Potilaan itsemääräämisoikeus ja hoitohenkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet
23.–24.10.2019 Scandic Park, Helsinki
Tämä juridiikkaan painottuva koulutus antaa vastauksia siihen, miten terveydenhuollon eri yksiköissä
voidaan tehdä juridisesti
oikeita päätöksiä potilaan itsemääräämisoikeuteen liittyen. Lisäksi saat hyvin käytännönläheisesti
tietoa hoitohenkilökunnan
oikeuksista ja velvollisuuksista. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvä juridinen tietämys tärkeistä
asioista, jotka tyypillisesti voivat aiheuttaa ongelmatilanteita hoitoalalla.
Päivän kouluttajana toimii Kaija Kess.
OTM, varatuomari Kaija Kess on työskennellyt lakimiestehtävissä yksityisellä ja julkisella alalla
yhteensä yli kolmenkymmenen vuoden ajan, mm käräjätuomarina, kauppakamarilakimiehenä ja
asianajajana.
Työn painopiste on viimeisen kymmenen vuoden aikana siirtynyt oikeudenkäyntejä ennalta
ehkäisevään työhön, minkä vuoksi Kess kouluttaa, konsultoi ja kirjoittaa kohderyhmänä työelämän
toimijat, pääasiassa esimiehet. Ennalta ehkäisevä työote on saanut erittäin hyvää palautetta.
Kessin uusimmat kirjat käsittelevät työelämän ajankohtaista juridiikkaa.
Kess-Laurila ”Sairauspoissaolot – Esimiehen juridinen näkökulma” (Edita 2016)
Kess-Kähönen ”Epäasiallinen kohtelu – Häirintä ja syrjintä työyhteisössä” (Edita 2012)

Ohjelma
1. päivä

23.10.2019

8.30-9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-11.30

Potilaan oikeudet Suomen perustuslain mukaan
Potilaslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki

11.30-12.30

Lounas

12.30-13.30

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja
eettiset ohjeet

13.30-14.00

Kahvitauko

14.00-15.00

Valvontaviranomaisten linjaukset (Valvira, Eduskunnan oikeusasiamies)
Potilaan omaisen oikeudet

2. päivä

24.10.2019

8.30-9.00

Aamukahvi

9.00-11.30

Potilaan omaisen oikeudet
Työskentelypaikkana potilaan/asiakkaan koti
Vapaaehtoisen juridinen asema

11.30-12.30

Lounas

12.30-13.30

Henkilökunnan jäsenen vahingonkorvausvastuu suhteessa potilaaseen

13.30-14.00

Kahvitauko

14.00-15.00

Henkilökunnan jäsenen rikosvastuu suhteessa potilaaseen

Ilmoittaudu viimeistään 8.10.2019
Ilmoittaudu tästä(https://ilmo.contio.fi/fioca/main.aspx?id=447)

Hinta:
sis. luennot, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ennakkohinta
2.4.2019-10.9.2019

Perushinta
11.9.2019-8.10.2019

Sairaanhoitajaliiton jäsenhinta 355 € (+ alv 24 %)

415 € (+ alv 24 %)

Normaalihinta

465 € (+ alv 24 %)

405 € (+ alv 24 %)

Asiakaspalvelu ja ryhmähinnat:
Katariina Asp, katariina.asp@fioca.fi
p. 050 326 6750
Heli Komulainen, koulutussuunnittelija
heli.komulainen@fioca.fi
Yleiset peruutusehdot:
1kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista
ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen
sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle,
on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla. Yhteystietomme löytyy täältä >>(https://fioca.fi/fiocan-yhteystiedot/)
Fioca Oy:llä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.

