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Utbildning av dokumenteringsutbildare

I syfte att utöka dokumenteringskompetensen hos social-
vårdspersonalen startas en utbildning av dokumenterin-
gsutbildare för socialvårdens organisationer på finska i 
september 2016. 

Efter utbildningen skall dokumenteringsutbildarna kunna 
utbilda den egna organisationens yrkespersoner i struktu-
rerad dokumentering.  Dokumenteringsutbildarna ordnar 
dokumenteringsutbildningar i sina egna organisationer 
eller inom sina samarbetsområden tillsammans med den 
regionala samordnaren för Kansa-koulu-projektet. 

Utbildningen av dokumenteringsutbildare tar 4 arbetsda-
gar och närundervisningsdagar anordnas med 2 veckors 
intervall.  Utbildningstillfällena kompletteras med skriftli-
ga förhands- och mellanuppgifter, och det rekommenderas 
att 2 arbetsdagar reserveras för att utföra dessa. Materialet 
för dokumenteringsutbildningen sparas i en e-inlärnings-
miljö, där det står till förfogande för utbildarna. 

Anmälningen till den första fasen av utbildningen av doku-
menteringsutbildare på finska har upphört.  För närvaran-

de har 468 personer anmält sig. De regionala samordnarna 
tar fortfarande emot enskilda anmälningar. Tidtabellen för 
utbildningen av dokumenteringsutbildare för hösten 2016 
och våren 2017 har fastställts. Se tidtabellen via denna länk. 
De regionala samordnarna ansvarar för genomförandet av 
utbildningen av dokumenteringsutbildare på lokal nivå.  

Utbildning av svenskspråkiga dokumenteringsutbildare
Svenskspråkig utbildning av dokumenteringsutbildare 
startar på hösten 2017. Med tanke på planeringen av ut-
bildningen av dokumenteringsutbildare kartlägger Kan-
sa-koulu-projektet och Ab Det finlandssvenska kom-
petenscentret inom det sociala området - FSKC antalet 
dokumenteringsutbildare med en e-enkät. Besvara enkä-
ten via denna länk senast 30.6.2016. Närmare uppgifter ges 
av Torbjörn Stoor och Hanna Lohijoki.
 
Helsingfors, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt
Helsingfors, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt håller på att 
utnämna dokumenteringsutbildare för den första fasen. 
Utnämningen slutar vid midsommar 2016. Utbildningen 
av dokumenteringsutbildare startar i början av år 2017. Läs 
mer i Soccas nyhetsbrev.

UTVECKLING AV DOKUMENTERINGSKOMPETENSEN

Kansa-koulu-projektet är ett projekt för att verkställa la-
gen om klienthandlingar inom socialvården, som främjar 
beredskapen för organisationerna inom det sociala områ-
det att ansluta sig till det riksomfattande klientdataarkivet 
för socialvården. Med hjälp av projektet främjar vi också 
ibruktagande av strukturerad dokumentering och verks-
tällighet av de nationella klassificeringarna av strukturer-
na för klienthandlingarna i klientdatasystemen, så att de 
är förenliga med kraven i lagen om klienthandlingar inom 
socialvården. I detta projekt, som finansieras av THL, del-
tar alla kompetenscenter inom det sociala området och 
projekttiden är 1.8.2015–30.6.2018. Kaakkois-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom (Sydöstra Finlands 

kompetenscenter inom det sociala området) fungerar som 
administratör. Närmare uppgifter om projektet finns på 
www.socom.fi/kansa-koulu/sv

Den regionala turnén för verkställighet av lagen om klien-
thandlingar inom socialvården har avslutats. Närmare 1 
700 yrkespersoner inom socialvården deltog i den regio-
nala turnén. Vi tackar alla deltagare för att de bidrog till att 
göra turnén till en framgång. Presentationerna vid den re-
gionala turnén och inspelningar av presentationerna finns 
under denna länk. De frågor som ställdes på förhand och 
besvarades under den regionala turnén finns under denna 
länk.

Kansa-koulu-projektet
Verkställighet av lagen om klienthandlingar inom socialvården

http://www.socom.fi/2016/05/kirjaamisvalmentajien-valmennuksen-ensimmaisen-vaiheen-toteutusaikataulu/
http://tiny.cc/s8ikby
http://www.socca.fi/files/5382/Kansa-koulun_uutiskirje_huhtikuu_2016.pdf
http://www.socom.fi/kansa-koulu/sv/
http://www.socom.fi/2016/04/sosiaalihuollon-asiakasasiakirjalain-toimeenpanon-aluekiertueen-materiaalit/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/ukk/
http://www.socom.fi/kansa-koulu/ukk/
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Kansa-koulu-projektets pilotprojekt

Pilotprojekten för genomförandet av verksamhets- och in-
formationsspecifikationer har startat i februari 2016. Pilot-
projekten slutar i februari 2017. Därefter inleds en regional 
turné, där resultaten av pilotprojekten presenteras på de 
olika kompetenscenter områdena. Pilotorganisationerna 
är: Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Ekso-
te), Jyväskylä, Åbo, Vasa, Päijänne-Tavastlands landskap 
och samkommunerna Oulunkaari och Övre Savolax so-
cial- och hälsovårdsområde. I Oulunkaari samkommun 
genomförs ett pilotprojekt som gäller ibruktagande av hela 

klassificeringen för serviceuppgifter inom socialvården. I 
de övriga organisationerna piloteras nationella definitioner 
inom en serviceuppgift: service för åldringar inom hem-
vård och stöd för närståendevård, service för barnfamiljer 
och barnskyddet. 

Nästan alla regionala samordnare, som är placerade vid 
kompetenscentren inom det sociala området har inlett sitt 
arbete. I tabellen nedan finns kontaktuppgifter för de re-
gionala samordnarna och FSKC:s kontaktperson. Vänligen 
kontakta dem i ärenden som gäller Kansa-skola-projektet 
och regionala utbildningar av dokumenteringsutbildare.

GENOMFÖRANDET AV VERKSAMHETS- OCH INFORMATIONSSPECIFIKATIONER

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@turku.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
Torbjörn Stoor Kontaktperson, FSKC 040 717 7367 torbjorn.stoor@fskc.fi
Iiris Jurvansuu Kontaktperson, SONetBOTNIA 044 780 9976 iiris.jurvansuu@kokkola.fi
Päivi Niiranen Regional samordnare, SONetBOTNIA päivi.niiranen@seamk.fi


