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Sosiaali-, terveydenhoito ja hyvinvointiala ovat Suomessa 
tilanteessa, jossa vaaditaan erittäin voimakkaita toimintaa 
tehostavia toimenpiteitä. Samalla asiakkaan kokemaa palve-
lua halutaan entisestään parantaa. Sote-uudistuksen määrit-
tämien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää organisaati-
oilta uudistamista ja uudistumista sekä asiakkaille arvoa tuot-
tavan toimintakulttuurin rakentamista.

KOHDERYHMÄ 
Kehitysohjelma soveltuu yksityisen ja julkisen puolen sote-
organisaatioissa työskenteleville. Osallistuja voi toimia esi-
merkiksi asiantuntijana tai esimiehenä. Osallistumisen edelly-
tyksenä on se, että osallistujalla on mahdollisuus toiminnan 
kehittämiseen oman työnsä ohella – ja sen avulla.    

Tavoitteena on kasvattaa ohjelmaan osallistujista sote-palve-
lujen sisäisiä kehittäjiä, joilla on riittävä kyvykkyys fasilitoida ja 
osallistaa kaikki työntekijät kehitystyöhön.                 
 
VALMENNUKSEN HYÖDYT 
Saat tukea oman organisaatiosi toimintatapojen selkiyttämi-
seen sekä asiakasprojekteissa vaadittavan erityisosaamisen 
vahvistamiseen. Osallistuja suunnittelee ja toteuttaa yhden 
tai useamman valitsemansa kehittämisprojektin omassa 
organisaatiossaan.

Kaikille osallistujille nimetään organisaatiosta työpaikkaoh-
jaaja. Hänen tehtävänään on mahdollistaa, tukea, ohjata ja 
koordinoida osallistujan tekemää kehitystyötä.  Työpaikkaoh-
jaajalla on siten keskeinen rooli kehittämistyön mahdollista-
jana ja kehittämistyön tulosten käytäntöön viemisen tukijana 
organisaatiossa.

  OSALLISTUJANA SAAT 
• lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
• kehittämiseen ideoita, tukea ja tietoa teorioista  
• mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia alan toi-
mijoiden kanssa
• monipuolisen valmennuskokonaisuuden prosessien ja pal-
velujen kehittämiseen ja johtamiseen
• Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Rungon valmennukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisam-
mattitutkinto, TKEAT.

   
   

 ESIMERKKEJÄ VALMENNUKSEN SISÄLLÖSTÄ 
 
• Toimintaympäristön muutokset ja alan kilpailukyky
• Asiakaskokemus ja sen merkitys – miksi toimintaa 

ylipäätään kannattaa tehostaa ja kehittää
• Sosiaali-, terveydenhoito- ja hyvinvointialan suorituskyvyn 

ja palvelun kehittäminen ja siihen tarvittavat työkalut
• Kokonaispalvelun tuottamisen periaatteet ja toteutus
• Muutosten johtaminen ja vuorovaikutustaidot
• Henkilökohtaisen kehittämisprojektin toteuttaminen.

Ohjelman rakenne muodostuu moduleista, jotka sisältä-
vät valmistautumispäivän ja sen jälkeisen työssäoppimisjak-
son. Arjessa tapahtuvaa toiminnan kehittämistä tuetaan aika 
ajoin pidettävillä yksilö- tai pienryhmäsparrauksilla. Ohjelman 
tavoitteellinen ryhmäkoko on 16 henkilöä.

 AIKA JA PAIKKA 

24.8.2018 - 28.2.2020, KEMI

HINTA 

Oppisopimusopiskelijalle maksuton.                                     
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Ammattiopisto 
Lappian oppisopimustoimiston kanssa.

Lisätiedot ja hakeutuminen  
Sirpa Tulimaa, p. 050 4088 039,             
sirpa.tulimaa@mif.fi 

Rauno Logrén, p. 0400 700 565,             
rauno.logren@mif.fi 
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MIF on Pohjoismaiden suurin liike-elämän kouluttaja. Tarjoamme Tieturin, Informatorin, Inforin, Johtamistaidon Opiston JTOn ja MIFin 
koulutuspalvelut kätevästi yhdestä paikasta. www.mif.fi 

HAKEUTUMINEN

Hakeutuminen viimeistään 15.8.2018

TOTEUTUNEET PROJEKTIT        

Palvelutarpeen arviointi ikääntyneitten hoidossa. 

Kotihoidon esimiesten työn kehittäminen, vastuut ja valtuudet. 

Palveluohjauksen kehittäminen ikäihmisten palveluissa. 

Palveluketjun johtamisen mallin suunnittelu.  

Paljon palveluja käyttävien palveluprosessin kehittäminen.

Asiakasprosessin kuvaaminen yli hallintorajojen, palvelujen laadun 

arvioiminen, asiakastyytyväisyys. 

Palvelulupaus, asiakkaiden profilointi/yksiköiden erikoistuminen.

Arviointimittarit kuntoutustyössä ja tuloksen mittaamisessa


