
Webinaarisarja (3 x 1 h)  kuntoutusalan yrittäjille: 

Oletko kuntoutusalan yrittäjä, tai mietitkö kuntoutusalan yrityksen perustamista? Tule kuulemaan 

käytännönläheiset vastaukset, mitä kaikkea yrittäjän tai ammatinharjoittajan pitää tietää ja ottaa 

huomioon! 

Aika : 23.1.2023 klo 14-15  / 1.2.2023 klo 10-11  / 7.2.2023 klo 11-12

Toteutus: Webinaarisarja (3 x 1 h) ETÄYHTEYDELLÄ / Zoom

Kohderyhmä: Kuntoutusalan ammattilaiset

Kouluttaja: OTM Juhani Saarinen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Koulutuksen laajuus: 3 webinaaria a 60 min

Hinta: 150 € + alv 24% / koko sarja (kaikki 3 webinaaria+tallenteet 7 vrk ajan)                                

Opiskelijat -50%.

OHJELMAT

Osa 1: Maanantai 23.1.2023  klo 14-15 

Kuntoutusyrityksen perusasiat – mitä on pakko olla

• Kaikki kuntoutusyritykset: Tietosuojan pakolliset asiakirjat, Kanta-liittyminen ja

potilastietojärjestelmät, pakolliset luvat    ja ilmoitukset, lääkinnällisten laitteiden

lainsäädäntö ja oma laitetuotanto

• Usean toimipisteen kuntoutusyritykset, lupamuutokset, Valviran ja Avin luvan erot, omavalvontasuunnitelma

• Alle 10 työntekijän työpaikat: Työsuojelun toimintaohjelma, työsuojelupäällikkö, työaika- ja

vuosilomakirjanpito, työvuoroluettelo

• 10 - 20 työntekijän työpaikat lisäksi: velvollisuus valita työsuojeluvaltuutettu

• Yli 20 työntekijän työpaikat lisäksi: Työsuojelutoimikunta, yhteistoimintalaki ja säännöllinen yhteistoiminta

työntekijöiden kanssa

• Suositeltavat tai alalla yleiset sekä myös pakolliset vakuutukset: vastuuvakuutus, potilasvakuutus,

oikeusturvavakuutus, työeläkevakuuttaminen ja työtapaturmavakuuttaminen

Kesto 45 min, aikaa kysymyksille 15 min, yhteensä 60 min

Koulutuksen järjestää Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.kuntoutuskouluttajat.fi ,   Mari Visakko, 0400 737 256,  

info@kuntoutuskouluttajat.fi

Kuntoutusyrittäjän ABC

http://www.kuntoutuskouluttajat.fi/
mailto:info@kuntoutuskouluttajat.fi


Webinaarisarja (3 x 1 h)  kuntoutusalan yrittäjille: 

Aika 23.1. (ma), 1.2. (ke) ja 7.2.2023 (ti)

Toteutus: Webinaarisarja (3 x 1 h) ETÄYHTEYDELLÄ / Zoom + tallenteet

Kohderyhmä: Kuntoutusalan ammattilaiset

Kouluttaja: OTM Juhani Saarinen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Hinta: 150€ +alv 24% / koko sarja (kaikki 3 webinaaria + tallenteet 7 vrk ajan). Opiskelijat -50%. 

OHJELMAT

Osa 2: Keskiviikko 1.2.2023  klo 10-11

Tietosuojan pakolliset asiakirjat ja käytännöt, velvollisuudet ja oikeudet

• Peruskäsitteet, eli mitä ovat rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä, 

mitä on henkilötieto ja milloin kyseessä on tietoturvaloukkaus

• Henkilötietojen käsittelyn peruste: henkilötietojen keräämiseen on aina oltava lain 

sallima peruste, perusteet potilastietojen käsittelylle, tietojen säilytysaika, mitä tiedoille tapahtuu niiden

elinkaaren lopussa ja milloin se on?

• Potilassalaisuuden raottaminen: milloin potilastietoja voidaan luovuttaa eteenpäin? Kenelle tietoja 

voidaan luovuttaa? Milloin siihen tarvitaan potilaan suostumus? Entä jos potilas ei voi antaa suostumusta?

• Mikä on henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus, ja milloin tai miksi tarvitsen sellaista?

• Voiko asiakas kieltää kirjaamasta hänestä mitään? Voiko toimeksiantaja vaatia luopumaan kaikista

potilasasiakirjoista palvelun päätteeksi? Mitä teen, jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa?

• Mitä teen, jos tietoja pyytää joku ulkopuolinen taho, kuten vakuutusyhtiö, poliisi tai sosiaalitoimi?

Asiakkaan informointivelvollisuus ja pakolliset asiakirjat, milloin ne pitää tehdä ja miten?

Osa 3: Tiistai 7.2.2023 klo 11-12 

Työsuhde- ja ammatinharjoittajakysymykset

• Mitä eroa on työsuhteella ja alihankinnalla?

• Entä mitä eroa on alihankkijalla ja ammatinharjoittajalla? Voidaanko ne yhdistää?

• Minkälaisia sopimuksia tarvitsen, kun haluan sopia ammatinharjoittamisesta tai alihankinnasta?

• Minkälaisia riskejä alihankintaan tai ammatinharjoittamiseen voi liittyä?

• Mitä minun täytyy ainakin tietää ennen ensimmäisen työntekijän palkkaamista? Tarvitsenko

työehtosopimusta?

• Voidaanko vuosiloma sopia korvattavaksi tavallista suuremmalla palkalla? Tarvitsenko aina työvuoroluettelon?

Voinko sopia urakka- tai provisiopalkasta? Milloin voin sopia koeajasta? Voinko purkaa työsuhteen koeajalla,

jos töitä ei löydykään? Mitä teen jos rekrytointipäätös osoittautuu syystä tai toisesta virheelliseksi?

Kesto 45 min, aikaa kysymyksille 15 min, yhteensä 60 min

Koulutuksen järjestää Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.kuntoutuskouluttajat.fi ,   Mari Visakko, 0400 737 256,  info@kuntoutuskouluttajat.fi

Kuntoutusyrittäjän ABC

http://www.kuntoutuskouluttajat.fi/
mailto:info@kuntoutuskouluttajat.fi

