
Kansa-koulun tavoitteet nivoutuvat luontevasti yhteen Apotin toteutuksen ja käyttöönoton valmistelun kanssa. Näin 
vältämme päällekkäistä työtä ja voimme hyödyntää yhteisiä verkostoja.  
 
Lisätietoa pääkaupunkiseudun Kansa-koulun tavoitteista, toiminnasta ja aikatauluista löydät verkkosivuilta  
www.socca.fi/kansa-koulu ja Soccan Facebook-sivuilta www.facebook.com/soccaosaamiskeskus/

Tässä ensimmäisessä uutiskirjeessä kerromme Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen ja Kauniaisten kirjaamisvalmen-
tajien valinnasta, Espoossa toukokuussa käynnistyvästä pilottikoulutuksesta ja sokerina pohjalla esittelemme pääkaupunk-
iseudun Kansa-koulun aluekoordinaattorin Anna Väinälän.

Pääkaupunkiseudun  
Kansa-koulun uutiskirje huhtikuu 2016

Etunenässä määrämuotoiseen kirjaamiseen – espoolaiset 
Kansa-koulun kirjaamisvalmentajien koulutuksen pilotteina

Espoolaiset pääsevät ensimmäisenä 
pilottiryhmänä tutustumaan tulevien 
kirjaamisvalmentajien koulutukseen.  
Pilottikoulutukset alkavat jo touko- 
kuussa.

- Valmentajavalmennuksen pilotin tärkeimpiä 
tavoitteitamme on, että asiakastiedon dokumento-
innista tulee tasalaatuista ja ajantasaista ja saamme 
yhteiset raamit ja pelisäännöt kirjaamiselle, ker-
too lastensuojelun asiantuntija Anu Rämö Espoos-
ta. Anu on yhteyshenkilömme Kansa-koulun asia-
kastyön dokumentoinnin koulutuksessa.

Valmentajakoulutukseen oli runsaasti halukkai-
ta. Reilusta 25 osallistujista karkeasti ottaen noin 
puolet on esimiehiä ja asiantuntijoita ja puolet pe-
rustyötä tekeviä.  

Lue laajempi uutinen espoolaisten tavoitteista ja 
toiveista

”Pyrimme saamaan mukaan kokeneita 
ihmisiä kaikilta palvelualueilta. Tärkeintä 
on ollut, että mukaan lähtevät ihmiset 
ovat olleet asialle vihkiytyneitä ja kiin-
nostuneita. On myös hienoa, että monet 
esimiehet ovat lähdössä  mukaan” 

Olemme yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa mukana koko Suomen kat-
tavassa, THL:n rahoittamassa sosiaalihuollon  asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevassa 
Kansa-koulu hankkeessa. Hankkeessa valmennetaan sosiaalialan ammattilaisia uuden asia-
kasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen. Hyvin tehty ja yht-
enäinen kirjaaminen parantaa asiakkaan oikeusturvaa ja helpottaa samoja asiakkaita aut-
tavien eri ammattilaisten työtä. 
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Seuraava uutiskirjeemme 
ilmestyy syyskuussa
Seuraava pääkaupunkiseudun uutiskirjeemme 
ilmestyy syyskuussa. Tässä välissä voit seurata pääkau-
punkiseudun Kansa-koulun kuulumisia verkosta  
www.socca.fi/kansa-koulu tai Soccan Facebook-sivuilta
www.facebook.com/soccaosaamiskeskus/

Voit tilata uutiskirjeen lähettämällä sähköpostia alue-
koordinaattori Anna Väinälälle anna.vainala(ät)hus.fi

Tutustu Kansa-koulun 
pääkaupunkiseudun 
aluekoordinaattoriin 

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Anna Väinälä, sosiaalihuollon tiedonhallintaan hu-
rahtanut valtiotieteiden maisteri. Tulin Soccaan Helsingin 
sotevirastosta, jossa olin tietohuollon asiantuntijana. 

Aiemmin olin mukana muun muassa Sosiaalialan ti-
etoteknologiahanke Tikesosissa pariinkin otteeseen, 
joten Kansa-koulun aihepiiri ja verkostomainen 
työskentelytapa ovat minulle ennestään hyvin tuttuja.

Kansa-koulussa toimenkuvani sisältää kansallis-
en koulutusmateriaalin tuottamista, valmentajak-
oulutusten pitämistä, tiedottamista ja monipuolis-
ta verkostoyhteistyötä muun muassa Apotin kanssa. 
Lue lisää Annan ajatuksia

Kysy lisää!

Anna Väinälä
Aluekoordinaattori, erikoissuunnittelija
050 375 2680
anna.vainala(ät)hus.fi
www.socca.fi/kansa-koulu

Kirjaamisvalmentajien koulutus alkaa alkuvuodesta 2017 
ja nyt on aika ryhtyä kokoamaan oman kunnan valmen-
tajaverkostoa. Kansa-koulun kirjaamisvalmennuksen jäl-
keen kirjaamisvalmentajat pystyvät kouluttamaan oman 
kuntansa sosiaalihuollon ammattilaisille määrämuo-
toista, uuden asiakasasiakirjalain mukaista kirjaamista. 

Mitä toivomme valmentajilta?

Kirjaamisvalmentajakoulutus antaa osallistujille loistavan 
mahdollisuuden päästä etujoukoissa oppimaan ja opet-
tamaan uutta rakenteellista kirjaamistapaa. Toivomme 
valmentajiksi sekä esimiehiä että kokeneita perustyöntek-
ijöitä. Tärkeintä on oma kiinnostus ja innostus uuden op-
pimiseen ja uusien työtapojen eteenpäin viemiseen!

Aina parempi, jos tulevalla valmentajalla on kokemusta 
sosiaalihuollon eri sektoreilta ja hän on myös aiemmin 
kouluttanut tai ainakin perehdyttänyt uusia työntekijöitä.   

Mitä tarjoamme kirjaamisvalmentajille?

Kirjaamisvalmennuksen käyneet pääsevät mukaan 
Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun valmentajaverkostoon, 
jolle järjestetään säännöllisiä tapaamisia ja jota pidetään 
ajan tasalla sosiaalihuollon tiedonhallinnan uusista kuulu-
misista. Luvassa on myös virkistäytymistä…
  
Verkoston ensimmäinen  tapaaminen on Espoossa 9.9. ja 
muut voivat liittyä mukaan valmentajakoulutuksen käy-
tyään.

Helsingin, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen 
kirjaamisvalmentajien valmentaverkoston kokoaminen alkaa

Kirjaamisvalmentajien valinta juhannukseen  
mennessä

Toivomme teidän valitsevan kirjaamisvalmentajien val-
mennukseen lähtevät työntekijät juhannukseen 2016 
mennessä. Espoon kokemuksiin pohjautuen on hyvä 
varmistaa, että valmentajia tulee tasaisesti eri puolille 
organisaatiota ja mukana on ihmisiä organisaation eri 
tasoilta.

Toivomme kuntien valitsevan yhteyshenkilöt ja heidän 
kanssaan sovitaan ilmoittautumistavasta. Pääsääntöis-
esti ilmoittautumiset tehdään kootusti esimiesten 
kautta. Voitte mieluusti ottaa yhteyttä aluekoordinaat-
tori Anna Väinälään ja pohtia tätä yhdessä. 

Lisätietoa kirjaamisvalmennuksen sisällöistä ja
kirjaamisvalmentajien valinnasta
 
www.socca.fi/kansa-kouluvalmentajaverkosto 
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