
 

Johtamisen erikoisammattitutkinto sosiaali- ja terveysalan 
esimiehille 21.4.2016 - 31.3.2018 (Keski-Suomen SOTE 2020 - JET) 
 
 
Jyväskylän oppisopimuskeskus järjestää yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa 
Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen.  
 
Koulutuksen tavoitteet 

 Vahvistaa esimiesten valmiuksia johtaa asiakaspalveluprosessien uudistamista sekä 
tukea henkilöstöä sosiaali- ja terveysalan muutoksissa 

 Tukea Keski-Suomen Sote -alueen rakentumista  

 Uudistaa johtamiskulttuuria  
  

Koulutuksen toteutus 

 Huomioidaan osallistujien yksilölliset sekä ryhmän yhteiset kehittämistarpeet. 

 Opitaan työssä kehittämällä omaa työtä ja työyksikön toimintaa. Nimetty mentori 
tukee ja ohjaa osallistujaa kehittymisen polulla. 

 Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät (13 päivää) tukevat ja täydentävät oppimista 
työpaikoilla.  

 Oppimistehtävät varmistavat tietopuolisen koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen nivoutumisen toisiinsa.  

 Kehittämistehtävä asiakkuuksien tai verkostojen johtamisesta kohdentuu arkipäivän 
esimiestyöhön ja työyksikön toimintaan. 

  
Kustannukset  

 Tutkintomaksu 58€  

 Lähiopetuspäivät ovat osallistujille palkallisia päiviä.   
 
Lisätietoja 
Oppisopimuskoulutuksesta Krista Hanski p. 049 341 5191, krista.hanski@jao.fi   
 
Tietopuolisen koulutuksen sisällöstä ja tutkinnon suorittamisesta  
Tuula Mantere p. 040 341 6362, tuula.mantere@jao.fi  
 
Hakeutuminen koulutukseen 17.3.2016 mennessä 
 
Koulutuksen aloitusinfo  
31.3.2016 klo 14.00-16.00 Priimus, Taulumäentie 45, luokka A 235 
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JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 

AMMATTILAISILLE - 
TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA TUTKINNON SUORITTAMINEN 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
21.4.2016 

Starttipäivä  

SOTE 2020 
-hanke 

Johtamisen 
360°-arviointi 

 

 

 

 

17.5. 2016 
Laatu, 

palvelu,asia-
kaskokemus 

Muutos, 
oma rooli 

Pienryhmä-
ohjaus 

 

 

 

 

14.6.2016 
Kehittämis-
prosessin 

käynnistämi-
nen 

Tutkinto 
tutuksi 

 
 
 
 

8.9.2016 

Strategiasta 
käytännön 
toiminnaksi 

Johtamisen 
360°-

arvioinnin 
purku 

26.10.2016 

Lean- 
prosessien 
johtaminen 

 Talouden 
johtaminen 

29.11.2016 

Talouden 
johtaminen 

Strategiasta 
käytännön 
toiminnaksi 

Pienryhmäoh
-jaus  

9.2.2017 

Esimiestyö ja 
työyhteisön 
dynamiikka  

 
Vuorovaiku-

tus ja 
viestintä 

21.3.2017 

Valmentava 
johtaminen 

muutoksessa 

Osaamisen 
johtaminen 

27.4.2017 

Erilaisuus ja 
monikulttuu-

risuus  
 

Toukokuu-
elokuu 2017 
Tutkinnon 

osan arviointi: 
Johtajana 

toimiminen 

6.9.2017 

Asiakkuudet 
ja verkostot 

menes-
tystekijänä 

 

12.10.2017 

Asiakkuudet  
ja verkostot 
menestys-

tekijänä 
 

21.11.2017 

Asiakkuudet  
ja verkostot 

menes-
tystekijänä 

18.1.2018 

Johtaminen ja 
tulevaisuus 

Kehittämis-
prosessien 

vaihe 

Oman oppimi-
sen yhteen-

veto 

Helmikuu- 
maaliskuu 2018 
Tutkinnon osan 

arviointi: 
Asiakkuuksie
n johtaminen 
tai Verkoston 
johtaminen 

Pakollinen tutkinnon osa:  Johtajana toimiminen
Johtajana toimiminen  

Valinnainen tutkinnon osa:  

 tai Asiakkuuksien johtaminen Verkoston johtaminen 

 

6.9.2017 

Asiakkuud
et 
ja 

verkostot 
menes-

tystekijänä 

 

12.10.201
7 

Asiakkuud
et  
ja 

verkostot 
menestys-

tekijänä 
 

12.10.201
7 

Asiakkuud
et  
ja 

verkostot 
menes-

tystekijänä 

18.1.2018 

Johtamine
n ja 

tulevaisuus 

Kehittämis
-

prosessien 
vaihe 

Oman 
oppimi-sen 

yhteen-
veto 

Helmikuu- 
maaliskuu 

2018 
Tutkinnon 

osan 
arviointi: 

Asiakkuuks
ien 

johtaminen 
tai 

Verkoston 
johtaminen 

 
Ohjaus, sparraus, pienryhmätyöskentely, oppimistehtävät, työssä oppiminen 


