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Kansa-koulu II -hanke järjestää sote-organisaatioiden asia-
kirjahallinnon asiantuntijoille ja asiakastietojärjestelmien 
pääkäyttäjille Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti -tilai-
suuksia, joiden tavoitteena on jakaa tietoa Kanta-palvelui-
den käyttöönottoon liittyvistä vaatimuksista ja muutoksista. 
Tilaisuudet on suunnattu organisaatioille, joissa Kanta-pal-
veluiden käyttöönoton prosesseja ollaan käynnistämässä.

Asiakirjahallinnosta vastaavat asiantuntijat 
Sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaavien asiantuntijoi-
den tietopaketti on suunnattu kaikille heille, jotka työkseen 
suunnittelevat tai toteuttavat tiedonohjausta, asiakirjahallin-
toa ja arkistointia, kuten esimerkiksi asianhallintapäälliköille, 
asiakirjahallintopäälliköille, tiedonhallinta-asiantuntijoille,   
arkistovastaaville, arkistosihteereille ja toimistosihteereille.

Asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät
Pääkäyttäjien tietopaketti on suunnattu sosiaalihuollon asia-
kastietojen kirjaamiseen käytettävien tietojärjestelmien eri-
laisissa pääkäyttäjätehtävissä ja muissa rooleissa toimiville 
henkilöille, kuten esimerkiksi pääkäyttäjille, sovellusasiantun-
tijoille, tietojärjestelmäasiantuntijoille, sovellustukihenkilöille 
ja vastuukäyttäjille. 

Puolen päivän mittaisissa tietopaketeissa käydään läpi pe-
rustietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutoksesta sekä 
asiakirjahallinnon sekä pääkäyttäjien rooleista ja tehtävistä 
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon val-
mistautumisessa ja käytössä. Tietopaketit on jaettu kahteen 
osaan. Tietopaketin alkuosa on sama sekä asiakirjahallinnos-
ta vastaaville että pääkäyttäjille, minkä jälkeen alkavat omat 
osuudet kummallekin kohderyhmälle. Tarvittaessa voit osal-
listua molempiin tietopaketteihin.

Lue lisää tilaisuuksien sisällöstä ja ilmoittaudu mukaan  

Nykytilan kartoituksen työkalu päivitetty, kyselytunnit 
jatkuvat 
Nykytilan kartoituksen työkalu on päivitetty ja julkaistu hank-
keen verkkosivuilla 26.11.2018. Seuraavat kyselytunnit ovat 
24.1. ja 27.2.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen kyselytun-
neille  

Valmennuksia ja tietopaketteja järjestetään myös sote-esi-
miehille, koulutusorganisaatioille ja yksityisille sosiaalipal-
veluiden tuottajille
Yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien kirjaamisvalmen-
nusryhmät ovat tällä hetkellä täynnä, mutta uusia ryhmiä 
suunnitellaan parhaillaan. Jätä yhteystietosi, niin tiedotamme 
uusista ryhmistä ja ilmoittautumisaikatauluista henkilökoh-
taisesti 

Julkaisemme tammikuussa 2019 hankkeen verkkosivuilla we-
binaarin Kirjaamisvalmennusten tietopaketista sote-esimie-
hille. Esityksessä on kaikki tarpeellinen perustieto Kanta-pal-
veluiden käyttöönotosta ja määrämuotoisesta kirjaamisesta. 

Kansa-koulu II-hankkeella on työpaja Valtakunnallisilla ai-
kuissosiaalityön päivillä 23.-24.1.2019, ilmoittaudu mukaan 
tästä!  Lue myös hankejohtajan kirjoitus Mikä SOte blogista. 

Kansa-koulu II -hankkeen tiedote 5/2018

 

Check-in -tuokiot
Järjestämme etäyhteydellä pidettävien tilaisuuksien toimi-
vuuden tueksi joka tiistai kello 9 - 9:30 teknisiä check-in 

-tuokioita. Check-in vie aikaa osallistujalta vain viisi 
minuuttia, jonka aikana testataan Skypen kuuluvuutta ja 
näkyvyyttä sekä osallistavien työkalujen, kuten luonnos-

lehtiön ja leimasimen käyttöä. Tilaisuuksiin ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen, vaan voit liittyä mukaan tästä 

Kirjaamisvalmentajien valmennuspäivissä tai tietopaket-
titilaisuuksissa ei ole teknistä tukea, joten suosittelemme 

lämpimästi osallistumaan check-in -tuokioihin.

