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Sosiaali- ja terveydenhuollon
koulutuksia
Syksy 2018

Tervetuloa sosiaali- ja terveystoimen koulutukseen
Tutustu syksyn 2018 koulutustarjontaamme, tarkemmat tiedot ja ohjelmat
löytyvät osoitteesta www.fcg.fi/koulutus.

Sote: hallinto, johtaminen ja tukipalvelut

Terveydenhuolto

Henkilökohtainen budjetointi ja itsemääräämisoikeus
sosiaali- ja terveydenhuollossa
4.9. Helsinki + striimaus

Tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia koulutuksia kaikille
terveydenhuollossa työskenteleville ja sitä johtaville.
Tavoitteena on terveydenhuollon henkilöstön ja esimiesten ammattitaidon ylläpitäminen, kehittäminen ja
syventäminen.

Asiakas- ja potilasasiakirjojen luovuttaminen
6.9. Helsinki + striimaus
Osastonhoitajien syyspäivät
27.–28.9. Helsinki
Kuntien ja maakuntien kyberturvallisuuspäivät
3.–4.10. Helsinki
Tiedonhallinta ja tietojohtaminen sosiaalihuollossa
3.–4.10. Helsinki
Sosiaali- ja terveydenhuollon laatupäivät
25.–26.10. Helsinki
Osastosihteerien koulutuspäivät
25.–26.10. Tallinna
Sote-henkilöstöjohtaminen NYT!
6.–7.11. Helsinki
Koulutuksessa pureudutaan sosiaali- ja terveyssektorin
henkilöstöjohtamisen haasteisiin ja erityispiirteisiin julkisella sektorilla.
Valtakunnalliset potilasasiamiespäivät
7.–8.11. Helsinki
Kirjaaminen kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden
palveluissa
13.11. Helsinki + striimaus
Sairaalapäivät 2018
13.–14.11. Helsinki
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari
– SohviTellu 2018
20.–21.11. Helsinki
Maakuntafoorumi
27.–28.11. Helsinki
Osastonsihteerinä psykiatriassa ja mielenterveystyössä
29.–30.11. Tampere
Sotekehittäjät 2018
13.12. Helsinki

Työhön perehdyttäminen terveydenhuollossa
18.9. Helsinki + striimaus
Neuvola 2018
20.9. Helsinki + striimaus
Asiakkaan osallisuuden lisääminen terveydenhuollossa
30.10. Helsinki + striimaus
Suun terveydenhuollon ajankohtaispäivät
31.10. Helsinki
Lähi- ja perushoitajien koulutuspäivät
15.–16.11. Helsinki
Psykiatrinen hoitotyö 2018
22.–23.11. Helsinki
Huippuasiantuntijat perehdyttävät uudistuvaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön, työ- ja potilasturvallisuuteen sekä muihin tärkeisiin teemoihin.
Työterveyshoitajien koulutuspäivät
11.–12.12. Tampere
Sosiaalihuolto
Sosiaalihuolto on keskellä suuria muutoksia. Koulutuksistamme saat tietoa, näkökulmia ja toimintamalleja
tulevaisuuden haasteisiin.
Valtakunnalliset erityishuoltopäivät
13.–14.9. Helsinki
Aikuissosiaalityö 2018
10.–11.10. Tampere
Sosiaalihuollon asiakasmaksut
15.11. Helsinki + striimaus
Lastenvalvojien neuvottelupäivät
28.–29.11. Helsinki
Neuvottelupäivät kokoavat yhteen lastenvalvojat yli maakuntarajojen! Nyt ratkotaan haastavia asiakastilanteita,
syvennytään uudistuvaan lastenhuoltolakiin ja pohditaan kuntien toimintatapoja ja yhteisiä ratkaisumalleja.
Lastensuojelun sijaishuollon kustannukset ja
vaikuttavuus
11.12. Helsinki + striimaus

Ikäihmiset ja vanhustenhuolto
Koulutusten suunnittelussa huomioimme niin työyhteisöjen toimintakulttuuriset erot kuin alaa koskettavat
laki- ja rakenneuudistukset. Keskeisenä vaikuttimena
on näkemys iäkkään ihmisen laadukkaasta hoidosta ja
hoivasta, jossa hänet kohdataan yksilöllisellä tasolla.
Ikäihmisten modernit palvelut Hollannissa ja
Suomessa
30.8. Espoo

Palveluohjaus 2018
13.–14.12. Helsinki
Mitä palveluohjauksen saralla tapahtuu juuri nyt ja
mitä sinun tulee työssäsi tietää? Päivät tarjoavat
tänäkin vuonna loistavan mahdollisuuden verkostoitua
kollegoidesi ja asiantuntijoiden kanssa.
Kasvupalvelut ja työllisyys
Työllisyyspalvelut ja asiakkaan kohtaaminen
3.9. Helsinki

Ikääntyvien päihdeongelmat hoitotyössä
20.9. Helsinki + striimaus

Valtakunnallinen työllisyysfoorumi 30 vuotta
24.–25.10. Lappeenranta
Foorumin juhlavuosi päivien synnyinseuduilla! Mukana
kasvupalvelua, uudistuksia, kokeiluja, verkostoitumista
ja keskustelua.

