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ASIAKASASIAKIRJALAKI JA
KANSA-KOULU-HANKE
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista on astunut 
voimaan 1.4.2015. Lain tarkoituksena on 
yhdenmukaistaa menettelytapoja käsiteltäessä 
sosiaalihuollon asiakasta koskevia tietoja ja siten 
sujuvoittaa sosiaalihuollon tehtävien toteuttamista. 
(ShAkl § ja 28 §.)

Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, jonka 
tarkoituksena on tukea yhtenäisten asiakirjamallien 
toimeenpanoa, kehittää henkilöstön osaamista tuottaa 
sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia 
asiakasasiakirjoja ja tukea sosiaalialan organisaatioiden 
valmiutta liittyä tulevaan valtakunnalliseen 
sosiaalihuollon asiakastietoarkistoon
Kansa-koulu-hanke kehittää kirjaamisosaamista 
valtakunnallisesti kirjaamisvalmennuksen avulla. 
Hankkeessa koulutetaan sosiaalialan ammattilaisista 
kirjaamisvalmentajia, jotka jalkauttavat 
kirjaamisosaamista sosiaalihuollon toimipisteissä. 
(Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2016.) 

Tämän tutkimuksen ohjaavana tahona toimivat Kansa-
koulu-hankkeen asiantuntijat Kaakkois-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskuksesta ja tutkimuksen 
toimintaympäristönä ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiirissä sosiaalihuoltoa toteuttavat yksiköt.

TUTKIMUKSEN
TARKOITUS
Sosiaalihuollon kirjaamista tullaan yhdenmukaistamaan 
ja siirtymään määrämuotoiseen kirjaamiseen 
valtakunnallisesti, joten jokaisen sosiaalihuoltoa 
toteuttavan ammattilaisen tulee hallita asianmukainen 
kirjaamistapa. 

Kirjaamisosaaminen on laaja kokonaisuus, johon 
kirjaamisen käytännöt ja osallistava kirjaaminen 
keskeisesti sisältyvät. Kirjaamisosaamisen 
jalkauttaminen vaatii jokaisen työntekijän sitoutumista 
tavoitteeseen, joten on tärkeää kartoittaa nykytilaa, 
toimivia käytäntöjä ja mahdollisia heikkouksia, jotta 
jalkauttamisen tueksi voidaan räätälöidä 
tarpeenmukaisia toimenpiteitä.

Tutkimuksessa tarkastellaan kirjaamisen roolia ja 
osallistavaa kirjaamista. Tutkimus vastaa seuraaviin 
kysymyksiin;
1)Millainen kirjaamisen rooli on tällä hetkellä? 
2)Millaisia osallistavan kirjaamisen menetelmiä 
käytetään tällä hetkellä?
3)Mitkä tekijät heikentävät osallistavan kirjaamisen 
toteuttamista?
4)Miten osallistavaa kirjaamista voisi kehittää?

AINEISTO JA
ANALYYSI
Tutkimus on toteutettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiirissä. Keräsin aineiston Learning Café -
menetelmällä. Learning Café on osallistava 
tiedonmuodostuksen ja -keruun menetelmä. 
Tutkimukseen osallistui kahdeksan sosiaalihuollon 
työntekijää, jotka työssään laativat asiakasasiakirjoja.
Aineistoni koostui fläppitaululle kirjatuista
keskusteluista. Analyysimenetelmänä käytin
aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 

TULOKSET
KIRJAAMISEN ROOLI 
v Aikaa vievä perustehtävä
v Tärkeä työväline työntekijälle ja asiakkaalle tehden 

asiakasprosessin näkyväksi
v Työtehtävä, josta joustetaan tehtävien kasaantuessa
v Vaatii työntekijältä osaamista laatia tiivis 

asiakaskertomus, joka kuitenkin sisältää kaiken 
oleellisen tiedon 

v Vaikeiden asioiden puheeksiotto ja niistä kirjaaminen 
edellyttää ammatillista harkintaa

v Perehdyttäminen kirjaamiseen on puutteellista

OSALLISTAVA KIRJAAMINEN MENETELMÄNÄ
v Peruslähtökohtana on, että asiakasta tiedotetaan 

kirjaamiseen liittyvistä asioista, kuten asiakastietojen 
käyttämisestä ja omien tietojen saamisesta

v Asiakkaan kanssa neuvotellaan siitä, mitä kirjataan
v Asiakkaan osallisuus korostuu ristiriitatilanteissa, 

yhdessä kirjatuissa asiakirjoissa ei ole tulkintaeroja ja 
osapuolia velvoittavat yhdessä sovitut ja kirjatut asiat

v Menetelmää käytetään asiakastyössä myös 
tiedostamatta

v Asiakkaan kanssa palataan edellisiin kirjauksiin ja 
muokataan asiakirjoja yhdessä

v Asiakasasiakirja laaditaan asiakasta varten, asiakkaan 
tulisi tunnistaa asiakirjasta oma tarinansa