http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/paakayttajat-ja-arkistonhoitajat/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/toiminta_ja_tietomaaritysten_toimeenpano/kyselytunnit/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/toiminta_ja_tietomaaritysten_toimeenpano/kyselytunnit/
https://tinyurl.com/ybwxd4la
http://www.socom.fi/aikuissosiaalityonpaivat2019/
http://www.socca.fi/uutiset/blogit/mikasote/maaramuotoinen_kirjaaminen_haltuun_-_myos_yksityisella_sektorilla_ja_oppilaitoksissa%21.8294.blog
https://meet.lync.com/socomfi-socom/marjo.orava/UWGBPDIS
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Kansa-koulu II -hanke edistää määrämuotoisen kirjaami-
sen käyttöönottoa
Kaikkien sosiaalipalveluja tuottavien organisaatioiden tulee 
vaiheittain liittyä Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Kanta-palve-
lujen käyttöönotto edellyttää, että asiakastietoa kirjataan yh-
denmukaisesti yksityisessä ja julkisessa sosiaalihuollossa. So-
siaalipalveluissa asiakastietoa kirjaavien ammattilaisten tulee 

kirjata ja käsitellä asiakastietoa noudattaen sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalakia. Laki edellyttää määrämuotoisen kirjaa-
misen käyttöönottoa. Ensimmäinen askel valmistautumises-
sa Kanta-palveluiden käyttöönottoon on valtakunnallisesti 
yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen omaksuminen asiakastyö-
hön. Tässä auttaa Kansa-koulu II -hanke. 

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaa-
miskeskus Oy Socom. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-
31.12.2019. Hankkeen valtionapuviranomainen on Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lisätietoja Kansa-koulu-II-hankkeen sivuilta www.socom.fi/
kansa-koulu

 

Koulutusorganisaatiot, valmistuuko teiltä kirjaami-
sen vahvoja osaajia? Sisältyykö opetussuunnitelmaanne 
osallistavia ja eettisiä näkökulmia kirjaamiseen? Hank-
keeseen mahtuu mukaan enää muutama koulutusorgani-
saatio, joten toimi nopeasti! Lue lisää.

Marjo Orava Hankejohtaja, Socom 050 341 1237 marjo.orava@socom.fi
Riikka Rantanen Aluekoordinaattori, yksityiset sosiaalipalvelu-

jen tuottajat, Koske
040 501 1042 riikka.rantanen@koske.fi

Reetta Konttinen Aluekoordinaattori, yksityiset sosiaalipalvelu-
jen tuottajat, Socom

050 572 6055 reetta.konttinen@socom.fi

Anna Väinälä Aluekoordinaattori, esimiehet, Socca 050 375 2680 anna.vainala@hus.fi
Päivi Malinen Aluekoordinaattori, esimiehet, ISO 044 024 6415 paivi.malinen@isonet.fi
Petteri Heino Aluekoordinaattori, esimiehet, Sosiaalitaito 0207 401 782 petteri.heino@sosiaalitaito.fi
Monica Blomqvist-Åkermarck Aluekoordinaattori, esimiehet, Verso 044 729 7986 monica.blomqvist-akermarck@

phhyky.fi
Päivi Niiranen Aluekoordinaattori, koulutusorganisaatiot, 

SONet BOTNIA
040 680 7115 paivi.niiranen@seamk.fi

Nea Kosonen Aluekoordinaattori, koulutusorganisaatiot, 
Vasso

050 302 7530 nea.kosonen@vasso.fi

Anni Kuhalainen Aluekoordinaattori, koulutusorganisaatiot, 
Pikassos

050 357 4432 anni.kuhalainen@pikassos.fi

Teppo Taskinen Aluekoordinaattori, asiakirjahallinto ja 
pääkäyttäjät, nykytilan kartoituksen työkalu, 
Socom

040 717 0314 teppo.taskinen@socom.fi

Nina Peronius Aluekoordinaattori, asiakirjahallinto ja 
pääkäyttäjät, Poske

040 574 2773 nina.peronius@poskelappi.fi

Torbjörn Stoor Yhteyshenkilö, FSKC 040 717 7367 torbjorn.stoor@fskc.fi
Mari Lehtonen Hankesihteeri 040 352 0320 mari.lehtonen@socom.fi
Kai Kortelainen Viestintäasiantuntija 044 748 5304 kai.kortelainen@socom.fi

Yhteystiedot

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-kayttoonotto
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kanta-palvelut/sosiaalihuollon-kanta-palvelut/kanta-palvelujen-kayttoonotto
http://www.socom.fi/kansa-koulu%20
http://www.socom.fi/kansa-koulu%20
http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/koulutusorganisaatiot/

