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Tervetuloa sosiaali- ja terveystoimen koulutukseen 

Kuntasektorin ja koko julkishallinnon rakennemuutos vaatii toteutuakseen osaa-
vaa johtamista ja ammattitaitoista henkilöstöä. Toteutamme muutoksen tueksi 
laaja-alaisia sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuspalveluita. Koulutuksemme on 
tarkoitettu yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille. Tutustu syksyn 
2015 koulutustarjontaamme, tarkemmat tiedot ja ohjelmat löytyvät osoitteesta  
www.fcg.fi/koulutus.

Terveydenhuolto 
Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, 
asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalve-
lut koko maassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon perus-
palveluja halutaan vahvistaa ja luoda sujuvat palvelu- ja 
hoitoketjut. Terveydenhuolto on olennainen osa yhteis-
kunnan toimintaa.
Järjestämme laadukkaita ja monipuolisia koulutuksia 
kaikille terveydenhuollossa työskenteleville ja sitä joh-
taville. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on tervey-
denhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen, 
kehittäminen ja syventäminen työntekijän koulutustar-
peisiin sekä organisaation perustehtävään ja toiminnan 
kehittämiseen perustuen.

Lääkehoidon kertausta
2.9. Tampere

Lihavuuden hoidon uudet käytännöt – millä  
työkaluilla autan potilastani parhaiten?
9.9. Helsinki
17.9. Kuopio
30.9. Turku
14.10. Oulu
28.10. Tampere

Depression och demens
8.9. Mariehamn
15.9. Vasa
22.9. Åbo

Monisairas diabeetikko
15.10. Helsinki

Autoimmuunisairaudet
20.10. Helsinki

Neurologiset sairaudet
21.–22.10. Helsinki

Sairaanhoitajien koulutuspäivät
28.–29.10. Lappeenranta

XV Valtakunnalliset terveyskeskuspäivät
29.–30.10. Lahti

Lähi- ja perushoitajien koulutuspäivät
12.–13.11. Helsinki

Sosiaalityö
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on usei-
den muutosten keskellä. Sekä uuden sosiaalihuoltolain 
että sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat sosi-
aalihuollon ja sen erityispalvelujen sekä sosiaalihuollon 
ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistuminen. Palvelu-
jen tuottajilla pitää olla kyky vastata ehkäisevistä-, korjaa- 
vista-, hoitavista-, kuntouttavista- ja muista sote-palve-
luista yhtenäisenä kokonaisuutena. Vuonna 2015 van-
huspalvelulain toimeenpano jatkuu, uusi sosiaalihuolto-
laki tulee asteittain voimaan ja valmistaudutaan vuonna 
2016 voimaan tuleviin lastensuojelulain muutoksiin.

Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus
1.9. Tampere

Isyyslaki 
2.9. Helsinki
8.9. Oulu
15.9. Kuopio
22.9. Turku 
24.9. Tampere 

Valtakunnalliset erityishuoltopäivät
10.–11.9. Helsinki

Valtakunnallinen työllisyysfoorumi
16.–17.9. Tallinna

Työnjako sosiaalihuollossa
17.9. Helsinki

Motivoiva haastattelutekniikka valmentavan  
elintapaohjauksen työkaluna
23.9. Tampere

Saumaton sote-yhteistyö
1.–2.10. Helsinki

Tapauksia toimeentulotukilaista
8.10. Helsinki

Uusi vammaislainsäädäntö
22.10. Helsinki

Lastensuojelulaki ja sen käytäntöön soveltaminen
28.–29.10. Helsinki

Lastensuojelulaki ja toimivat sijaishuollon käytännöt
10.11. Helsinki



Sosiaalihuollon asiakasmaksut
12.11. Helsinki

Lastenvalvojien koulutuspäivät
25.–26.11. Helsinki

Hallinto ja tukipalvelut

EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset
Syksyllä Helsingissä ja Oulussa

