24.6.2019

Kansa-koulu II –hanke tarjoaa
• Kirjaamisvalmentajia valmistunut Lapissa yhteensä 93
•
•
•
•

Kuntiin 72
Yhdistyksiin 10
Oppilaitoksiin 3
Yrityksiin 8

• Kirjaamisvalmentajat valmentaneet edelleen huhtikuuhun 2019 mennessä
• Kuntien sosiaalisektorilla työskenteleviä 715, joista Kolpeneella 158
• Järjestöissä työskenteleviä 49
• Yritysvalmennuksista ei vielä tietoa

• Kansa-koulu II -hankkeesta tarjottu Kansa-koulu infopaketti
• Kemijärvelle ja Ylitorniolle yhteensä 104 ammattilaiselle
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Kirjaamisvalmennusta henkilöstölle
• Henkilöstölle kirjaamisvalmennukset/kuntien kirjaamisvalmentajat

• Tavoitteena se, että kaikki työntekijät ovat kuulleet tulevasta muutoksesta ja
ymmärtävät sen, miten se vaikuttaa tulevaisuudessa asiakastyön kirjaamiseen
• Vain kirjaamisvalmentajilla on oikeus käyttää ja kouluttaa
kirjaamisvalmennusmateriaalilla – valmennettavilla on pääsy materiaaliin
• Nina tukee kirjaamisvalmentajia tarvittaessa tai paikkaa tiukan paikan tilanteissa

• Materiaali ja sen käyttö

• Kirjaamisvalmentajilla käytössä 6 noin 60-90 min. valmennusmoduulia, joissa videoosioita sekä seuraavat diasarjat:
•
•
•
•
•
•

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja Kanta-palvelut
Kohti yhtenäistä asiakastietoa (luokitukset ja asiakirjat)
Hyvä kirjaaminen
Asiakaslähtöisyys, osallisuus ja kieli kirjaamisessa
Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla
Tietosuoja ja tietoturva

• Voi käyttää kaikki tai vain tarvittavat moduulit, moduuleja hyödynnetään myös
tietopaketeissa

Tietopaketti esimiehille
• Kansa-koulu II -hankkeessa nauhoitettu kirjaamisvalmennuksen tietopaketti
esimiehille, kokonaiskesto noin 2,5 tuntia. Tukena esimiesten kyselytunnit.
• Tavoitteena se, että esimiehet tietävät muutoksesta ja osaavat tukea henkilöstöä
kirjaamisen laadun kehittämisessä sekä toimia kirjaamisvalmentajien lisäksi
linkkinä perustyön ja asiakirjahallinnon muutoksen välillä
• Sisältö (lopussa alkamisaika nauhoitteella):
• Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen (osin ed. diassa esiteltyjen
moduulien Kanta-palvelut ja kohti yhtenäistä asiakastietoa pohjalta), 5.04
• Hyvä kirjaaminen (osin moduulin pohjalta), 38.14
• Kohti yhtenäistä asiakastietoa (osin moduulin pohjalta), 1.16.35
• Sosiaalihuollon käytönhallinta ja henkilötietojen käsittely (uusi osio), 2.00.35

• Linkki videoon ja kyselytuntien ilmoittautumiseen löytyy tältä sivulta:
• http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/organisaatioiden-esimiehet/
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Tietopaketit pääkäyttäjille ja arkistovastaaville
• Kansa-koulu II -hankkeessa laaditut, kohdennetut tietopaketit, kesto
noin 3 tuntia. Soveltuvat varsinaisen kohderyhmän lisäksi myös
esimiehille, ICT-toimijoille ym.
• Ilmoittautuminen skypellä pidettäviin tietopaketteihin aina
välttämätön
• http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/paakayttajat-jaarkistonhoitajat/

• Nyt tarjolla pääkäyttäjille enää 16.5. (8.30-11.15) ja arkistovastaaville
21.5.2019 (12-15.15)
• Nauhoite tulossa syksyllä 2019.

Vanhat tiedot ovat ainoastaan
rekisterinpitäjän käytössä ja
siihen asti, että organisaatiossa
on Kantaliittynyt järjestelmä,
niitä voi katsoa ainoastaan
arkistonhoitajan käyttöliittymän
kautta.

Lapin 11 Kantaliittymisen
aaltoon ilmoittautunutta kuntaa
suunnittelevat kaikki
aloittavansa vanhan
asiakastiedon siirtämisellä.
Pro Consona kunnissa (+
Kolpene) se on toteutettava
kolmannen osapuolen kanssa
migraatioprofiililla ja Efficakunnissa hankkimalla erillinen
arkistotoiminnallisuus
ohjelmaan.

X
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THL:n tuki liittyjille
• Valmistelutilaisuus aaltoihin ilmoittautuneille
• Käydään läpi yleisesti liittymisprojektin eri tehtävät ja
reunaehdot

• Toimintatapakoulutus avoin kaikille
• Käydään läpi sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutoksen
vaikutuksia organisaation palvelujen järjestämiseen
yksityiskohtaisemmin

• THL:n aluetyöntekijän tuki ja ohjaus

THL:n tiedonhallinnan tapahtumat,
koulutukset ja julkaisut
• Tulevat koulutukset (esim. 6.5.2019 tietosuojan ta tietoturvan
omavalvontasuunnitelma ja 14.6. 2019 tietoisku Kanta-palvelujen
huomioimisesta organisaatiomuutoksissa: työterveyshuollon
yksityistämistilateet)

• Aiempien koulutusten materiaalit ja tallenteet
• Kanta.fi verkkokoulut
• Selvitykset ja julkaisut
• Kanta- ja Sosiaalihuollon tiedonhallinnan uutiskirjeet
• THL:n tukemien kehittämisprojektien materiaalit

4

24.6.2019

Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla auttaa eteenpäin
• Määrämuotoinen kirjaaminen/kirjaamisvalmennus, sosiaalihuollon
asiakastietojärjestelmien ja prosessien kartoitus 1.8. - 31.12.2019 asti (50%)
• Maria Martin, aluekoordinaattori, Kansa-koulu hanke, Poske
Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi
maria.martin@poskelappi.fi
Lisätietoja alueellisesta kehittämistyössä kotisivuilta
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/kansa-koulu

• Kanta-palvelujen Pohjois-Suomen koordinaatio sekä palvelujen käyttöönoton
tki ja muutostilanteet
• Nina Peronius, erikoissuunnittelija 50%, THL/OPER, Pohjois-Suomi ,
nina.peronius(at)thl.fi
• sekä Jatta Kivelä, erikoissuunnittelija 30 %, THL/OPER, Pohjois-Suomi
(terveydenhuolto), jatta.kivela(at)thl.fi
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