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Anmälan till den andra fasen av dokumente-
ringsutbildarnas utbildning har påbörjats

Den andra fasen av dokumenteringsutbildarnas utbildning på-
börjas i april 2017 och kommer att fortsätta fram till i slutet av 
år 2017. En preliminär tidsplan kommer att publiceras på Kan-
sa-koulu-projektets webbplats i januari.  Under den andra fasen 
utbildas dokumenteringsutbildare inom hemvård, dagverk-
samhetsenheter, boendeserviceenheter, specialomsorgsdistrikt, 
missbrukarvård samt privata organisationer som tillhandahål-
ler socialtjänster. 

Efter utbildningen kan dokumenteringsutbildarna utbilda 
yrkespersoner som dokumenterar klientuppgifter inom so-
cialvården i den egna organisationen eller i det egna området 
i formbunden dokumentering. De anordnar dokumenterin-
gsutbildningar i sina egna organisationer eller i sina samarbet-
sområden tillsammans med den regionala samordnaren för 
Kansa-koulu-projektet. 

Utbildningen av dokumenteringsutbildare tar fyra arbetsdagar 
och närundervisningsdagar anordnas med 1–2 veckors mel-
lanrum. Utbildningen innebär förhands- och mellanuppgifter 
som tar ca två arbetsdagar att utföra. Som dokumenteringsut-
bildare söker vi kompetenta experter och närförmän inom det 
praktiska arbetet inom social- och hälsovården. Av dokumente-

ringsutbildare förutsätter vi att de deltar i hela utbildningen för 
dokumenteringsutbildare samt anordnar dokumenteringsut-
bildningar inom sina egna organisationer. Utbildningen erbju-
der deltagarna en möjlighet att uppdatera sina egna kunskaper 
och sin yrkesskicklighet.

Behovet av dokumenteringsutbildare står i relation till antalet 
anställda som dokumenterar klientuppgifter inom socialvår-
den, t.ex. en dokumenteringsutbildare per 50–100 yrkesperso-
ner. Små organisationer kan gå samman i samarbetsområden 
om de så önskar. 

Nu är det dags att fundera över vilka yrkesutbildade inom 
social- och hälsovården som kunde vara lämpliga som do-
kumenteringsutbildare i din egen organisation eller ditt eget 
samarbetsområde. Ni bör även fundera över hur många do-
kumenteringsutbildare ni behöver. Behöver ni hjälp kan ni 
kontakta de regionala samordnarna på ert regionala kompe-
tenscenter inom det sociala området. Ni hittar kontaktupp-
gifterna för de regionala samordnarna i slutet av detta med-
delande.

Anmäl dokumenteringsutbildaren före 28.2.2017 via dessa 
länkar:
Offentliga organisationer
Privata organisationer

UTVECKLING AV DOKUMENTERINGSKOMPETENSEN

Kansa-koulu-projektet stödjer verkställandet av lagen om klien-
thandlingar inom socialvården. Projektet befrämjar beredska-
pen hos organisationerna inom det sociala området att ansluta 
sig till det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården. 
Projektet stödjer ibruktagande av formbunden dokumentering 
och genomförande av nationella klassificeringar av handlin-
gsstrukturer i klientdatasystemen, så att de är förenliga med kra-
ven i lagen om klienthandlingar inom socialvården. I projektet, 
som finansieras av THL, deltar alla kompetenscenter inom det 
sociala området och projekttiden är 1.8.2015–30.6.2018. Kaak-

kois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom (Sydöstra 
Finlands kompetenscenter inom det sociala området) fungerar 
som administratör. 

Följ projektets webbplats på adressen www.socom.fi/kansa-kou-
lu. På webbplatsen hittar du aktuell information om projektet 
och om den riksomfattande utvecklingen av datahanteringen 
inom socialvården. Webbplatsens blogg Liitutaulu berättar om 
projektets utvecklingsarbete (på finska). Du hittar oss också på 
Twitter: @kansa_koulu.

Kansa-koulu-projektet
Verkställighet av lagen om 

klienthandlingar inom socialvården

Den svenskspråkiga utbildningen för 
dokumenteringsutbildare genomförs under 
en fas under hösten 2017. Mer informati-
on om dess genomförande kommer i Kan-
sa-koulu-meddelandet i maj 2017.

