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Sosiaalihuollon ammattilaisten 
kirjaamisvalmennus

Valtionavustushaku on kohdennettu sosiaalialan 
osaamiskeskuksille (1230/2001) kirjaamisvalmennuksen 
jatkamiseen julkisissa ja yksityisissä sosiaalipalveluissa

STM 5 § valtionavustushakemukset, STM: yksi 
valtakunnallinen hakemus, hakuaika 25.3-30.4.2020

Haettavana valtakunnallisesti yht. 700 000 € 

100 %:n valtionavustus: käyttöaika 25.3.2020-31.10.2021

Vasso Oy koordinoi ja hallinnoi

 Osatoteuttajina sosiaalialan osaamiskeskukset: SONet BOTNIA

Tausta: Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki, Kanta-palvelujen 
käyttöön otto, kertakirjaamisen käyttöönoton toteutuminen 3



Sosiaalihuollon ammattilaisten 
kirjaamisvalmennus

 Sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisosaaminen 
varmistamiseksi myös uudenlaisissa asiakastilanteissa esim. 
monialaisen yhteistyön kirjaaminen

mukana järjestöt, koulutusorganisaatiot, olemassa olevat 
kirjaamisvalmentajat: 2000 valmentajaa valtakunnallisesti

Tarve valmennukselle on suuri:
1/3 julkisista tavoitettu, 5 % yksityisistä, yksityisten ryhmät 
menivät vuodeksi täyteen kuukaudessa (Kansa-koulu II)

 Viranomaisohjaus ei tavoita

 Osaamiskeskuksissa tieto siitä, missä tarvitaan eniten tukea:
Yhteydenottoja julkisilta ja yksityisiltä: 170 (Kansa-koulu II)



• Sosiaalihuollon ammattilaisten 
kirjaamisvalmennus

• Paljon uutta osaamisen tarvetta asiahallinta ja 
asiakaskertomusmerkinnät

Valmisteluvastuu: 
• Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy, 

valmistelussa tiedonhallinnan asiantuntijat 
osaamiskeskusverkostosta

• SONet BOTNIAlla keskeinen rooli valmistelussa  ja 
toteuttamisessa

 Avustuksen saajan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä 
Tulevaisuuden sote-keskushankkeen valmistelun kanssa

 Viikolla 16 osaamiskeskusjohtajat päättävät hankkeen 
resurssien jaosta ja kommentoivat hankesuunnitelman



Hankkeen päätavoite: Valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisia valtakunnallisesti 
yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja järjestää kertaavaa valmennusta Kansa-koulu I ja 
II-hankkeiden (2015-2019) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille

• Valtakunnalliset määritykset ja luokitukset kirjaamisen pohjalla
• Koulutukseen osallistuneiden yksiköissä yhtenäiset toimintatavat 

sosiaalihuollon kirjaamisen käytäntöihin
• Yhtenäiset toimintatavat moniammatilliseen kirjaamiseen
• Tuetaan kirjaamisvalmentajia alueellisesti

Pidemmän aikavälin tavoite: Sosiaalihuollon kirjaaminen ja 
asiakastieto on asiakaslähtöistä ja yhdenmukaista.

Hankkeen tarkennetut tavoitteet:



 Hankkeessa ei ole omarahoitusosuutta, mutta toivomme sitoutumista 
hankkeeseen

 Fokus painottuu valtakunnalliseen kirjaamisfoorumiin, ei niinkään alueelliseen 
toimintaan

 Osaamiskeskuksiin nimetään aluekoordinaattorit, jotka tiedottavat jatkossa 
kirjaamisfoorumista ja hankkeen etenemisestä

 Alueellisen työn tueksi toivomme, että maakuntien rahoitushakemuksissa 
otetaan huomioon kirjaamisen kehittäminen ja yhteys haettavaan Kansa-koulu 
III-hankkeeseen

 Tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen kunnissa / maakunnassa

Kansa-koulu III: Mitä tämä merkitsee kunnille?



