
Kansa-koulu II -hanke
Kirjaamisvalmentajien tukena

3.10.2018

Koulutusorganisaatiot Kansa-koulu II –hankkeessa

Marjo Orava



Kansa-koulu II -hanke
• Kansa-koulu II -hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen 

toimeenpanoa sosiaalialalla
• Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019

• Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
• Hankkeen asiantuntijat toimivat Sosiaalialan osaamiskeskuksissa

• Keskeisin toimijaverkosto:
• Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto
• Kunnat, kuntayhtymät, maakunnat
• Hyvinvointialan liitto
• Sosnet-verkosto
• AMK-verkosto
• Yliopistot

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hankkeen 
valtionapuviranomainen
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Mikä muuttuu Kansa-koulu I -
hankkeesta
• Hanke keskittyy määrämuotoisen kirjaamisen 

tukemiseen 
• Kirjaamisvalmennuksen kohderyhmät lisääntyvät
→Yksityiset palveluntuottajat 
→Sosiaali- ja terveysalan koulutusorganisaatiot (yliopistot, 

AMK:t ja toisen asteen oppilaitokset)
→Sosiaalipalveluiden esimiehet
→Asiakirjahallinnosta vastaavat henkilöt
→Sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

• Syventävä kirjaamisvalmennus 
• Toiminta- ja tietomääritysten kehittämiskokonaisuus 

keskittyy lähinnä nykytilan kartoituksen työkalun 
käyttöönottoon
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Hankkeen toimenpiteitä
TP 1 Määrämuotoisen kirjaamisen 
käyttöönoton tukeminen
• Hankkeen aikana suunnitellaan syventävä 

kirjaamisvalmennus –kokonaisuus
• Suunnittelupalaveri THL:n kanssa 14.9. 
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Hankkeen toimenpiteitä
TP 2 Määrämuotoisen kirjaamisen 
osaamisen laajentaminen uusiin 
kohderyhmiin
• Yksityiset palveluntuottajat 

• Kirjaamisvalmentajien valmennukset toteutetaan etäyhteydellä, 
kolmen päivän kokonaisuus

• Ilmoittautuminen käynnistyi kesäkuussa 2018 ja 10.9. mennessä  
kaikki ryhmät tulivat täyteen

• Valmennukset käynnistyvät lokakuussa 2018
• Sosiaalialan koulutusorganisaatiot 

• Hankekumppanit (4 yliopistoa, 12 AMK:ta, 1 toisen asteen 
oppilaitos)

• Kaksi eri kokonaisuutta:
• Kirjaamisvalmentajien valmennus – neljä x puoli päivää 
• Kirjaamisvalmennus – Kirjaamisen tietopaketti koulutusorganisaatioille

• Valmennukset käynnistyvät lokakuussa 2018, ilmoittautuminen on 
avoinna
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Hankkeen toimenpiteitä
TP 2 Määrämuotoisen kirjaamisen 
osaamisen laajentaminen uusiin 
kohderyhmiin 
• Sosiaalipalveluiden esimiehet

• Kirjaamisvalmennus – Kirjaamisen tietopaketti esimiehille on 
kestoltaan 4 tuntia

• Ilmoittautuminen avataan lähiaikoina
• Asiakirjahallinnosta vastaavat henkilöt ja 

sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjät
• Kirjaamisvalmennus – Kirjaamisen tietopaketti erikseen 

pääkäyttäjille ja asiakirjahallinnon asiantuntijoille
• Valmennukset toteutetaan marraskuusta alkaen ja 

ilmoittautuminen avataan lokakuussa
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Hankkeen toimenpiteitä
TP 3 Määrämuotoisen kirjaamisen 
jatkokehittäminen valtakunnallisesti 
yhtenäisellä tavalla
• Kirjaamisvalmentajien 22 verkostoa on toiminnassa, 

joista 18 toimii maakunnallisesti
• Tavoitteena pysyvät maakunnalliset sosiaalihuollon 

kirjaamisverkostot
• Verkostojen yhteistä toimintasuunnitelma laaditaan 

yhteistyössä THL:n Oper-yksikön kanssa
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Hankkeen toimenpiteitä
TP 4 Nykytilan kartoituksen työkalun 
käyttöönoton edistäminen

