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Johdantoa aiheeseen
Oamkissa kirjaamisvalmentaja koulutukseen on osallistuttu syksyllä 2017.
Oamkissa on ollut sosiaalihuollon määrämuotoiseen kirjaamiseen liittyvä
opintojakso opetussuunnitelmassa vuodesta 2015 ja opetusta siihen liittyen
tammikuusta 2016.
Oamkissa on valmennettu sosiaalialan opettajia keväällä 2018.
Valmennuksessa hyödynnettiin valtakunnallisen kirjaamisvalmennuksen
materiaaleja, moduulikoulutusta.



KOKEMUKSIA OPETUKSESTA, 
VALMENNUKSESTA JA VALMENTAMISESTA

-Sosiaalihuollon dokumentoimiseen ja määrämuotoiseen
kirjaamiseen liittyvien opintojaksojen kehittyminen, kehittäminen ja
kirjaamisvalmennuksen merkitys oppilaitosorganisaatiolle osana
koulutusta ja kouluttamista.



Esityksen sisältö

Opintojaksomme joitain kehitysvaiheita.

Kirjaamisvalmennuksesta.

Kokemuksista liittyen koulutusorganisaation sisällä toteutettuun 
kirjaamisvalmennukseen.



Opintojaksomme joitain 
kehitysvaiheita



Esimerkki vanhasta vuoden 2016 toteutuksesta
Hyväksytyn kriteerit: Opiskelija osallistuu lähiopetukseen aktiivisesti ja saa hyväksytyn oppimistehtävästä (ryhmätehtävä).
Osaamistavoitteet osoitetaan: Osallistuneisuus 40%, Effica-harjoitteet 20% ja oppimistehtävä 40%. Oppimistehtävä
sisältää opiskelijan itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin. Tarkemmat arviointikriteerit ovat erillisessä tiedostossa.
Kontaktiopetus, verkko-opiskelu, Case- oppiminen, prosessikirjoittaminen ja Effica-harjoitteet.
Vaadittava materiaali:Maarit Laaksonen, Aino Kääriäinen, Marja Penttilä, Maria Tapola-Haapala, Heli Sahala, Jarmo Kärki
ja Anu Jäppinen. 2011. Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa. Opastusta asiakastiedon käyttöön ja
kirjaamiseen.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 54/2011.Tampere: Juvenes Print - Tampereen yliopistopaino Oy.
Saatavilla verkko-osoitteesta.
Moodlen oppimisympäristössä oleva materiaali.
Kaikki opintojakson tunnit ovat atk-luokissa. Effica - harjoitteet kahdessa ryhmässä. Varaa itsellesi muistitikku mukaan
tunneille.
Vaihtoehtoisista suoritustavoista sovitaan erikseen.
Opintojaksolla luodaan ja syvennetään dokumentointiin liittyvää osaamista yhteistyössä työelämässä (kirjaamistehtävä) ja
mahdollisesti asiantuntijavieras.
Opintojaksolla ei ole tenttiä. Opintojaksolla ei ole kv yhteyttä. 3 op = 81h



Vaadittu teos edelleen



Teos, josta tukea Case –tehtävään



Lomakkeita





Sosiaali Effica tunneilla
Effica-tunnit ovat aina läsnäolovelvoitteella.

Alkavat parin tunnin ”teknisellä” tutustumisella ja pienimuotoisilla kirjaamisilla. 

Tämän jälkeen ovat neljän tunnit harjoitustunnit (kahdessa ryhmässä), joissa 
tehdään ennakkotehtävää, molemmat opettajat mukana. 



Harjoituksia tunneilla
ATK –luokassa opiskelijoiden on helppo tehdä muistiinpanoja hyödyntäen 
tekniikkaa.

Teoriapainotteisuutta keventää kuvasta kirjaamisen harjoitus ja asiakas-
työntekijä –kirjaamisharjoitus.



Lainsäädännöstä
Tärkein: laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaista 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Sosiaalihuoltolaki

Ajantasaisen lainsäädännön tuntemus



Sosiaali Effica päivittyy
Käyttämällä sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehitystä vastaavaa termistöä ja 
käsitteistöä sekä lomakerakenteita soveltuvin osin. Haastavaa pitää esimerkiksi 
asiakirjapohjat kehityksen tasolla.

Kehityksen seuraamiseen, järjestelmän ylläpitoon ja viritykseen vastaamaan 
opetuksen tarpeita pitää varata aikaa.

Kaikkia viimeisimpiä toimittajan tarjoamia järjestelmäpäivityksiä ei 
kouluympäristössä voida aina samassa tahdissa toteuttaa ja hankkia.