Kunnallisen osakeyhtiön kehittäminen
3.–5.9. Bratislava

Osastonsihteerien koulutuspäivät
17.–18.9. Tallinna

Terveydenhuollon tietosuoja omavalvontasuunnitelma 
7.10. Helsinki 

Valtakunnalliset potilasasiamiespäivät
5.–6.11. Hämeenlinna

Palveluhankintasopimukset 
18.11. Helsinki 

Terveydenhuollon tekstinkäsittelijöiden koulutuspäivä
25.11. Helsinki

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietosuojaseminaari
11.–12.11. Jyväskylä
Sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi tär-
keimmistä tietosuojan alueista. Tiedot ovat 
arkaluonteisia, niitä ei saa kuka tahansa 
lukea, eikä niitä luovuteta minne tahansa. 
Organisaatiomuutokset, kuten valmisteilla 
oleva sote-uudistus saattavat aiheuttaa 
muutoksia tietosuojaan. Myös Euroopan 
Unionin tietosuoja-asetus on tulossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja-
seminaari kokoaa yhteen ajankohtaiset 
teemat ja Suomen parhaat asiantuntijat. 
Järjestämme seminaarin yhteistyössä Tieto-
suojavaltuutetun toimiston, Kuntaliiton, 
Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin kanssa.

Ikäihmiset ja vanhustenhuolto
Tarjoamme vanhustenhuollon koulutusta niin johtamisen, 
henkilökunnan kuin työyhteisöjen toimintakulttuurin ke-
hittämisen näkökulmasta. Suunnittelutyömme taustalla 
vaikuttavat vanhustenpalveluja koskettavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon laki- ja rakenneuudistukset. Keskei-
senä on näkemys iäkkään ihmisen asiakaslähtöisestä ja 
laadukkaasta hoidosta ja hoivasta, jossa hänet kohda-
taan yksilöllisellä tasolla.  

Järjestämme koulutuksia niin avoimina kursseina kuin  
tilauksesta. Koulutuksemme vaihtelevat päivän tilaisuuk- 
sista pidempikestoisiin ohjelmakokonaisuuksiin sekä  
ulkomaan opintomatkoihin. Perinteisten oppimistapojen  
rinnalle on tuotu osallistavat ja fasilitoivat menetelmät. 

Esimiehenä vanhustenhuollossa
3.–4.9. Tampere

Edistyksellinen vanhustenhuolto -opintomatka
22.–24.9. Amsterdam

Iäkäs asiantuntijana hyvinvointia edistävällä  
kotikäynnillä
7.10. Tampere

Valtakunnalliset kotihoitopäivät
7.–8.10. Tampere

Hyvää elämää hoivakodissa
28.–29.10. Helsinki

Iäkkäiden kuntoutus – kaikkien yhteinen asia
4.11. Helsinki

Vanhusten monilääkitys
4.11. Helsinki

Kuka teki ja mitä teki - hoitotyö näkyväksi  
kirjaamisella ja luokittelulla
10.11. Tampere

Lastensuojelulaki ja toimivat sijaishuollon käytännöt
10.11. Helsinki

Omavalvonta vanhustenhuollossa
18.11. Tampere

Verkkokoulutukset
Kroonisen haavahoidon perusteet ja haavaympäristö
Tietosuoja terveydenhuollossa
Lastensuojelulaki
Webbkurs om barnskyddslagen 

Verkkokoulutuksiin on mahdollisuus ilmoittautua milloin  
vain. Ilmoittaudu osoitteessa www.fcg.fi/koulutus. 

Lisää verkkokoulutuksista virpi.sundqvist@fcg.fi
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Kansainväliset koulutusmatkat
Toteutamme kansainvälisiä koulutusmatkoja lautakun-
nille, muille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille eri 
teemoista, kuten rahoitus, vanhustenhuolto ja avopal-
velut sekä päihdehuolto. Koulutusmatkoja on suunnattu 
Belgiaan, Ruotsiin, Tanskaan, Viroon, Kiinaan, Hollan-
tiin, Iso-Britanniaan ja Venäjälle. Yhteistyö tyytyväisten 
asiakkaiden kanssa on jatkunut vuosia. 

Tulossa muun muassa koulutusmatka Amsterdamiin 
2.–4.6. teemalla ”Edistyksellinen vanhustenhuolto”.  

Pyydä tarjous tilauskoulutuksesta
Järjestämme tilauskoulutusta koko avoimen koulutuk-
sen tarjonnastamme. Lisäksi voimme suunnitella räätä-
löidyn kokonaisuuden vastaamaan asiakkaan yksilöityjä 
tarpeita, muun muassa sote-lautakunnille, vanhusten-
huoltoon ja lääkehoitoon liittyvistä kokonaisuuksista.  

Kysy lisätietoja 
sote-koulutukset@fcg.fi tai toimialajohtaja Jari Koivisto, 
jari.koivisto@fcg.fi, p. 050 301 9152.