• Nykytilan kartoituksen työkalun päivitetty versio 
julkaistu viikolla 13
• Kyselytunnit jatkuvat:
• Syyskuussa 
• Ilmoittautuminen hankkeen internetsivuilta
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Kirjaamisvalmennuksen 
toteuma (* =sosiaalipalveluiden henkilöstö vuonna 2013 THL)
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Valmennus Julkiset Yksityiset Koulutusorg. Yhteensä Ryhmien 
lkm

Yleisarvion 
ka (1-5)

Kansa-koulu-I 1 396 176 31 1 603 54 4
Kansa-koulu-II 62 8 3 73 8 4,1
Ruotsinkielinen 57 10 5 72 4 4,2
Kirjaamis-
valmentajat 
yhteensä

1 515 194 39 1 748 66 4,1

Organisaati-
oiden
valmennukset 
(10.9.2018)

19 989 2 140 21 802 853

Yhteensä 21 504 2 334 39 23 877 919
% sos.palv.
henkilöstöstä*

26,9 % 3,8 % 16,9 %
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Miksi koulutusorganisaatioiden 
kannattaa tulla mukaan 
hankkeeseen?
• Koulutusorganisaation henkilökunta pääsee 

osallistumaan kirjaamisvalmentajien 
valmennukseen
• Valmennuksesta valmistuu kirjaamisvalmentajia, 

jotka saavat käyttöönsä 
kirjaamisvalmennusmateriaalin
• Materiaali päivitetään koko hankkeen ajan sekä 

suomeksi että ruotsiksi
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Miksi koulutusorganisaatioiden 
kannattaa tulla mukaan 
hankkeeseen?
• Hankkeen aikana tuotetaan opintokokonaisuus 

määrämuotoisesta kirjaamisesta yhteistyössä 
oppilaitosten kanssa
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Miksi määrämuotoinen 
kirjaaminen on tärkeää 
oppilaitoksissa?
• Organisaatiot (sekä julkiset että yksityiset) liittyvät 

Kanta-palveluihin
• Sosiaalialan asiakastiedot arkistoidaan tulevaisuudessa 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon
• Osa organisaatoista on jo liittynyt Kanta-palveluihin
• Arkistoimisen edellytys on asiakastietojen 

määrämuotoinen kirjaaminen
• Määrämuotoinen kirjaaminen tarkoittaa kirjaamista 

valtakunnallisesti yhteisesti sovitulla tavalla
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Miksi määrämuotoinen kirjaaminen 
on tärkeää oppilaitoksissa?
• Sosiaalialan 

asiakastietoja tuotetaan 
mm.
• Iäkkäiden palveluissa
• Lapsiperheiden 

palveluissa
• Työikäisten palveluissa
• Vammaispalveluissa

• Tuotettavia 
sosiaalipalveluita voi 
olla mm.
• Henkilökohtainen apu
• Kotipalvelu
• Kotoutumisen 

edistäminen
• Kuntouttava työtoiminta
• Laitospalvelu
• Palveluasuminen
• Perhetyö
• Turvakotipalvelu 
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Miksi määrämuotoinen 
kirjaaminen on tärkeää 
oppilaitoksissa?
• Niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa 

tullaan edellyttämään, että työntekijät kirjaavat 
asiakastiedot määrämuotoisesti
• Oppilaitoksista valmistuvien tulevaisuuden 

työntekijöiden odotetaan olevan määrämuotoisen 
kirjaamisen vahvoja osaajia
• Tulevaisuuden työntekijät kirjaavat joko itse tai 

huolehtivat esimiehenä työntekijöiden 
kirjaamisesta
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Tulevaisuuden visio kirjaamisen 
näkökulmasta
• Itsemaksavien asiakkaiden määrä 

palveluasumisessa tulee kasvamaan
• Yritykset tarjoavat entistä laajemmin erilaisia 

palveluita asiakkailleen
• Entistä laajempi ammattilaisten joukko tulee 

kirjaamaan palveluasumisen asiakastietoja 
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon
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Lisätietoja:

• Hankejohtaja
Marjo Orava
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy 
Socom
marjo.orava@socom.fi
050 341 1237
• Hankkeen aluekoordinaattorit

www.socom.fi/kansa-koulu
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