OSALLISTAVAA KIRJAAMISTA HEIKENTÄVÄT
TEKIJÄT
v Työntekijän puutteet kirjaamisen perustaidoissa, 

kirjaamisen viive tai kielteinen suhtautuminen uusien 
menetelmien käyttöön 

v Asiakkaan vastentahtoisuus, kuormittava 
elämäntilanne tai toimintakyvyn rajoitteet 

v Työtiloissa esiintyvät rajoitteet, kuten työpöydän ja 
tietokoneen sijoittelu 

v Kotikäynneillä kirjaamista ei voida tehdä ilman 
kannettavaa tietokonetta

v Liiallinen työmäärä vie aikaa laadukkaalta 
kirjaamiselta eikä oman työn kehittämiseen jää 
riittävästi aikaa

v Työn mittaaminen suoritteina jättää huomioimatta 
osallisuuden mahdollistamiseen tarvittavan 
panostuksen

OSALLISTAVAN KIRJAAMISEN
KEHITTÄMINEN
v Erilaiset tekniset ratkaisut, kuten asiakirjapohjat, 

joissa on huomioitu asiakkaan äänen esiintuominen 
sekä yhteinen kirjaamisalusta 

v Työyhteisöissä tulee keskustella enemmän 
osallistavasta kirjaamisesta, kehittää menetelmää 
yhdessä ja jakaa hyviä käytäntöjä

v Kirjaamiseen pitää olla riittävästi aikaa
v Työntekijöiden tulee omaksua uudenlaisia tapoja 

työskennellä ja kehittää omaa osaamistaan
v Asiakkaan asiantuntijuus tulee tunnistaa ja hyödyntää 

asiakkaiden kokemustietoa

KEHITTÄMISEHDOTUKSET
v Kirjaamisperehdytys keskittyy 

asiakastietojärjestelmien käyttämiseen, eikä 
kirjaamisen sisällöllisiin seikkoihin. Sosiaalihuollon 
organisaatioilla on pian käytettävissään uudenlainen 
ratkaisu perehdyttämisen haasteisiin, jos ne 
huomioivat valtakunnallisen 
kirjaamisvalmentajaverkoston potentiaalin. 
Kirjaamisvalmentajilla voi olla valmiudet toimia 
perehdyttäjinä ja osallistua 
tietojärjestelmäkoulutuksiin sisällöllisen tiedon 
asiantuntijoina. 

v Työyksiköiden perehdytysoppaisiin tulisi sisältyä 
osio kirjaamisesta. Kirjaamisvalmentajat voisivat 
osallistua työyksiköissään perehdytysoppaiden 
laadintaan kirjaamisen osalta.

v Perustyöstä tulee keskustella enemmän 
työyksiköissä. Yhteiset keskustelut ovat hyvä keino 
jakaa osaamista ja toimivia käytäntöjä. Keskustelua 
olisi syytä laajentaa työyksikön ulkopuolelle ja 
kutsua siihen mukaan myös asiakkaat. Tämän 
tutkimuksen perusteella työntekijöillä olisi siihen 
tahtoa ja valmiutta.

v Osallistavaa kirjaamista voidaan toteuttaa monella 
tasolla ja asiakkaan lähtökohdat huomioiden. Mikäli 
asiakkaan kanssa yhdessä kirjaaminen tuntuu 
haastavalta voi työntekijä edistää osallisuutta pienin 
askelin. Asiakirjan lähettäminen asiakkaan 
tarkistettavaksi ei vaadi ihmeitä, mutta sillä voi olla 
asiakassuhteen kehittymiselle myönteinen vaikutus.

v Ideaalitilanteessa aikataulut, tilaratkaisut ja 
esimiesten tuki mahdollistavat osallistavan 
kirjaamisen, mutta ilman näitäkin työntekijä voi 
tehdä jotain toisin ja uudella tavalla. 

v Learning café osoittautui toimivaksi menetelmäksi 
työkäytäntöjen tarkasteluun ja 
tiedonmuodostukseen. Learning café- menetelmää 
voi hyödyntää työyhteisöissä, eikä se vaadi suuria 
järjestelyjä. Sosiaalihuollon korkeakoulutetulla 
henkilöstöllä on lähtökohtaisesti tutkimukselliset 
valmiudet toteuttaa tämänkaltaisia 
käytäntötutkimuksia työn arjessa.
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