 Syksyllä 2020 uudet digitaaliset kirjaamisvalmennukset julkisissa ja yksityisissä 
organisaatioissa työskenteleville sosiaalihuollon ammattilaisille

 Kuukauden ajalle sijoittuvissa valmennuksissa on neljä viikkoteemaa, jotka 
käsittävät asiakaslähtöistä, moniammatillista, yhdenmukaista ja rakenteista 
kirjaamista (suomeksi ja ruotsiksi)

 Hyväksytysti suoritetun valmennuksen jälkeen kirjaamisasiantuntijat liitetään 
alueellisiin kirjaamisvalmentajaverkoistoihin

 Jokaisessa osaamiskeskuksessa toimii hankkeen aikana aluekoordinaattori, joka 
vastaa oman alueensa kirjaamisvalmentajaverkoston koordinoinnista ja tukee 
Tulevaisuuden sote-keskushanketta kirjaamisvalmennuksen osalta

Toimenpiteet:



 Haku 25.3-1.6.2020, haettavana valtakunnallisesti yht. 2 milj. €/vuosi v.2020 –
2022 (vuoden 2021-2022) ehdollisia, valtionavustus 80 %

 Osa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa

 Avustuksen tavoitteena on panostaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin 
vastaamiseen yli hallinnonalarajojen

 Erityisenä painopisteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja 
nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja yksilölliseen tukeen ja hoitoon 
varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen 
sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken.

 Hankehallinnoijina toimivat sosiaalialan osaamiskeskukset  

 Sisältövalmistelutyö on jo aloitettu ja työnyrkit YTA/Erva-tasoisesti ovat 
tuotannossa, yhtenäinen tietopohja valtakunnallisesti webropol-kyselynä

Lastensuojelun monialainen kehittäminen:



 Teemme valtakunnallisen tilannekuvan selvityksen (23.4 =>) lastensuojelun johtaville 
viranhaltijoille, joka pohjautuu maakunnallisesti tehtäviin ja yhteistyöalueittain 
koottuihin tilannekuvaselvityksiin

 Rakennamme yhteistyön maakuntien toimijoiden kanssa suunnitteluun

 VISIO: valtakunnallinen sisältöagenda tavoitteiden mukaisesti

 Resurssit kohdennetaan hyvin ja tarkasti vaikuttavuuden turvaamiseksi

 Ensimmäinen palaveri STM/osaamiskeskukset oli viime viikolla ja 6.4 sosiaalialan 
osaamiskeskusjohdon suunnittelupalaveri

 Rakennetaan valtakunnallinen, yhteistyöalueittainen ja maakunnallinen viestintä 
hankkeen etenemisen tueksi

 Rakennetaan hyvät yhteydet Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeeseen ja rakenne-
rahoituksen suunnitelmiin 

Lastensuojelun monialainen kehittäminen:



 Viisi alueellista kehittämishanketta YTA/Erva-alueilla; SONet BOTNIA kolmella YTA-alueella, Etelä-Pohjanmaan 
osalta yhteistyö SONet BOTNIA/PIKASSOS

 Lastensuojelun koordinaattorit esim. hanketyöntekijöinä/hankepäällikköinä, valtakunnallinen viiden henkilön 
yhteistyöalueittainen verkosto raportoi STM:lle

 Rahoituksen jaon taustalla: YTA-alueen lapsimäärä, hankkeeseen sitoutuneet toimijat/kunnat (kattavuus) ja 
hankehakemuksen laatu

TAYS yhteistoiminta-alue 16% 7,2 miljoonasta:

-> Yhteensä hankeraha 1 152 000€ omarahoitusosuuden kanssa (3 vuotta), omarahoitus 230 400€.

Alustava hahmoteltu yhteistyöalueen kokonaisbudjetti maks. noin         1 152 000 euroa, haettava valtionavustus 921 
600 euroa (enintään 80 %) ja omarahoitusosuus 230 400 euroa (vähintään 20 %)

 Omarahoitusosuuksista STM:lle tiedot kirjallisesti, osatoteuttajilta sitoumukset

 Hallinnoijalla on kokonaisvastuu ja harkitsee, mitkä asiakirjat ovat tarpeen

 Osaamiskeskukset jatkavat tämän ohjauksen perusteella hankehaun koordinoimista /suunnittelua alueellisesti. 

 Päätavoite on systemaattisen monialaisen yhteistyön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen: eri sektoreiden ja 
toimijatahojen pitkäjänteistä sitoutumista yhteiseen työhön ongelmien ratkaisemiseksi

Lastensuojelun monialainen kehittäminen (STM/Osket neuvottelu 2.4)
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