Psykogeriatrisen hoitotyön päivät 2018
4.10. Helsinki
Edistyksellinen vanhustenhuolto
31.10.–2.11. Hollanti

Työllisyys ja talous – kunnat missä mennään?
21.11. Helsinki

Ikäihmisten palveluiden tulevaisuus
27.11. Helsinki

Webinaarit

Verkkokoulutukset

Osallistu kätevästi oman koneesi välityksellä omalta
työpisteeltäsi etäkoulutuksiin.

Lääkäreiden palvelusuhdeasioiden verkkokurssi
15.10.–26.11.

Tietosuoja sosiaalihuollossa

18.9.

Jos toisin ei ole mainittu, voit aloittaa opiskelun heti!

Tietosuoja terveystoimessa

18.9.

Kroonisen haavahoidon perusteet ja haavaympäristö
-verkkokoulutus

Lapsen pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyn
selvittäminen
19.9.
Sosiaalihuollon henkilökuljetukset

24.10.

Päihdehuollon järjestäminen kunnissa

21.11.

Muutoksenhaku sosiaali- ja terveystoimessa 27.11.

Sote-tietosuoja -verkkokoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari SohviTellu kokoaa Suomen parhaat
sote-tietosuojan asiantuntijat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista tietosuojaan liittyvistä
seikoista jälleen marraskuussa, tänä vuonna
20.–21.11. Finlandia-talolla Helsingissä.
FCG järjestää päivät yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston, Suomen Kuntaliiton, Helsingin
kaupungin sekä HUS-kuntayhtymän kanssa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari

SohviTellu
2018
Sosiaalija terveydenhuollon
20.–21.11.2018
tietosuojaseminaari
– SohviTellu

Lisätiedot:
www.tapahtumat.fcg.fi/sohvitellu

Helsinki

Lähde kanssamme opintomatkalle
Toteutamme kansainvälisiä koulutusmatkoja eri teemoista, mm. luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto,
vanhustenhuolto, avopalvelut ja päihdehuolto. Ohjelmat
suunnitellaan ja tutustumiskohteet valitaan asiakkaan
toiveiden mukaan.
Olemme järjestäneet koulutusmatkoja muun muassa
Belgiaan, Ruotsiin, Tanskaan, Viroon, Hollantiin, IsoBritanniaan ja Venäjälle. Yhteistyö tyytyväisten asiakkaiden kanssa on jatkunut vuosia.
Ota yhteyttä jari.koivisto@fcg.fi
Tilauskoulutus – suunnitellaan yhdessä
tarpeitanne vastaava koulutus
Järjestämme tilauskoulutusta koko avoimen koulutuksen tarjonnastamme. Koulutuksen sisältöä on mahdollista räätälöidä tarpeidenne mukaiseksi. Autamme
mielellämme, olipa kyse yksittäisen koulutuspäivän
suunnittelusta ja järjestämisestä tai koko organisaation
henkilöstökoulutuksen organisoinnista.
Ota yhteyttä jari.koivisto@fcg.fi

FCG Koulutus

•

Yhteistyö kanssamme kannattaa, koska meillä on paljon osaamista ja vuosikymmenten kokemus erilaisten
koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta.
Esimerkki tilauskoulutuksesta:
Maailman parasta vanhustenhuoltoa etsimässä
– Case Hollanti
Koulutuksessa saadaan yleiskuva Hollannin ikäihmisten
palvelujärjestelmästä. Tarkoituksena on löytää uusia
innovaatioita ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi
Suomessa. Tutustumiskohteet on valittu vuosien kokemuksella ja käytännönläheisellä tasolla. Koulutuksessa
syvennytään hollantilaisiin ikäihmisten toimintamalleihin koti-, avo- ja dementiahoidossa. Koulutukseen liittyy laaja tausta-aineisto ja se tuottaa myös käsityksen
toiminnan taustalla olevista ajatusmalleista ja asenteista.
Kysy lisää tai pyydä tarjous!
toimialajohtaja Jari Koivisto, p. +358 50 301 9152
jari.koivisto@fcg.fi

puh. 010 4090

•

www.fcg.fi

