneuvoloihin, perheoikeudellisiin yksiköihin, 
sosiaalipäivystykseen, kunnallisiin ja alueellisiin lastensuo-
jeluyksiköihin, perhetyöhön ja lapsiperheiden kotipalveluun 
sekä (2) kotihoitoon, päivätoiminnan yksiköihin, asumispal-
veluyksiköihin, erityishuoltopiireihin, päihdehuoltoon sekä 
yksityisiin sosiaalipalveluja tuottaviin organisaatioihin. 

Valmennuksen jälkeen kirjaamisvalmentajat pystyvät kou-
luttamaan oman organisaationsa tai alueensa sosiaalihuol-
lon asiakastietoja kirjaaville ammattilaisille määrämuotoista 
kirjaamista. He järjestävät kirjaamisvalmennukset omissa 
organisaatioissaan tai yhteistyöalueella yhdessä Kansa-kou-
lu-hankkeen aluekoordinaattorin kanssa. 

Kirjaamisvalmentajien valmennus kestää neljä työpäivää, jot-
ka toteutetaan kahden päivän jaksoissa kolmen viikon välein. 
Valmennukseen liittyy ennakko- ja välitehtävä, joiden tekemi-
nen vie yhteensä noin kaksi työpäivää. 

Kirjaamisvalmentajiksi haetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
käytännön työn vahvoja ammattilaisia tai lähiesimiehiä. Kir-
jaamisvalmentajilta edellytetään osallistumista koko kirjaa-
misvalmentajien valmennukseen sekä kirjaamisvalmennusten 
järjestämiseen omissa organisaatioissaan. Koulutus tarjoaa 
osallistujille mahdollisuuden päivittää omaa osaamistaan ja 
ammattitaitoaan.

Kirjaamisvalmentajien tarve on suhteessa sosiaalihuollon 
asiakastietoja ruotsiksi kirjaavaan henkilöstön määrään. Pie-
net organisaatiot voivat halutessaan muodostaa yhteistyö-
alueita. 

Kirjaamisvalmentajien suomenkielisen valmen-
nuksen 2. vaihe on käynnistynyt ja organisaatioi-
den kirjaamisvalmennuksen käynnissä

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen 2. vaihe on käynnis-
tynyt valtakunnallisesti huhtikuussa. Ilmoittautuneita on yh-
teensä noin 1000. Kevään aikana valmistuu noin 400 kirjaa-
misvalmentajaa.

Kirjaamisvalmentajat toteuttavat aktiivisesti kirjaamisval-
mennuksia eri puolilla maata. Organisaatioiden kirjaamis-
valmennuksiin on osallistunut jo lähes 4000 sosiaalihuollossa 
toimivaa ammattilaista.

Kirjaamisosaamisen kehittäminen

Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden 
valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakas-
tiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kirjaamisen 
käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakasasiakirjara-
kenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne 
noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. 
THL:n rahoittamassa hankkeessa ovat mukana kaikki sosiaa-
lialan osaamiskeskukset. Hankeaika on 1.8.2015 – 31.12.2017 

ja jatkorahoitus varmistuu vuoden 2017 aikana. Hanketta 
hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, 
Socom. 

Seuraa hankkeen internetsivuja osoitteessa www.socom.fi/
kansa-koulu. Sivuilta löydät ajankohtaista tietoa hankkeesta 
sekä valtakunnallisesta sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehit-
tämisestä. Sivujen Liitutaulu-blogissa kerrotaan hankkeen ke-
hittämistyöstä. Meidät löydät myös Twitteristä @kansa_koulu.

Kaksikielisissä organisaatioissa on aika miettiä 
kirjaamisvalmentajaksi sopivaa sosiaali- ja/tai tervey-
denhuollon ammattilaista. Ilmoita kirjaamisvalmentaja 
15.10.2017 mennessä hankkeen internetsivuilla olevan 
linkin kautta http://www.socom.fi/kansa-koulu/sv/doku-

menteringsutbildning/.

http://www.socom.fi/kansa-koulu
http://www.socom.fi/kansa-koulu
http://www.socom.fi/kansa-koulu/sv/dokumenteringsutbildning/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/sv/dokumenteringsutbildning/
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Nykytilan kartoituksen työkalu
Hankkeessa tehty asiakasasiakirjojen nykytilan kartoituksen 
työkalu ja sen täyttöohje on julkaistu hankkeen internetsivuil-
la. Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi valmistauduttaessa so-
siaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönottoon. 

