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Sosiaalihuollon kirjaamisklubit
kevät 2022

Avoimia kaikille sosiaalihuollon asiakastyön kirjaamisesta 
kiinnostuneille ammattilaisille

Tarkoitettu vertaiskeskusteluun, tiedonvaihtoon ja 
yhteiseen pohdintaan

Teams-tapaamiset keskiviikkoisin kerran kuussa

• Tammi-maaliskuussa aamupäivät klo 10–11 

• 19.1.2022: Kevään teemojen yhteistä suunnittelua 

• 23.2. Kirjaamisen hyvät käytännöt

• 23.3. Kirjaamisohjeet käytäntöön

• Huhti-toukokuussa iltapäivät klo 13

• 27.4. "Vinkkejä valmennuksiin – preppausta toteutukseen" -iltapäivä

• 25.5. Kohti Kansa-koulu 4.0:aa



Ketä tänään paikalla?

Kerro kuka olet ja mistä tulet

Laita mahdollisuuksien mukaan 
videokuva päälle ☺



25.5.22 Kohti Kansa-koulu 4.0:aa

Ohjelmassa tänään

Lyhyt alustus Kansa-koulu 4.0 -hankkeesta

Keskustelut pienryhmissä

Yhteinen keskustelujen koonti



Kansa-koulu 4.0 
Sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen vahvistaminen 
verkossa ja verkostoissa
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• Järjestyksessään neljäs valtakunnallinen Kansa-koulu -hanke

• Hankkeen rahoitus tulee Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jonka 
rahoitus vuorostaan tulee EU:n elpymisvälineestä (Next Generation EU)

• Toimintakausi kevät 2022–31.12.2022

• Toteuttajana valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusverkosto

• Hallinnoijana Vasso - Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus



Hankkeen tavoitteet
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Päätavoite: 

Tukea kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen 
rakenteiden muodostamista ja siten 
vahvistaa kirjaamisen asemaa sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan kokonaisuudessa.

Osatavoitteet:

• Sosiaalihuollon organisaatioissa 
toimii osaavia ja sitoutuneita 
kirjaamisasiantuntijoita

• Sosiaalihuollossa tehdään alueellista 
yhteistyötä kirjaamiskäytäntöjen 
kehittämiseksi hyödyntämällä hankkeen 
tarjoamia välineitä



Työpaketit ja kohderyhmät
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Miten kirjaamisasiantuntija
voi tukea työyhteisöään?
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Valmennettu sosiaalihuollon 
kirjaamisasiantuntija voi esimerkiksi…

1. Järjestää työyhteisössään 
kirjaamisvalmennuksia

2. Neuvoa ja opastaa arjen tilanteissa

3. Edistää valtakunnallisten 
toimintatapojen käyttöönottoa 
omassa työyhteisössään

4. Toimia työyhteisönsä suuna ja korvina 
alueellisissa kirjaamisverkostoissa



Haku 15.6. mennessä!
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• Haku kirjaamisasiantuntijavalmennuksiin on käynnissä!

• Valmennusta tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi

• Aiemmin valmennetuille kirjaamisasiantuntijoille 
ei tänä vuonna järjestetä kertaavaa valmennusta

• Haku päättyy 15.6.

Lisätietoa ja hakuohjeet: www.kirjaamisfoorumi.fi

http://www.kirjaamisfoorumi.fi/


Digitaalinen oppimis-
ympäristö Kirjaamisfoorumi
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• Valmennus suoritetaan itseopiskeluna 
digitaalisessa oppimisympäristössä

• Hankkeen aluekoordinaattorit tukevat 
itseopiskelua tarvittaessa

• Valmennukseen on hyvä varata aikaa 4-5 
tuntia per valmennusviikko

• Opiskelun voi sovittaa täysin omien 
aikataulujen mukaisesti

• Valmennuksen jälkeen asiantuntijat 
pääsevät liittymään Kansa-koulun 
koordinoimaan kirjaamisverkostoon



Kirjaamisverkostot ovat 
tiedonvaihdon paikkoja
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• Kansa-koulu -hankkeiden koordinoimissa 
kirjaamisverkostoissa asiantuntijat 
saavat ajantasaista tietoa sosiaalihuollon 
kirjaamisen ja tiedonhallinnan teemoista

• Verkostolle tuotettua sisältöä on tehty 
yhteistyössä mm. THL:n ja Kelan kanssa

• Verkostotapaamisissa asiantuntijat 
pääsevät myös vaihtamaan kokemuksia 
ja tietoa muiden organisaatioiden 
asiantuntijoiden kanssa



Kommentteja Verkostofoorumin sisällöistä
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• Kokemusten jakamista, vertaistukea, aikaa vapaaseen keskusteluun 
• Alueelliset ja/tai toimialan mukaiset (esim. lastensuojelu, työikäiset) päiväkahvit 

live-tapaamisina

• Tervetuloa-kohdan Miksi ylipäänsä kirjaamme – tärkeä perusta koko 
toiminnalle: onko mahdollista saada selkeää vastausta

• Uutta tietoa

• Maakunnalliset keskustelualueet
• Tarvitaan ehdottomasti

• Asiakasnäkökulma kirjaamiseen tärkeä

• Valmentamisen tuki / asiantuntijana toiminen
• Vinkkejä ja materiaalia koulutusten pitoon 
• Käytännön neuvoja ja suosituksia esim. PTA-lomakkeen täyttämiseen
• Esihenkilöiden ymmärryksen lisääminen



Kommentteja Verkostofoorumin sisällöistä, osa 2
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• Rakenteellisen kirjaamisen tuen ja Kansa-koulun yhteistyötä pidettiin 
tärkeänä

• Kirjaamisosaamisen saaminen käytäntöön -> rakenteellisen kirjaamisen 
ruusut ja risut

• Työntekijöiden motivoiminen + Kanta

• Maakunnalliselle keskustelualueelle peukkuja -> verkostoituminen myös 
hyvinvointialuetta ajatellen -> vertaistuki

• Valmennusten tuki voisi olla materiaalien ja keskustelumahdollisuuden 
yhdistelmä -> kaikki tuki ja neuvot tarpeen

• Asiakastietojärjestelmien kehityksen pitäisi edetä lakien, määräysten ym. 
myötä



info@kirjaamisfoorumi.fi

www.kirjaamisfoorumi.fi

@kansa_koulu

Tilaa hankkeen uutiskirje: www.tinyurl.com/kansakoulu

Etunimi Sukunimi

Titteli, hankkeen nimi

Yhteystiedot

Kiitos!

mailto:info@kirjaamisfoorumi.fi
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