Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet järjestävät yhteistyössä seminaarin:

Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi
asiakasturvallisuuden näkökulmasta
Perjantai 15.3.2019 klo 12–16
Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40 (Metsätalo), Sali 1 ja etäyhteys osoitteessa
http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l15
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonnasta säädetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
annetussa laissa (817/2015), jonka tarkoitus on edistää asiakasturvallisuutta ja sosiaalihuollon
asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Asiakasturvallisuudella tarkoitetaan palveluiden järjestämistä, tuottamista ja toteuttamista siten, että asiakkaan
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen sekä taloudellinen turvallisuus eivät vaarannu. Ammattitaidon
selvittäminen voidaan käynnistää, jos on perusteltua aihetta olettaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamistaidoissa tai ammattitiedoissa on puutteita.
Tämän seminaarin tavoitteena on jäsentää sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti sosiaalityöntekijöille sekä heidän
lähiesimiehilleen ja työnantajan edustajille ja muille asiasta kiinnostuneille.
Tilaisuuteen voi osallistua joko Helsingin yliopiston tiloissa tai suoratoistona omalta tietokoneelta. Tilaisuus on maksuton.
Tilaisuuden tarkempi paikka Helsingin yliopistolla ja tiedot etäosallistumisesta on toimitettu
etukäteen ilmoittautuneille sähköpostilla. Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja:

https://padlet.com/sanna_lahteinen/c8fykjkplf4c

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

OHJELMA:
Puheenjohtajana ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen, Valvira
11:30

Kahvit

12:00

Tervetuloa seminaariin!
Ammattihenkilölakiin sisältyvä ammattitaidon arviointi
Ylijohtaja Markus Henriksson, Valvira

12:30

Mitä asiakasturvallisuuteen liittyviä näkökohtia nousi esille ammattihenkilölakia koskevassa selvityksessä?
Selvityshenkilö, professori emerita Anneli Pohjola, Lapin yliopisto

13:00

Sosiaalityöntekijän ammatillisen osaamisen kriteerit asiakasturvallisuuden
näkökulmasta
Sosnetin ammattitaidon selvittämisen työvaliokunnan puheenjohtaja,
professori (ma.) Aini Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto

13:30

Tauko

13:45

Miten ammattitaito ja ammatillisen osaamisen kriteerit näyttäytyvät
sosiaalityöntekijälle?
Sosiaalityöntekijä Anna Tiili, Sosiaalityöntekijöiden seura ry

14:00

Yhteistä keskustelua asiakasturvallisuudesta ja sen yhteydestä sosiaalityöntekijän ammatilliseen osaamiseen ja työhön
Lakimies Riitta Husso, Valvira ja professori (ma.) Aini Pehkonen, Itä-Suomen
yliopistosta

14:30

Paneeli: Miten sosiaalityöntekijälle turvataan mahdollisuus toteuttaa asiakasturvallisuutta työssään?
Osallistujat:

Sosiaalityöntekijä Anna Tiili, Sosiaalityöntekijöiden seura ry
Johtava sosiaalityöntekijä Katri Pellinen, Sosiaalityöntekijöiden
seura ry
Erityisasiantuntija Alpo Heikkinen, Talentia
Erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Kuntaliitto
Sosiaalineuvos Juha Luomala, sosiaali- ja terveysministeriö

Vetäjänä:
15:30

professori Mirja Satka, Helsingin yliopisto

Yhteistä keskustelua ja päivän yhteenveto: professori Tarja Pösö, Tampereen
yliopisto & yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi, Lapin yliopisto

16:00

Seminaari päättyy

