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KANTA-PALVELU KOULUTUKSET
Miksi kanta-palvelu koulutukseen? Koulutuksista on sinulla apua mikäli olet lähitulevaisuudessa
harkitsemassa kanta-palvelu asiakkuutta tai haluat kasvattaa perustietoasi sen osalta, mitä
vaatimuksia ja vaiheita kanta-palveluiden käyttöönottoon sisältyy. Koulutuksien avulla saat
koulutettua myös henkilökuntasi, joka on avainasemassa kanta-palveluiden käyttöönotossa ja
asiakasohjauksessa. Henkilöstön osaamisen varmistaminen on myös yksi vaatimus kantapalveluiden käyttöönotossa.
Tulevaisuudessa tavoitteena on entistä tietoturvallisempi asiakas -ja potilastyö. Tämä tarkoittaa
sitä, että esimerkiksi sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan tulevaisuudessa tallentamaan
kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat, ja tämä on velvoite kaikilla
palveluntuottajilla.
Terveydenhuollon puolella yksityiset organisaatiot ovat liittyneet kanta-palveluiden käyttäjiksi
enenevissä määrin vuodesta 2015 ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston vapaaehtoiset
käyttöönotot ovat alkaneet vuonna 2018. Kanta-palvelun voivat ottaa käyttöön sekä julkiset että
yksityiset organisaatiot.
Koulutukset pyrkivät myös vastaamaan suurimpaan haasteeseen Kanta-palvelu projektin osalta,
joka liittyy asian moniulotteisuuteen ja eritasoisiin vaatimuksiin. Nämä kohdistuvat niin
organisaation toimintatapojen päivittämiseen, kuvaamiseen, suunnitteluun, dokumentaatioon,
kirjaamiseen kuin henkilöstön osaamisen päivittämiseenkin. Organisaatiot joutuvat myös etsimään
asiaan liittyviä tietoja hajallaan olevista tietolähteistä, mikä vie arvokasta työaikaa. Hajallaan oleva
tieto johtaa myös siihen, että aina ei voi olla täysin varma siitä mitä kaikkea vaaditaan ja onko
kaikki varmasti tullut huomioiduksi? Koulutuksissa voit esittää kouluttajalle kysymyksiä, joiden
kautta saat varmuutta oman toimintasi tueksi.
Lisätietoja voit aina pyytää kouluttajalta: Heidi Ilmonen, heidi@sqcoy.fi
KOULUTUS

PÄIVÄMÄÄRÄ

AIKA

MIKSI?

Kanta-palvelun ydin: Palveluntuottajat

1.10.

13.-16.15

Koulutuksen avulla kasvatat
tietämystäsi kanta-palveluiden
rakenteesta, siihen liittyvästä
lainsäädännöstä ja
palveluntuottajia koskevista
vaatimuksista.

Kanta-palvelu perusteet henkilöstö

6.10.

13.-16.15

Koulutuksen avulla varmistat ja
päivität henkilöstön osaamisen
kanta-palvelun rakenteen,
henkilöstön roolin, vaatimuksien
ja lainsäädännön osalta.

KOULUTUS

PÄIVÄMÄÄRÄ

AIKA

MIKSI?

Miten valitsen asiakas -ja
potilastietojärjestelmän?

13.10

13.-16.15

Haluaisitko hankkia asiakas -tai
potilastietojärjestelmän, mutta et
ole oikein varma mistä kaikista
asioista pitäisi ottaa selvää, tai
mitä markkinoilla on tarjolla?
Koulutus antaa sinulle vinkkejä
tähän.

Kanta 1: Esivalmistelut ja valmistelut

3.11.

13.-16.15

Ensimmäinen kanta kiihdyttämö
kerta. Käymme läpi mitä eri
asioita kanta-palveluiden
esivalmistelu ja
valmisteluvaiheeseen kuuluu ja
mitä projektisuunnitelma pitää
sisällään.

Kanta 1: Käyttöönotto ja asiakirjahallinta

1.12.

13.-16.15

Toinen kanta kiihdyttämö kerta.
Käymme läpi käyttöönottoon
liittyviä vaiheita ja
asiakirjahallintaa.

Kanta 2: Missä mennään kanta-palveluiden
kanssa?

10.12.

13.-16.15

Koulutus on suunnattu etenkin
SOPIEN 1 olleille KantaRyhmäläisille, jotka eivät vielä
ole hankkineet kanta-palvelu
asiakkuutta. Koulutuksessa
käydään läpi miltä nykytila
näyttää tällä hetkellä ja mitkä
olivatkaan dokumentointi
vaatimukset ja muut oleelliset
vaatimukset, jotka tulee
huomioida.
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