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Projektpersonalen i projektet Kansa-koulu tackar alla sa-
marbetspartner för det goda samarbetet. Vi vill framföra 
ett särskilt tack till den stora gruppen dokumenteringsut-
bildare som entusiastiskt och helhjärtat deltagit i utbild-
ningarna för dokumenteringsutbildare och därefter utbil-
dat personalen i sin egen organisation. Utan er skulle det 
inte ha varit möjligt att sprida kunskapen om strukture-
rad dokumentering!!!

Kansa-koulu II – Stöd för strukturerad 
dokumentering inom det sociala området
En ansökan om statsstöd till projektet Kansa-koulu II 
har lämnats in om finansiering till Institutet för hälsa 
och välfärd (Ansökan om statsunderstöd för utveckling 
av datahanteringen inom social- och hälsovården). Den 
ansökta projektperioden är 1.1.2018–31.12.2019. Projek-
tet fokuserar dels på att stödja införandet av strukturerad 
dokumentering och dels på regionalt stöd. Dokumente-
ringsutbildningens målgrupp utvidgas i allt högre grad 
till privata serviceleverantörer, utbildningsorganisationer, 
chefer inom social- och hälsovården, personer som ansva-
rar för dokumentförvaltningen i kommunerna och admi-
nistratörer för klientdatasystem inom socialvården. 

UTVECKLING AV DOKUMENTERINGS-
KOMPETENSEN
Utbildning av svenskspråkiga 
dokumenteringsutbildare
Svenskspråkig utbildning av dokumenteringsutbildare in-
leddes i november 2017 i Vasa. Till den svenskspråkiga ut-
bildningen anmälde sig fler deltagare än väntat och därför 

delades gruppen i Vasa i två grupper. Utbildningen för den 
andra gruppen i Vasa ordnas i mars–april 2018. En svensk 
grupp börjar i Helsingfors i januari 2018. Gruppen i Hel-
singfors och den andra gruppen i Vasa genomförs om pro-
jektet får fortsatt finansiering.

Det andra skedet i den finskspråkiga utbildnin-
gen av dokumenteringsutbildare håller på att 
slutföras
Det andra skedet i utbildningen av dokumenteringsutbil-
dare inleddes i april 2017. Till dags dato har sammanlagt 
881 dokumenteringsutbildare avlagt andra skedet i utbild-
ningen.  Det totala antalet dokumenteringsutbildare (1 
skedet + 2 skedet) är nu 1 513.

Organisationernas dokumenteringsutbildnin-
gar är på gång
Dokumenteringsutbildare verkar aktivt runt om i landet. 
Sammanlagt 391 dokumenteringsutbildningsgrupper har 
ordnats. Cirka 8 199 professionella inom socialvården har 
deltagit i grupperna. 

Kunnandet inom strukturerad dokumentering 
sprids i organisationerna inom social- och häl-
sovården
När dokumenteringsutbildarna och deltagarna i organi-
sationernas utbildningar räknas samman, har dokumen-
teringsutbildningen nått sammanlagt 9 712 professionella 
inom social- och hälsovården. Detta är 6,9 procent av per-
sonalen inom socialvården.

Tack!

Projektet Kansa-koulu är ett projekt för att verkställa lagen 
om klienthandlingar inom socialvården. Projektet har från 
och med den 1 augusti 2015 befrämjat möjligheterna hos 
organisationerna inom det sociala området att ansluta sig 
till det riksomfattande klientdataarkivet för socialvården. 
Projektet har också befrämjat införandet av strukturerad 

dokumentering och verkställandet av nationella klassifice-
ringar och klienthandlingsstrukturer i klientdatasystem. I 
projektet, som finansierats av THL, har medverkat alla kom-
petenscenter inom det sociala området och därigenom alla 
kommuner och samkommuner i Finland. Projektet slutförs 
den 31 december 2017.

Kansa-koulu-projektet
Verkställighet av lagen om 

klienthandlingar inom socialvården
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Verktyg för kartläggningen av nuläget
Det inom projektet utvecklade verktyget för kartläggningen av 
klienthandlingars nuläget och verktygets användarinstruktio-
ner finns nu publicerade på projektets webbplats. Verktyget är 
avsett att användas vid förberedelse för ibruktagande av social-
vårdens Kanta-tjänster. 

Frågetimmar
För användningen av verktyget för kartläggning av nuläget ges 
stöd med frågetimmar som ordnas med en distansförbindelse. 
Anmälan till frågetimmarna sker på projektets webbplats. Frå-
gor och svar om användningen av verktyget läggs ut i avsnittet 
för vanliga frågor (Usein kysytyt kysymykset UKK, på finska). 

Pilotprojekt
Projektets pilotprojekt slutfördes våren 2017 och vi tackar alla 
medverkande organisationer. Pilotprojektens slutrapporter 

finns på projektets webbplats. God praxis från pilotprojekten 
publiceras i december 2017.

Följ med projektets webbplats på adressen www.socom.fi/kan-
sa-koulu. På webbplatsen hittar du aktuell information om 
projektet och om den riksomfattande utvecklingen av datahan-
teringen inom socialvården. Webbplatsens blogg Liitutaulu be-
rättar om projektets utvecklingsarbete (på finska). Du hittar oss 
också på Twitter: @kansa_koulu.

Vid alla kompetenscentra inom det sociala området deltar en 
regional samordnare eller kontaktperson från projektet Kan-
sa-koulu. I tabellen nedan hittar du kontaktuppgifter till de 
regionala samordnarna och kontaktpersonerna. Vänligen kon-
takta dem i ärenden som gäller projektet Kansa-koulu och re-
gionala utbildningar av dokumenteringsutbildare. 

VERKSTÄLLIGHET AV VERKSAMHETS- OCH INFORMATIONSSPECIFIKATIONERNA

Kontaktuppgifter

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

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

Teppo Taskinen Sakkunnig inom datahantering inom socialvården 
(verksamhets och informationsspecifikationer)

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
Anni Kuhalainen Regional samordnare, Pikassos 050 357 4432 anni.kuhalainen@

pikassos.fi
Monica Blom-
qvist-Åkermarck

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

Kirsi Kuusinen-James Regional samordnare, Verso 044 729 7981 kirsi.kuusinen-james@phhyky.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 040 501 1042 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
Susanna Rautio Regional samordnare, ISO 044 012 4331 susanna.rautio@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

Projektpersonalen önskar alla en god väntan på julen! 
Vi hoppas att vi får fortsätta arbetet med er i det följande projektet.   

http://www.socom.fi/kansa-koulu/toiminta_ja_tietomaaritysten_toimeenpano/kyselytunnit/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/

