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verksamhets- och
uppgiftsdefinitionerna

17.5.2017

Förberedelse för socialvårdens Kanta-tjänster–
lagstiftning, stöd och handledning för aktörer inom 

social- och hälsovården

Hanna Lohijoki

Projektet Kansa-koulu



Arbetsplan för pilotprojekt
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Arbetsplanens stomme finns på www.socom.fi/kansa-koulu

Arbetsplan för pilotprojekt som stöd för planering av pilotprojekt

Uppgifter i pilotprojekt De viktigaste åtgärderna för att uppnå målet

De viktigaste resultaten och produkterna

Ansvariga instanser och personer

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


Uppgifter i arbetsplanen
för pilotprojekt
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• Beskriva serviceuppgifterna inom socialvården och 
nuläget inom socialvården

• Kartlägga och uppdatera tidigare utarbetade 
beskrivningar av serviceprocesserna inom socialvården

• Kartlägga de klienthandlingar som används

• Kartlägga de personregister för socialvården som 
används i organisationen

• Planera de ändringar som ska göras i verksamheten, 
dokumentförvaltningen och datasystemet

• Genomföra de planerade ändringarna



Verktyget för kartläggning av
klienthandlingar som ska uppgöras
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• Publicerad i mars 2017

• Verktyget används för att samla in information 
om de klienthandlingar som uppgörs i nuläget. 
Denna information behövs för att
• utveckla dokumenteringen av klientuppgifter 

inom socialvården
• utveckla den egna organisationens 

dokumentförvaltningen
• förbereda sig för Kanta-tjänsterna



Verktyget för kartläggning av
klienthandlingar som ska uppgöras
• Syftet med verktyget är att 

• Göra upp en förteckning över de klienthandlingar som 
används och sparas i nuläget

• Utreda i vilken serviceuppgift, socialtjänst och serviceprocess 
en viss klienthandling uppgörs

• Utreda om organisationen använder klienthandlingsmallar 
som utarbetats i organisationen 

• Upptäcka om någon nationellt definierad klienthandling inte 
är i användning 

• Observera med vilka olika datasystem eller programvaror 
organisationen registrerar klientuppgifter för socialvården

• Observera om organisationen behöver klienthandlingar som 
ännu inte har definierats nationellt för att registrera 
klientuppgifter 
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Verktyg för kartläggning
av nuläget
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Klienthandlingens namn hos 
organisationen 
/klientdatasystemet (KDS)

Klienthandlingens 
namn i de nationella 
definitionerna

Klienthandlingens 
typ

Namnet på 
den tjänst 
som ges till 
klienten 
hos 
organisatio
nen/KDS



Verktyg för kartläggning
av nuläget
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Socialservice
2016

Socialservice
2011

Serviceuppgift i den 
klassificering av 
serviceuppgifter som 
producenten använder

Serviceuppgift



Verktyg för kartläggning
av nuläget
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Serviceproces
sen inom 
socialvården

Med vilket redskap 
har handlingen 
tagits fram?

Var har 
handlingen 
arkiverats?

Organisationsenhe
tens eller 
serviceställets 
namn

Observationer, 
anmärkningar, 
brister



Verktygets innehåll
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• Klienthandlingens namn i 
organisationen/Klientdatasys
temet (KDS)

• Klienthandlingens namn i de 
nationella definitionerna

• Klienthandlingens typ

• Namnet på den tjänst som 
ges till klienten hos 
serviceproducenten /ATJ

• Socialservice 2016

• Socialservice 2011

• Serviceuppgift i den 
klassificering av 
serviceuppgifter som 
anordnaren använder

• Serviceuppgift 2016

• Serviceuppgift 2011

• Serviceuppgift 1989

• Serviceprocessen inom 
socialvården

• Med vilket redskap har 
handlingen tagits fram?

• Var har handlingen 
arkiverats?

• Enhetens namn hos 
producenten eller 
serviceställets namn

• Observationer, 
anmärkningar, brister



Verktygen finns att få på
http://www.socom.fi/kansa-
koulu/tietopankki/

Ytterligare information:
Sakkunnig inom datahantering inom socialvården
(verksamhet och uppgiftsdefinition)
Teppo Taskinen
c/o Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO (Östra 
Finlands kompetenscenter inom det sociala området)
teppo.taskinen@socom.fi
040 717 0314
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