 

Dokumenteringsutbildarna i huvudstadsregionen samt i kommunerna i västra 
och mellersta Nyland ska anmäla sig till den regionala samordnaren i sin region. 

https://www.webropolsurveys.com/S/2A5ED58DCD9B883D.par
https://www.webropolsurveys.com/S/441568836A900397.par
http://www.socom.fi/kansa-koulu/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/
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Verktyg för kartläggningen av nuläget

I februari 2017 publiceras det verktyg man har skapat i pro-
jektet för att kartlägga nuläget av lagringen av klientuppgif-
terna samt anvisningar för dess ifyllande. Verktyget jämte 
anvisningar kommer att publiceras på projektets webbplats 
och är tillgängliga för alla. Dessa är avsedda att användas 
vid förberedelse för ibruktagning av socialvårdens Kan-
ta-tjänster. 

Regional turné under våren 2017 ’Förberedelse för so-
cialvårdens Kanta-tjänster– lagstiftning, stöd och hand-
ledning för aktörer inom social- och hälsovården’

Kansa-koulu-projektet anordnar i samarbete med social- 
och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, 
de regionala kompetenscentren inom det sociala området 
samt projektets piloter, 11 tillfällen med identiskt innehåll, 

där man sätter sig in i hur man förbereder sig för social-
vårdens Kanta-tjänster. Dessa tillfällen är avsedda för per-
soner med ledningsuppgifter inom socialvården, personer 
som arbetar med socialvårdens informationssystem och 
informationshantering samt för dokumenteringsutbildare. 
Det första tillfället anordnas i Åbo 29.3.2017 och det sis-
ta, svenskspråkiga tillfället i Vasa 17.5.2017. Schemat för 
regionturnén och länkar till anmälan finns på projektets 
webbplats.

Vid alla kompetenscenter inom det sociala området del-
tar en regional samordnare eller kontaktperson från 
Kansa-koulu-projektet. I tabellen nedan hittar du kon-
taktuppgifter till de regionala samordnarna och kontakt-
personerna. Vänligen kontakta dem i ärenden som gäller 
Kansa-koulu-projektet och regionala utbildningar av do-
kumenteringsutbildare.

VERKSTÄLLIGHET AV VERKSAMHET OCH UPPGIFTSDEFINITION

Kontaktuppgifter

Maarit Hiltunen-Toura Projektchef 044 748 5305 maarit.hiltunen-toura@socom.fi
Hanna Lohijoki Sakkunnig inom datahantering inom socialvå-

rden (dokumenteringskompetens)
050 467 0905 hanna.lohijoki@socom.fi

Teppo Taskinen Sakkunnig inom datahantering inom socialvå-
rden (verksamhet och uppgiftsdefinition)

040 717 0314 teppo.taskinen@socom.fi

Mari Lehtonen Projektsekreterare 040 352 0320 mari.lehtonen@socom.fi
Kai Kortelainen Kommunikationsexpert 044 748 5304 kai.kortelainen@socom.fi
Saija Siivonen Regional samordnare, Vasso 050 302 7530 saija.siivonen@vasso.fi
Anna Väinälä Regional samordnare, Socca 050 375 2680 anna.vainala@hus.fi
Matti Karvonen Regional samordnare, Pikassos 050 599 6411 matti.karvonen@

pikassos.fi
Monica Blom-
qvist-Åkermarck

Regional samordnare, Verso 044 729 7986 monica.blomqvist-akermarck@
phsotey.fi

Kirsi Kuusinen-James Regional samordnare, Verso 044 729 7981 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi
Merja Salmi Regional samordnare, Socialkompetens 0207 401 788 merja.salmi@sosiaalitaito.fi
Petteri Heino Regional samordnare, Socialkompetens 0207 401 782 petteri.heino@sosiaalitaito.fi
Riikka Rantanen Regional samordnare, Koske 050 442 4104 riikka.rantanen@koske.fi
Jaana Taina Regional samordnare, Socom 050 572 6055 jaana.taina@socom.fi
Nina Peronius Regional samordnare, Poske 040 574 2773 nina.peronius@poskelappi.fi
Päivi Röppänen Regional samordnare, ISO 044 012 4331 paivi.roppanen@isonet.fi
Päivi Niiranen Regional samordnare, SONetBOTNIA 040 680 7115 päivi.niiranen@seamk.fi
Torbjörn Stoor Kontaktperson, FSKC 040 717 7367 torbjorn.stoor@fskc.fi