Sosiaali Effican käyttämisen ja päivittämisen…
Ydin: 

kokemus kirjaamisesta ja kirjaamisprosessista osana päivittäistä työtä
käyttäen isoa järjestelmää ja samalla voidaan tarjota jo jonkinlainen kokemus
siitä miten määrämuotoisuus näkyy ja miten se kehittyy tulevaisuudessa.



Kirjaamisvalmennuksesta



Kirjaamisvalmennus Oulussa

Materiaali (Socomin Moodlessa) on runsas. Moduulit jäsenneltyjä.

Kokonaisuus oli neljä koko päivää etätehtävineen. Videot toivat valmennukseen vaihtelua. 

Valmennuksen sisältö oli erittäin tervetullut ja palkitseva.

Haastavinta valmennuksen sisällöissä oli rajapintakirjaaminen, johon toivotaan 
”täydennysvalmennusta”.



Kirjaamisvalmennus

Kirjaamisvalmennukseen kuului osana toteuttaa valmennus omassa 
organisaatiossa. 

Sovimme, että viimeistään keväällä 2018 toteutamme valmennuksen 
sosiaalialan opettajille. 

Aikatauluttaminen osoittautui enemmän kuin haastavaksi. 



Kokemuksista liittyen 
koulutusorganisaation sisällä 
toteutettuun 
kirjaamisvalmennukseen



Kokemuksista
Moduulien ja runsaan materiaalin hyödyntäminen oli melko helppoa.
Suunnittelimme ydinasioista valmennuspaketin. 
Infosimme valmennettavia hyvissä ajoin tulevasta tiiviistä valmennuksesta. 
Ohjasimme perehtymään Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa –
julkaisuun, THL: n materiaaleihin luokituksista ja Sanastoon 4.0. sekä 
katsomaan sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivuja. 
Teimme lyhyen käsikirjoituksen valmennukseen sekä lyhyen PowerPointin 
sisällöistä havainnollistamaan sekä kollegoja että pitämään meidät asiassa. 
Valmennukseen varattua aikaa oli liian niukasti.



Kokemuksista
Ensimmäinen valmennusiltapäivä sisälsi: 

Mistä on kysymys? 
Lyhyesti asiakasasiakirjalaista
Sosiaalihuollon kirjaamisen perusperiaatteet ja Määrämuotoinen kirjaaminen
Lopuksi katsoimme Maarit Rötsän (Kanta-palvelut) videon. 

Hyödynsimme materiaaleja Laki ja Hyvä kirjaaminen. 



Kokemuksista
Toinen valmennusiltapäivä sisälsi: 

Kohti yhtenäistä asiakastietoa,
Kieli sosiaalihuollon kirjaamisessa,
Kirjaamisen etiikka ja asiakaslähtöisyys ja osallistava kirjaaminen
(Aino Kääriäisen video lopussa)

Eniten kävimme yhdessä asioita materiaalista Kohti yhtenäistä asiakastietoa.



Kokemuksista

Lopussa ohjasimme kirjautumaan Moodleen ja kertaamaan materiaalin 
Yhteenveto ja kertaus sekä osallistumaan tulevaan valmennukseen Kansa 
koulu II -hankkeen aikana, jotta opettaja saa koko valmennuksen 
täydentämään tietojaan. 

Kerroimme kuinka haastavaa on pysyä ajan tasalla ja kuinka on tärkeää olla 
tällainen materiaalipankki. 



Kokemuksista

Riittävän valmennusajan ja valmennuksen aikataulutus hyvissä ajoin.

Laajasta materiaalista kokonaisuuden rakentaminen: kaikkea ei ehdi käydä
yhdessä läpi, kannustaminen itseopiskeluun.

Palautteen kerääminen ”pakottavammaksi”, parhainta on pyytää palaute heti
joka valmennuksen jälkeen joko suullisena tai kirjallisena.

Valmennus jännittää, kun kollegat ovat valmennettavana. Valmistautumiseen
on hyvä käyttää siis vielä enemmän aikaa. Kollegat osaavat kysyä haastavia
kysymyksiä, mutta onneksi niihin voidaan aina palata myöhemmin.



Loppusanat
Kirjaamisvalmennus vahvistaa koulutusorganisaatiossa osaamista ja
asiantuntijuutta suhteessa sosiaalialan dokumentoimiseen ja
määrämuotoiseen kirjaamiseen.
Lisäten: Ajankohtaista sisältöä opintojaksoon ja opetukseen, avaa käsitteistöä
ja lain tulkintaa, tukee verkostoitumista sekä valtakunnallisesti että
paikallisella tasolla.
Valmennusmateriaalista saa valmiin moduulikoulutuksen kollegojen
valmentamiseen.
Valmennus tukee välillisesti tulevia sosiaalialan osaajia, sillä opiskelijat saavat
opintojaksoilla ajankohtaisinta tietoa.



KIITOS




