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Sosiaalihuollon tiedonhallinta – mitä sosiaalihuollon ammattilaisten pitäisi siitä tietää ja
ymmärtää?
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa koulutusta
sosiaalihuollon tiedonhallinnasta
perjantaina 21.3.2014 klo 08:30–15:00
WEBSEMINAARI
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, Jyväskylä, kokoustila 100, 1 krs
Koulutus on tarkoitettu sosiaalihuollon ammattilaisille ja toimijoille, jotka työskentelevät sosiaalihuollon
kehittämistehtävissä, sosiaalihuollon asiakastyössä, käsittelevät työssään sosiaalihuollon asiakastietoja tai
kouluttavat uusia sosiaalialan työntekijöitä.
Koulutuksen sisältö
Sosiaalihuolto on suuren murroksen edessä. Sosiaalihuoltolakia uudistetaan ja sosiaalihuollon asiakirjalaki
tulee muuttamaan asiakastyön kirjaamista. Millaisesta kokonaisuudesta onkaan kyse? Muuttuuko asiakastyön
tekeminen ja miten? Millainen rooli tietojärjestelmillä on nyt ja tulevaisuudessa asiakastyön tekemiseen?
Koulutuksessa perehdytään sosiaalihuollossa kansallisesti käyttöön otettaviin asiakirjoihin ja
toimintaprosesseihin ja kerrotaan, miten sosiaalihuollon kansallisen arkistopalvelun (”KanSa”) käyttöönotto
vaikuttaa asiakastyön tekemiseen.
Ohjelma
8.30

Aamukahvi ja tervetuloa, suunnittelija Sivi Talvensola, Koske

09.00–9.30

Herää kysymys, mistä on kysymys? – Orientaatio päivän teemaan, kehittämispäällikkö Jarmo Kärki, THL ja
johtaja Pirjo Marjamäki, SOCCA

9.30–10.30

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisen tavoitetila, kehittämisaikataulu ja lainsäädännön tilannekatsaus
kehittämispäällikkö Maarit Laaksonen, THL

10:30–11:00

Sosiaalipalvelujen luokitus eli sosiaalihuollon kuvaaminen kansallisen palveluluokituksen ja toimintaprosessien
avulla, Maarit Laaksonen

11.00–12.00

Sosiaalihuollon asiakastietomalli –mikä se on? Mitä tarkoittaa rakenteinen kirjaaminen? Sosiaalihuollon
asiakirjalaki ja asiakastietomalli käytännössä, erikoissuunnittelija Erja Ailio, THL

12.00–13.00

Lounastauko

13.00–14.30

Määrittelyistä konkretiaan –miten kansalliset määrittelyt tulisi huomioida sosiaalihuollon asiakastyössä ja
kehittämistyössä? Maarit Laaksonen
 Case LaTo-projekti: Asiakirja- ja prosessimäärittelyjen käyttöönotto lastensuojelussa ja
toimeentulotuessa Länsi- ja Keski-Uudellamaalla kehittämispäällikkö Petteri Heino ja
kehittämiskoordinaattori Timo Turunen, Sosiaalitaito
 Case Risto-hanke ja SAKKE-projekti: Kansallisten määrittelyjen huomiointi ja hyödyntäminen
kehittämishankkeissa, erikoissuunnittelija Maarit Hiltunen-Toura ja projektipäällikkö Tuula Kontio,
Socom

14.30–15.00

THL:n tarjoama alueellinen tuki ja valtionavustukset, erikoissuunnittelija Taina Jokinen, THL
Tervetuloa!
Maarit Laaksonen
kehittämispäällikkö, THL

Marja Heikkilä
johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus
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Ilmoittautuminen:

Keskiviikkoon 19.3. mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/418F3C6B5EAADAB2.par
Lisätietoja Kosken suunnittelija Sivi Talvensolalta, sivi.talvensola@koske.fi, p. 0400-904663

Koulutusta seurataan suorana lähetyksenä webcasting-yhteyden kautta osoitteessa
http://www.videonet.fi/paasitorni/oper/ . Nettilähetyksen seuraamien ei edellytä erillistä
ohjelmistoa tai erityisiä teknisiä vaatimuksia tietokoneelta. Parhaiten seuraaminen onnistuu Explorer
selaimelta. Lue lisää webcasting yhteydestä.

Tutustu ennen koulutusta www.thl.fi/sostiedonhallinta -sivustoon.
Voit lähettää etukäteen kysymyksiä joko ilmoittautumisen yhteydessä tai osoitteeseen sostiedonhallinta@thl.fi. Kysymyksiin
vastataan koulutuksen yhteydessä.
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