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Vertaisverkosto käynnistyy elokuussa

• Teema: ”Miten valmennan muita?” Vertaistoiminta keskittyy 
valmennuskäytäntöihin ja toimii tukena asiantuntijuuden ylläpitämisessä

• Kootaan kirjaamisvalmennusten hyvät käytännöt yhteen ja kaikkien tueksi

• Keski-Suomen kuntien sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoiden vertaisryhmä
• 1. tapaaminen pe 13.8. klo 9.30–11 Teams Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

• Kansa-koulun kirjaamisasiantuntijaverkosto syksyllä
• Howspace-työskentelyä omaan tahtiin 1.–10.9. –> hanke lähettää kutsun alustalle
• Keski-Suomen alueellinen tapaaminen Teamsilla ke 22.9. klo 13–14 

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ4M2JkODctZmQ3MC00NWNmLTkxZmEtNDZiZjgxNmRiMDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cc9e5fe-f586-403f-8307-27dab78e1a86%22%2c%22Oid%22%3a%226d321520-a3b2-410e-afbc-cb2b2c1d498a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFhNTU5YmQtOTNkYi00M2M5LTgwOTgtYmYxYjc0NTRhN2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e83a730-1a46-40ed-8797-1d2d98cac2d1%22%2c%22Oid%22%3a%22cc2f48e8-5f50-46d9-a722-94f8643502cf%22%7d


Maakunnallinen kirjaamisvalmennus 
valmisteilla
• Kirjaamisvalmennuksen toteuttaminen sujuu parhaiten useamman 

kirjaamisasiantuntijan yhteistyönä

• Resurssit kirjaamisvalmennusten toteuttamiseen vaihtelevat 
organisaatioittain

• Valmennusyhteistyö organisaatioiden välillä?

• Yhteistyöllä voitaisiin tukea kirjaamisvalmennusten toteutumista

• Pilottiorganisaatio etsinnässä



Katsaus hankkeeseen
Keski-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja 

kirjaamisen yhteistyöfoorumi 10.6.2021

Sivi Talvensola



Kirjaamisasiantuntijat 
Keski-Suomen kunnissa

**Tilanne 1.5.2021

+ yksityisten, 
järjestöjen ja 
oppilaitosten 
kirjaamisasiantuntijat 
~ 40 hlöä 

Kunta 
I- ja II-
hankkeet*

III-hanke 
Uudet**

Yhteensä

Hankasalmi 3 2 5
Joutsa 2 0 2
Jyväskylä 15 7 22
Jämsä 3 3 6
Keuruu 2 0 2
Kinnula 0 0 0
Konnevesi 2 1 3
Laukaa 5 2 7
Luhanka 0 1 1
Multia 1 2 3
Muurame 1 0 1
Petäjävesi 0 0 0
Saarikka 4 1 5
Toivakka 0 0 0
Uurainen 2 2
Wiitaunioni 4 2 6
Äänekoski 6 2 8
KSSHP 4 4
Koske 1 2 3
Yhteensä 49 31 80

* Syksyllä 2020 kirjaamisasiantuntijalistalla olleiden määrä 



Syksyn valmennuksiin ilmoittautuminen käynnissä juuri nyt. 

Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

• Elokuu: 16.8.–17.9. ilmoittautuminen päättyy 2.8.

• Syyskuu: 13.9.–15.10. ilmoittautuminen päättyy 30.8.

Julkisten organisaatioiden ilmoittautuminen

Yksityisten ja järjestöjen ilmoittautuminen
• Kuntien kannattaa jakaa tietoa valmennuksesta palveluntuottajilleen!

Vielä ehdit mukaan valmennuksiin!

https://q.surveypal.com/kirjaamisfoorumi-1-2021-J
https://q.surveypal.com/kirjaamisfoorumi-2-2021-YK´


Kirjaamisasiantuntijan roolin voi räätälöidä itselle ja omalle organisaatiolle 
sopivaksi. Resurssit, organisaation rakenne ja monet muut asiat vaikuttavat siihen, 
miten asiantuntija voi työtään tehdä. 

Kirjaamisasiantuntija voi esimerkiksi:

• valmentaa työkavereitaan kirjaamiseen liittyvissä asioissa 

• neuvoa ja opastaa arjen tilanteissa 

• hakea tietoa ja ottaa asioista selvää

• edistää valtakunnallisten toimintatapojen käyttöönottoa työyhteisössään

• toimia työyhteisönsä suuna ja korvina kirjaamisverkostoissa. 

Kirjaamisasiantuntijan rooli



www.kirjaamisfoorumi.fi
• Monipuolista kirjaamiseen liittyvää oppimateriaalia, jota voit hyödyntää omassa työyhteisössäsi

Kirjaamisasiantuntijan käsikirja
• Neuvoja, vinkkejä ja muistilistoja oman työyhteisön valmentamisen tueksi. 

• Käsikirjaa kehitetään vuoden 2021 ajan.

Tulossa: Tukimateriaali sosiaalihuollon organisaatiokohtaisten kirjaamisvalmennusten 
järjestämiseen

➢ Voit jakaa ja kopioida materiaaleja, kunhan huomioit seuraavat ehdot:
• Mainitse materiaalin tekijät aina selkeästi

• Et voi käyttää materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin

Avoin materiaalipankki käytössäsi

http://www.kirjaamisfoorumi.fi/
https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/kasikirja/


Pysy ajan tasalla

Yhteydenotot: info@kirjaamisfoorumi.fi

Seuraa hanketta Twitterissä: @kansa_koulu

Tilaa hankkeen uutiskirje: eepurl.com/ha9bb5

Lue lisää verkosta: vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/

Lisätietoa kirjaamisvalmennuksesta: 
www.kirjaamisfoorumi.fi

mailto:info@kirjaamisfoorumi.fi
https://twitter.com/kansa_koulu
http://eepurl.com/ha9bb5
http://www.vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/
https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/kirjaamisfoorumi/

