
Pääkaupunkiseudun  
Kansa-koulun uutiskirje helmikuu 2017

Helsingin omat Kansa-koulun valmennukset alkoivat täydelle salille
Helsingin omat asiakastyön kirjaamisvalmennukset alkoivat näyttävästi 30.1. Ensimmäiseen luentomuotoiseen valmen-
nukseen osallistui peräti 250 henkeä ja vielä suurempi joukko olisi halunnut päästä mukaan. Suuresta osallistujamäärästä 
huolimatta koulutukseen saatiin sisällytettyä myös parikeskusteluja ja uudenlaisen kirjaamisen idea lähti itämään osallis-
tujien päässä.

Koulutuksen pitivät kolme Helsingin vastavalmistunutta kirjaamisvalmentajaa eli sosiaaliohjaaja Seija Haataja sosiaalisesta 
ja taloudellisesta tuesta, erityissosiaalityöntekijä Suvi Laakso-Kiviluoto etelän sosiaali- ja lähityöstä sekä johtava sosiaali-
työntekijä Soili Lehtonen sijoituksen sosiaalityön perhepalveluista. Lisäksi suunnittelija Kaisa Pasanen kertoi osallistujille 
Helsingin kirjaamisuudistuksen käytännön toteuttamisesta.  Lue lisää

Kakkosvaiheen 
valmentajavalmennuksen 
ilmoittautuminen on alkanut

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen toinen vaihe käynnistyy 
huhtikuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. Toisessa 
vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmentajat kotihoitoon, 
päivätoiminnan yksiköihin, asumispalveluyksiköihin, 
erityishuoltopiireihin, päihdehuoltoon sekä yksityisiin 
sosiaalipalveluja tuottaviin organisaatioihin.

Valmennuksesta kiinnostuneiden kannattaa ensisijaisesti ottaa 
yhteyttä oman kuntansa yhteyshenkilöihin ja tarvittaessa Kansa-
koulun aluekoordinaattoriin Anna Väinälään. 

Lisätietoa valmennuksesta ja sen sisällöistä löydät täältä.

Yksityisten palveluntarjoajien valmennuksesta 
kiinnostuneet henkilöt voivat ilmoittautua valtakunnallisen 
ilmoittautumislinkin kautta 28.2. mennessä.

Kansa-koulun alueseminaari 
20.4.
Kansa-koulun alueseminaari järjestetään kutsusemi-
naarina 20.4. Aamupäivällä kuulemme valtakunnallis-
en tiedonhallinnan ajankohtaisia asioita ja iltapäivä on 
tarkoitettu pääkaupunkiseudun kirjaamisvalmentajille.

Kutsuseminaari on tarkoitettu erityisesti pääkaupunki-
seudun kirjaamisvalmentajille ja kuntien tietohallinnon 
ammattilaisille. Webcastingin välityksellä mukaan ovat 
tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet!

Lisätietoja seminaarista

http://www.socca.fi/kehittaminen/sosiaalialan_tiedonhallinta_-_kansa-koulu/ajankohtaista_kansa-koulu/helsingin_kansa-koulun_valmennukset_alkoivat_taydelle_salille.7511.news
http://www.socca.fi/kehittaminen/sosiaalialan_tiedonhallinta_-_kansa-koulu/valmentajaverkosto
https://www.webropolsurveys.com/S/441568836A900397.par
https://www.webropolsurveys.com/S/441568836A900397.par
http://www.socca.fi/tapahtumat/tapahtumahaku/kansa-koulu-hankkeen_seminaari.157.html


Kysy lisää!

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

Mikä on Kansa-koulu?
Olemme yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa mukana koko Suomen kattavassa, THL:n rahoittamas-
sa sosiaalihuollon  asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevassa Kansa-koulu hankkeessa. Hankkeessa valmennetaan so-
siaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen. Hyvin tehty 
ja yhtenäinen kirjaaminen parantaa asiakkaan oikeusturvaa ja helpottaa samoja asiakkaita auttavien eri ammattilaisten 
työtä. 

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/

Uusia luokituksia THL 
koodistopalvelimella
• Sosiaalihuolto – Asiakirjan rekisteritunnus
• Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon asia
• Sosiaalihuolto – Rajoitustoimenpiteet kehitys-

vammaisten erityishuollossa 
 
Linkit luokituksiin löytyvät täältä

Kansa-koulun ensimmäinen 
varsinainen valmentajaryhmä 
valmistui Helsingissä
Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun ensimmäinen varsi-
nainen valmentajavalmennus päättyi tammikuun puo-
livälissä. Valmennukseen osallistui 26 ihmistä Espoos-
ta, Helsingistä, Kauniaisista, Kirkkonummelta sekä myös 
yksi Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori. 

Uudet valmentajat olivat tyytyväisiä koulutuksen sis-
ältöön ja siihen, että samassa ryhmässä oli eri kunt-
ien edustajia. Näin oli mahdollista vertailla kir-
jaamiskäytäntöjä ja saada hyviä ideoita myös ”aidan 
toiselta puolelta”.

Lue lisää

Ensimmäiset koulutukset uunista 
ulos – kirjaamisvalmentajat 
pääsivät estradille Espoossa

Kansa-koulun Espoon pilottivalmentajat ovat nyt pitäneet 
ensimmäiset koulutuksensa ja näissä merkeissä kysyimme 
heiltä, miten koulutukset olivat sujuneet, mitkä asiat 
kiinnostivat eniten ja riittivätkö valmentajavalmennuksesta 
saadut eväät omien koulutusten pitämiseen.

Lue lisää

http://www.socca.fi/kansa-koulu
http://www.socca.fi/kansa-koulu
http://www.facebook.com/soccaosaamiskeskus
http://www.socca.fi/kehittaminen/sosiaalialan_tiedonhallinta_-_kansa-koulu/ajankohtaista_kansa-koulu/uusia_sosiaalihuollon_luokituksia.7472.news
http://www.socca.fi/kehittaminen/sosiaalialan_tiedonhallinta_-_kansa-koulu/ajankohtaista_kansa-koulu/kansa-koulun_ensimmainen_valmentajaryhma_valmistui_helsingissa.7478.news
http://www.socca.fi/kehittaminen/sosiaalialan_tiedonhallinta_-_kansa-koulu/ajankohtaista_kansa-koulu/ensimmaiset_koulutukset_uunista_ulos_kirjaamisvalmentajat_paasivat_estradille_espoossa.7442.news

