Kansa-koulu projektet som
stöd för socialvårdens
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Projektet Kansa-koulu
• Projektet Kansa-koulu är ett projekt för verkställande av lagen
om klienthandlingar inom socialvården
• Projektet genomförs med hjälp av kompetenscenternätverket
inom det sociala området under perioden 1.8.2015–
30.6.2018
• Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom (Sydöstra
Finlands kompetenscenter inom det sociala området)
administrerar projektet
• I varje kompetenscenter inom det sociala området fungerar en
regional samordnare för projektet

• Projektet finansieras av Institutet för hälsa och välfärd THL
• Projektet Kansa-koulu består av två utvecklingshelheter
• Genomförande av definitioner av verksamhet och information
• Utvecklingav dokumenteringskunskapen
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Syften
Genomförandet av verksamhets- och
informationsspecifikationer
• TP 1 Införande av klassificeringen av serviceuppgifter
• Klassificeringen av serviceuppgifterna inom socialvården tas i
bruk hos organisationer som fungerar som serviceanordnare
inom den offentliga socialvården

• TP 2 Harmonisering av serviceprocesserna
• Beskrivningarna av serviceprocesserna hos socialvårdens
organisationer kommer att harmoniseras i enlighet med de
nationella processbeskrivningarna

• TP 3 Harmonisering av innehållet i klienthandlingarna
• Innehållet i klienthandlingar enligt klientdatamodellen för
socialvården tas i bruk i klientdatasystemen
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Syften
Utveckling av
dokumenteringskompetensen
• TP 4 Produktion av innehåll för dokumenteringsutbildning

• För socialvårdens personal produceras övnings- och
introduktionsmaterial om kraven i lagen om klienthandlingar och
formbunden dokumentering

• TP 5 Utbildning av dokumenteringsutbildare

• För organisationer som tillhandahåller social service kommer
yrkesutbildade personer som blivit insatta i formbunden
dokumentering och införande av den nationella klientdatamodellen att
utbildas för att inom sina egna organisationer ansvara för personalens
dokumenteringsträning

• TP 6 Regionalt genomförande av dokumenteringsutbildning

• För personalen inom socialvården anordnas övning i dokumentering
hos de social- och hälsovårdsorganisationer som medverkat i projektet;
personalens dokumenteringsfärdigheter förbättras
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Kansa-koulu som en del av
utvecklingen av datahanteringen
inom det sociala området
• En förutsättning för arbetet inom det sociala området är att man har
tillträde till klientuppgifterna på den plats där klienten ges service
• Det nationella arbetet för att utveckla datahanteringen inom det sociala
området siktar på gemensamma datasystemtjänster för social- och
hälsovården
• Kanta-tjänsterna införs också inom socialvården => yrkesutbildade personer får
tillgång till klientdata
• MinaKanta utvidgas enligt socialvårdens behov => även klienten får använda
klientuppgifterna

• Projektet Kansa-koulu stödjer socialvårdens förberedelser inför Kantatjänsterna

• Genom dokumenteringsutbildning görs dokumenteringsförfarandena inom det
sociala området enhetligare och förbättras möjligheterna att använda
klientuppgifterna
• Införandet av klassificeringen av serviceuppgifterna inom det sociala området
och användningen av nationella klassificeringar och klienthandlingsstrukturer
förstärker struktureringen i klientdatasystemen
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Genomförandet av
dokumenteringsutbildning
• Målgruppen är personal inom det
sociala området i privata och
offentliga organisationer
• Utbildningen av
dokumenteringsutbildare är
indelad i skeden:
• Fas 1: socialbyråer, rådgivningsbyråer för
uppfostringsfrågor, familjerådgivningar,
familjejuridiska enheter, socialjouren,
sysselsättningstjänsterna, kommunala
och regionala barnskyddsenheter,
familjearbetet och hemservice för
barnfamiljer (9/2016–4/2017)
• Fas 2: omsorgsbetonade
verksamhetsenheter: boendeservice,
hemvård, dagverksamhet,
specialomsorgsdistrikt samt enheter
inom missbrukarvården (4–12/2017)
• På svenska: Fas 1 och 2 tillsammans (11 –
12/2017 Vasa)
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Dokumenteringsutbildning får
spridning
• 655 personer har utbildats
till dokumenteringsutbildare
• I organisationernas
dokumenteringsutbildningar
har deltagit cirka 2767
personer
• läget 11.5.2017
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Dokumenteringsutbildare är en
expert i formbunden dokumentering,
som har
• färdigheter och material som gör det möjligt att ge utbildning i
strukturedad dokumentering till personal som utför
dokumentering av klientdata inom socialvården i utbildares egen
organisation
• expertis i arbete som gäller Kanta-tjänsterna för socialvården
• medlemskap i det regionala nätverket för
dokumenteringsutbildare
• målet med nätverken är att utveckla dokumenteringen inom
socialvården på ett nationellt enhetligt sätt
• varje landskapsvisa nätverk är representerat i THL:s
expertnätverk
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Verktygen för pilotprojekt får
användas av alla
• Mall för arbetsplanen för pilotprojekt

• Hjälper att konkretisera de olika faserna i förberedelserna inför
Kanta-tjänsterna

• Verktyget för kartläggning av nuläget (publicerades
23.3.2017)

• Avsett att användas som stöd för planeringen av förberedelserna
inför Kanta-tjänsterna

• Användningen av verktygen ges stöd med en frågetimme
över en distansförbindelse med cirka två veckors intervaller
•
•
•
•
•

Frågetimme utförs på finska
Frågorna skickas på förhand
Anmälan till frågetimmen skickas på förhand
Deltagarna kan ställa preciserande frågor på frågetimmen
Anmälan och frågor skickas på projektets webbplats
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Bästa praxis från pilotprojekten
förmedlas till alla
• Förberedelse för socialvårdens Kanta-tjänster–
lagstiftning, stöd och handledning för aktörer inom
social- och hälsovården, regional runda våren 2017
• Bästa praxis samlas in per arbetspaket under
sommaren 2017 och publiceras hösten 2017:
• TP 1 Införande av klassificeringen av serviceuppgifter
• TP 2 Harmonisering av serviceprocesserna
• TP 3 Harmonisering av innehållet i klienthandlingarna
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Närmare upplysningar:
www.socom.fi/kansa-koulu
• Projektchef
Maarit Hiltunen-Toura
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus oy Socom (Sydöstra Finlands
kompetenscenter inom det sociala området)
maarit.hiltunen-toura@socom.fi
044 748 5305
• Sakkunnig inom datahantering inom socialvården
Genomförandet av verksamhets- och informationsspecifikationer
Teppo Taskinen
c/o Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO (Östra Finlands kompetenscenter
inom det sociala området)
teppo.taskinen@socom.fi
040 717 0314
• Sakkunnig inom datahantering inom socialvården
Utveckling av dokumenteringskompetensen
Hanna Lohijoki
c/o Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus oy Vasso (Egentliga Finlands
kompetenscenter inom det sociala området)
hanna.lohijoki@socom.fi
050 467 0905
• Projektet Kansa-koulus regionala samordnare
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