Sopimus muualla kuin Suomessa
kouluttautuneen sosiaalihuollon
ammattihenkilön sopeutumisajasta
(toimitettava Valviraan vähintään
kolme viikkoa ennen suunniteltua aloitusajankohtaa)
1 (2)
Viranomainen täyttää
Dnro

Hakija täyttää
Hakijan tiedot

Sukunimi (myös entiset)

Etunimet

Suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika

Kansalaisuus

Äidinkieli

Kotiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Suoritettu tutkinto

Valmistumispäivä

Olen toimittanut työnantajalle ja valvojalle seuraavat asiakirjat:
Selityspyyntökirje ja/tai ehdollinen tunnustamispäätös
Koulutuksesta saatu asiantuntijalausunto
Koulutusta koskevat tiedot
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Työnantaja täyttää
Työnantajan tiedot

Toimipaikan nimi ja yhteystiedot

Sopeutumisaika (pp.kk.vuosi)

		
/

20

– 		
/
20

Valviran määrittelemät olennaiset erot

Työantajan määrittelemät sopeutumisajan tehtävät olennaisten erojen kompensoimiseksi

Yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa

Valvira
Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto

Puhelin

Sähköpostiosoite

Paikka ja aika

Allekirjoitus

PL 210, 00281 Helsinki

Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Puhelin: 0295 209 111
Faksi: 0295 209 700

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi
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Valvoja täyttää
Valvojan tiedot ja
suostumus
valvojaksi

Sukunimi (myös entiset)

Olen pereh
tynyt alla oleviin
sopeutumisaikaa
koskeviin velvol
lisuuksiin

Puhelin

Etunimet

Henkilötunnus tai syntymäaika

Sähköpostiosoite

Ammattioikeus Suomessa

Työkokemuksen määrä vuosina

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Sopeutumisajan velvollisuudet eri osapuolille
Sopeutumisaikana henkilö työskentelee toisen ammattihenkilön ohjauksessa ja valvonnassa. Valvojalla on oltava kyseisen ammatin
harjoittamisoikeus Suomessa (esimerkiksi sosionomin valvojan pitää olla laillistettu sosionomi eikä sosiaalityöntekijä). Sopeutu
misaika suoritetaan sosiaalihuollon toimintayksikössä siten, että sopeutumisaikaa suorittava henkilö on suoraan toimintayksikön
ylläpitäjän palveluksessa. Sopeutumisaikaan voi sisältyä täydennyskoulutusta, joka toteutetaan työnantajan täydennyskoulutukse
na tai tavanomaisesti työssä oppimisena. Hakijan on itse järjestettävä sopeutumisajaksi työpaikka.
Sopeutumisajan sopimuksella työnantaja ja valvoja vastaavat siitä, että sopimuksessa mainitut ehdot voidaan täyttää hyväksytysti
sopeutumisaikana. Jos sopeutumisaikaa suoritetaan jaksoissa eri toimintayksikössä tai eri valvojien ohjauksessa ja valvonnassa,
jokaisesta jaksosta on laadittava erillinen sopimus.
Valvira määrää sopeutumisajan pituuden ja ne tehtävät, joissa sopeutumisaika voidaan täyttää. Lisäksi Valvira määrää työnantajan
esityksestä hakijalle sopeutumisajan valvojan ja valvojalta vaadittavan pätevyyden sekä työkokemuksen. Valvojan on annettava
Valviralle lausunto hakijan kyvystä ja taidosta harjoittaa ammattiaan sopeutumisajan päätyttyä. Lausunto on annettava myös, jos
sopeutumisaika on keskeytynyt tai keskeytetty. Lausunnossa on mainittava, jos joitain olennaisia eroja tai puuttuvia aihealueita ei
ole saatu suoritettua hyväksytysti ja kokonaisuudessaan sopeutumisaikana. Lausunnossa on otettava kantaa myös hakijan suomen
tai ruotsin kielen taidon riittävyyteen.
Valvojan velvollisuutena on tukea ja edistää hakijan ammattitaidon kehittymistä. Valvojan on seurattava ja valvottava hakijan
toimintaa, arvioitava kokonaisuudessaan hakijan osaamista sopeutumisaikana sekä puututtava toiminnassa mahdollisesti ilmene
viin epäkohtiin. Jos hakijan toiminta aiheuttaa vakavaa vaaraa toiminnan kohteelle, on valvojana toimivan henkilön ilmoitettava
Valviralle hakijan ammattitoiminnassa ilmenevistä puutteista. Valvira voi tällöin määrätä sopeutumisajan keskeytettäväksi.
Sopeutumisaika suoritetaan suomen tai ruotsin kielellä. Henkilö voi aloittaa sopeutumisajan suorittamisen vasta, kun hänellä on
tehtävien vaatima riittävä kielitaito. Lisäksi edellytetään, että:
1)
2)
3)
4)

Valvira on myöntänyt henkilölle ehdollisen tunnustamispäätöksen,
henkilö on toimittanut Valviralle työnantajan kanssa solmitun sopeutumisaikaa koskevan sopimuksen,
Valvira on hyväksynyt sopeutumisajan työpaikan ja sopeutumisajan valvojan ja
Valvira on sopimuksen perusteella rekisteröinyt sopeutumisajan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Lopullinen ammatinharjoittamisoikeuden myöntämistä koskeva päätös tehdään vasta sen jälkeen, kun hakija on toimittanut Valvi
ralle uuden hakemuslomakkeen ja sen liitteenä selvityksen sopeutumisajan hyväksytystä suorittamisesta. Valvoja antaa lausunnon
vasta sopeutumisajan päätyttyä.
Lisätietoja sopeutumisajasta on Valviran verkkosivuilla.
Lähetä sopimus liitteineen osoitteeseen:		
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
						PL 210
						00281 Helsinki

Tallenna

Valvira
Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto

PL 210, 00281 Helsinki

Mannerheimintie 103b, 00280 Helsinki
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Puhelin: 0295 209 111
Faksi: 0295 209 700

Tulosta

Tyhjennä

kirjaamo@valvira.fi
www.valvira.fi