Kyselytunnit
Työkalun käyttöä tuetaan etäyhteydellä toteutettavilla kysely-
tunneilla, joihin ilmoittaudutaan hankkeen internetsivuilla. 
Työkalun käyttöä koskevia kysymyksiä ja vastauksia julkais-
taan usein kysytyt kysymykset -palstalla (UKK). 

Aluekierros tavoitti noin tuhat henkilöä
Kiitämme kaikkia ’Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmis-
tautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoil-
le’ -aluekierroksen esiintyjiä sekä järjestelyihin ja tilaisuuksiin 

osallistuneita! Tilaisuuksien esitysmateriaalit, videotallenteet 
sekä aluekierroksella esitetyt kysymykset vastauksineen löyty-
vät sivulta http://www.socom.fi/kansa-koulu/aluekierros2017/.

Pilotit
Hankkeen pilotit ovat päättyneet. Niiden loppuraportit ja hy-
vät käytännöt tullaan julkaisemaan syksyn 2017 aikana hank-
keen internetsivuilla. Pilottien havaintoja ja kokemuksia löytyy 
jo aluekierroksen esityksistä.

Kaikissa sosiaalialan osaamiskeskuksissa on Kansa-kou-
lu-hankkeen aluekoordinaattori tai yhteyshenkilö. Alla 
olevasta taulukosta löytyy aluekoordinaattorien ja yhteys-
henkilöjen yhteystiedot. Olkaa heihin yhteydessä Kansa-kou-
lu-hanketta ja alueellisia kirjaamisvalmentajien valmennuksia 
koskevissa asioissa.

Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano

Yhteystiedot
Maarit Hiltunen-Toura Hankejohtaja 044 748 5305 maarit.hiltunen-toura@socom.fi
Hanna Lohijoki Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija 

(kirjaamisosaaminen)
050 467 0905 hanna.lohijoki@socom.fi

Teppo Taskinen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija 
(toiminta- ja tietomääritykset)

040 717 0314 teppo.taskinen@socom.fi

Mari Lehtonen Hankesihteeri 040 352 0320 mari.lehtonen@socom.fi
Kai Kortelainen Viestintäasiantuntija 044 748 5304 kai.kortelainen@socom.fi
Saija Siivonen Aluekoordinaattori, Vasso 050 302 7530 saija.siivonen@vasso.fi
Anna Väinälä Aluekoordinaattori, Socca 050 375 2680 anna.vainala@hus.fi
Matti Karvonen Aluekoordinaattori, Pikassos 050 599 6411 matti.karvonen@

pikassos.fi
Monica Blomqvist-Åkermarck Aluekoordinaattori, Verso 044 729 7986 monica.blomqvist-akermarck@

phhyky.fi
Kirsi Kuusinen-James Aluekoordinaattori, Verso 044 729 7981 kirsi.kuusinen-james@phhyky.fi
Merja Salmi Aluekoordinaattori, Sosiaalitaito 0207 401 788 merja.salmi@sosiaalitaito.fi
Petteri Heino Aluekoordinaattori, Sosiaalitaito 0207 401 782 petteri.heino@sosiaalitaito.fi
Riikka Rantanen Aluekoordinaattori, Koske 040 501 1042 riikka.rantanen@koske.fi
Jaana Taina Aluekoordinaattori, Socom 050 572 6055 jaana.taina@socom.fi
Nina Peronius Aluekoordinaattori, Poske 040 574 2773 nina.peronius@poskelappi.fi
Susanna Rautio Aluekoordinaattori, ISO 044 012 4331 susanna.rautio@isonet.fi
Päivi Niiranen Aluekoordinaattori, SONet BOTNIA 040 680 7115 päivi.niiranen@seamk.fi
Torbjörn Stoor Yhteyshenkilö, FSKC 040 717 7367 torbjorn.stoor@fskc.fi

http://www.socom.fi/kansa-koulu/toiminta_ja_tietomaaritysten_toimeenpano/kyselytunnit/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/aluekierros2017/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/aluekoordinaattorit/

