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Kirjaaminen terveydenhuollossa 
 
Aika ja paikka: 28.9-29.9.2022. klo:12.30–15.30 verkkokoulutuksena  

       
Kohderyhmä:   Koulutus soveltuu esimerkiksi henkilöstön täydennyskoulutukseen, 
   tuoreimpiin viranomaisvaatimuksiin tutustumiseen, omien  
   kirjaamiskäytäntöjen vahvistamiseen ja terveydenhuollon  
   kirjaamiskentän tulevaisuuteen tutustumiseen. 
 
Kouluttaja:  Kouluttajana toimii sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation 
   asiantuntija Heidi Ilmonen SQC Oy / SoteTraining.  
   Heidi on kouluttanut useita vuosia sote-alalla työskenteleviä kirjaajia 
   sekä sosiaalihuollon, että terveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen 
   osalta.  
 
  
Hinta:   260 / hlö+ ALV 24 % 

   Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 

Ilmoittautuminen:   19.9.2021 
     
   Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
  

https://aluepro.fi/koulutukset/ 
 
tai puhelimitse numeroon 040-4564531 

 
Peruutus: Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 50 
% ilmoittautumismaksusta. Mikäli peruutuksen syynä on sairaus ja 
siitä toimitetaan hyväksyttävä kirjallinen selvitys, laskutusta ei 
suoriteta. Jos ilmoittautunut jää tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta 
ilmoittautumistaan, laskutetaan koko osallistumismaksu 

 
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi  

 
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto sähköpostilla 
ilmoittautuneille. 

https://aluepro.fi/koulutukset/


 

 

 
 
 
 
 
Terveydenhuollossa tapahtuva kirjaaminen tuo näkyväksi potilaiden kanssa tehtävän työn. 
Kansallisesti yhtenäiset kirjaamiskäytännöt ja Kanta-palvelu ohjaavat terveydenhuollossa 
tapahtuvaa kirjaamista, kuten myös tietosuojaan liittyvät näkökulmat.  
Rakenteinen kirjaaminen on muuttanut kirjaamiskäytäntöjä entistä täsmällisemmiksi ja 
omakanta puolestaan on tuonut mukanaan kirjaamisiin läpinäkyvyyttä.  
Jatkossa potilaiden osallisuus tulee tiivistymään entisestään, sillä heillä on mahdollisuus 
kirjata Kannan omatietovarantoon omia hyvinvointitietoja, joihin ammattilainen voi 
tutustua potilaan suostumuksella. 
Oikea-aikaiset ja ennalta määriteltyjen rakenteiden mukaan tehtävät kirjaamiset takaavat 
oikeusturvan niin kirjaajalle kuin potilaallekin. Koulutuksessa keskitytään kirjaamisen 
kansallisiin viitekehyksiin, uudistuneeseen asiakastietolakiin ja sen mukana tulleisiin 
muutoksiin.  
Samoin koulutuksen aikana pohditaan työyhteisön yhteisiä hyviä kirjaamiskäytäntöjä, 
kirjaamiseen liittyviä eettisiä näkökulmia, kirjaamiseen kytkeytyviä tietosuoja näkökulmia, 
salassapitoa, kirjaamisen rakenteisuutta ja kirjaamista tulevaisuudessa entistä 
moniammatillisemmassa yhteistyössä. 
 
 
Ohjelma: 
 
28.9.2022 12.30–15.30 
 
12.30 Aloitus ja alkusanat 
12.35 Terveydenhuollon kirjaamisen viitekehykset mm. lainsäädäntö 
13.10 Potilasasiakirjat ja kirjaaminen 
13.45 Potilasasiakirjojen rakenteisuus 
14.05–14.20 Kahvitauko 
14.20 Kirjaaminen ja tietosuoja 
15.15 Päivän yhteenveto, aikaa keskustelulle ja seuraavan päivän alustus 
15.30 Koulutus päättyy 
 
 
 
29.9.2022 12.30–15.30 
 
12.30 Aloitus ja koulutuksen teemojen läpikäynti 
12.35 Kirjaaminen omassa työyhteisössä ja moniammatillisessa yhteistyössä 
14.00–14.15 Kahvitauko 
14.15 Kirjaamiseen vaikuttavat muut tekijät, kuten kirjaaja itse, osallisuus, selkokieli ja 
eettisyys 
15.20. Koulutuksen yhteenveto ja aikaa keskustelulle 
15.30 Koulutus päättyy 
 
 
 
 


