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Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain
toimeenpanohanke, joka on 1.8.2015 alkaen tukenut sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Hankkeessa
on edistetty määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa

MARRASKUU
2017

ja kansallisten luokitusten ja asiakasasiakirjarakenteiden
toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin. THL:n rahoittamassa hankkeessa ovat olleet mukana kaikki sosiaalialan
osaamiskeskukset ja sitä kautta kaikki Suomen kunnat ja
kuntayhtymät. Hanke päättyy 31.12.2017.

Kiitos!

Kansa-koulu-hankkeen hankehenkilöstö kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Erityinen kiitos on annettava sille suurelle joukolle kirjaamisvalmentajia, jotka ovat innolla ja sydämellä osallistuneet kirjaamisvalmentajien valmennuksiin ja sen jälkeen valmentaneet
omassa organisaatiossaan henkilöstöä. Ilman teitä määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen levittäminen ei olisi
onnistunut!!!

koon oletettiin. Tästä syystä Vaasan ryhmä jaettiin kahteen
ryhmään. Vaasan toinen ryhmä pidetään maalis-huhtikuussa 2018. Tammikuussa alkaa Helsingin ruotsinkielinen ryhmä. Helsingin ja Vaasan 2. ryhmä toteutuvat, mikäli hanke saa jatkorahoituksen.

Kirjaamisvalmentajien suomenkielisen
mennuksen 2. vaihe on päättymässä

val-

Kansa-koulu II – Määrämuotoisen kirjaamisen Kirjaamisvalmentajien valmennuksen 2. vaihe käynnistyi
tuki sosiaalialalla
huhtikuussa 2017. Tällä hetkellä valmistuneita 2. vaiheen
kirjaamisvalmentajia on yhteensä 881. Kirjaamisvalmentajien kokonaismäärä (1. vaihe + 2. vaihe) on tällä hetkellä
1 513.

Kansa-koulu II -hankkeen valtionavustushakemus on jätetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoitushakuun
(Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen
tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset). Haettu hankeaika on 1.1.2018
– 31.12.2019. Hanke keskittyy määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukemiseen ja alueelliseen tukeen. Kirjaamisvalmennuksen kohderyhmä laajenee vahvemmin
yksityisiin palveluntuottajiin, koulutusorganisaatioihin,
sote-esimiehiin, kunnan asiakirjahallinnosta vastaaviin
henkilöihin ja sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmien
pääkäyttäjiin.

Organisaatioiden kirjaamisvalmennukset ovat
käynnissä
Kirjaamisvalmentajat toimivat aktiivisesti eri puolilla maata. Organisaatioiden kirjaamisvalmennusryhmiä on pidetty yhteensä 391. Ryhmiin on osallistunut noin 8 199 sosiaalihuollossa toimivaa ammattilaista.

Määrämuotoisen kirjaamisen osaaminen leviää
sote-organisaatioissa

KIRJAAMISOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Ruotsinkielinen kirjaamisvalmentajien valmennus

Kun lasketaan kirjaamisvalmentajat ja organisaatioiden
valmennuksiin osallistuneet henkilöt, kirjaamisvalmennus
on tavoittanut yhteensä 9 712 sote-ammattilaista. Tämä on
6,9 % sosiaalipalvelujen henkilöstöstä.

Ruotsinkielinen kirjaamisvalmentajien valmennus käynnistyi marraskuussa 2017 Vaasassa. Ruotsinkieliseen valmennukseen ilmoittautuneita oli enemmän kuin ennak-
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Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano

Nykytilan kartoituksen työkalu

lotointiin osallistuneita organisaatioita. Pilottien loppuraportit
löytyvät hankkeen internetsivuilta. Pilottien hyvät käytännöt
julkaistaan joulukuussa 2017.

Hankkeessa tehty asiakasasiakirjojen nykytilan kartoituksen
työkalu ja sen täyttöohje on julkaistu hankkeen internetsivuilla. Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi valmistauduttaessa sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönottoon.

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

Kyselytunnit

Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöä tuetaan etäyhteydellä
toteutettavilla kyselytunneilla, joihin ilmoittaudutaan hankkeen internetsivuilla. Työkalun käyttöä koskevia kysymyksiä
ja vastauksia julkaistaan usein kysytyt kysymykset -palstalla
(UKK).

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

Pilotit

Hankkeen pilotit ovat päättyneet keväällä 2017. Kiitämme pi-

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

Anni Kuhalainen

Aluekoordinaattori, Pikassos

050 357 4432

anni.kuhalainen@
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

Torbjörn Stoor

040 680 7115
päivi.niiranen@seamk.fi
KANSA-KOULU
Sosiaalihuollon
asiakasasiakirjalain toimeenpano
Yhteyshenkilö, FSKC
040 717
7367
torbjorn.stoor@fskc.fi
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
www.socom.fi/kansa-koulu
Hankehenkilöstö toivottaa kaikille hyvää joulun odotusta!
puh. 044 748 5305
Toivomme saavamme jatkaa työtä kanssanne jatkohankkeessa.
Kipparinkatu 1 | 53100 LAPPEENRANTA
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