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Tausta



Kansa-koulu -hankkeet (2015–19)

• Kansa-koulu -hankkeet edistivät 
valtakunnallisesti sosiaalihuollon 
työntekijöiden 
kirjaamisosaamista

• Valmennettiin yli 2400 
kirjaamisvalmentajaa, joiden 
organisaatioissa pitämät 
valmennukset tavoittivat 
kaikkiaan 25 % sosiaalialan 
henkilöstöstä



Kirjaamisosaamisella on merkitystä

• Sosiaalihuollon tiedonhallinnan 
kehittäminen haastaa työntekijöiden 
osaamisen

• Kirjaaminen avaa sosiaalihuollon työn 
ulospäin, tekee sen näkyvämmäksi ja 
ymmärrettävämmäksi asiakkaille ja 
muille toimijoille

• Identiteetti, ammatillisuus, asema ja 
arvostus vahvistuvat

• Asiakkaan osallisuus lisääntyy ja sen 
myötä asema vahvistuu



Tavoitteet



1 Kirjaamisasiantuntijoiden määrä kasvaa

• Organisaatioissa on asiantuntijoita, 
jotka tuntevat asiakastiedon sisältöön, 
kirjaamiseen, arkistointiin ja 
toisiokäyttöön liittyvän merkityksen, 
lainsäädännön ja toimintatavat

• Kirjaamisasiantuntijoita löytyy 
valtakunnallisesti myös niistä 
organisaatiosta, joita ei ole tavoitettu 
aikaisempien Kansa-koulu-hankkeiden 
aikana.

• Asiantuntijat ovat sitoutuneita 
tukemaan oman organisaationsa 
ammattilaisia ottamaan käyttöön 
valtakunnallisia toimintatapoja.



2 Kirjaamisosaaminen vahvistuu 
organisaatioissa

• Kirjaamisasiantuntijoiden rooli 
organisaatiossa on selkeä ja he saavat 
esimiehiltään tukea kirjaamisosaamisen 
juurruttamiseen

• Kirjaamisasiantuntijoiden osaaminen on 
ajan tasalla ja heillä on käytössä 
ajankohtaista tietoa ja työkaluja 
kirjaamisosaamisen juurruttamiseen.

• Organisaatiot käyttävät resursseja 
kirjaamisosaamisen vahvistamiseen ja 
valtakunnallisten toimintatapojen 
käyttöönottojen edellytykset paranevat.



Tavoitteiden toteutuessa

Asiakasasiakirjalain toimenpanon, 
määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton 
ja kertakirjaamisen edellytykset paranevat



Työpaketit



Työpaketti 1: Kirjaamisasiantuntijoiden 
määrän kasvattaminen

• Tavoitteena levittää 
kirjaamisosaamista katvealueille

• Uusien kirjaamisvalmennusten 
järjestäminen

• Kohdistuu erityisesti organisaatioille, 
joissa ei vielä ole kirjaamisosaamista

• Valmennetaan muiden kirjaamista 
edistävien toimijoiden ammattilaisia 
tarpeen mukaan

• Kirjaamisvalmennuksen jälkeen 
osallistujat liitetään alueellisiin 
kirjaamisasiantuntijaverkostoihin



Työpaketti 2: Kirjaamisasiantuntijoiden 
tukeminen ja osaamisen vahvistaminen

• Tavoitteena vahvistaa 
kirjaamisasiantuntijoiden roolia ja 
osaamista

• Kertaavan kirjaamisvalmennuksen 
järjestäminen ja kirjaamis-
asiantuntijaverkostojen koordinointi

• Kertaavaa valmennusta kohdistetaan 
erityisesti niille kirjaamisvalmentajille, 
joiden osaaminen ei ole ajan tasalla ja 
jotka eivät ole valmentaneet 
organisaatioissaan





• Valmennukset järjestetään suljetulla digitaalisella oppimisalustalla

• Teemat käsittelevät asiakaslähtöistä, moniammatillista ja 
määrämuotoista kirjaamista sekä asiakastiedon arkistointia ja 
toisiokäyttöä

• Valmentajat ovat läsnä oppimisalustalla luomassa keskustelua ja 
vastaamassa kysymyksiin. 

Digitaalinen 
valmennus



Avoin kirjaamisen 
tietopankki

• Koostetaan valmennuksen internet-sivuille

• Tietopankin materiaali toteutetaan kirjaamisvalmennusmateriaalien 
pohjalta, mutta tiivistäen

• Materiaalia voidaan hyödyntää vapaasti kaikissa organisaatioissa ilman 
rajoituksia



Osaamiskeskusalueet



Aluekoordinaattorit

Jokaisessa osaamiskeskuksessa työskentelee 
hankkeen aikana aluekoordinaattori

Vastaa osaamiskeskusalueensa
• Asiantuntijaverkostojen koordinoimisesta

• Tiedottamisesta

• Yhteistyöstä muiden kirjaamista edistävien 
toimijoiden kanssa alueellaan



Toiveita kunnille
Toimenpiteet painottuvat valtakunnallisiin 
valmennuksiin: toivotaan aktiivisia uusia 
osallistujia kunnista

Esimiehet: Organisaatioiden tulevat kirjaamisen 
asiantuntijat tarvitsevat työaikaa hankkeen 
toimenpiteisiin osallistumiseksi ja uuden 
osaamisen juurruttamiseksi organisaatioon



Hankehakemus jätetty rahoittajalle 
30.4.2020

Toiminta-aika: 1.4.2020–31.10.2021

Toteuttaja: Sosiaalialan 
osaamiskeskusverkosto

Hankehallinnoija: Varsinais-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus VASSO

Toimintakustannukset: 700 000 euroa

Rahoittaja: Sosiaali- ja 
terveysministeriö


