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Osaamisen 
kehittäminen

Sote JOKO  
-johtamis 
koulutusohjelma
Palvelut ja johtaminen uudistuvassa sosiaali- ja 
terveydenhuollossa (40-60 opintopistettä)

Kenelle

Nykyisille tai tuleville johtajille, joiden tehtäviin kuuluu palveluiden johta-
minen, palveluiden integrointi ja kehittäminen palvelualueilla, kunnissa, 
sairaaloissa, kolmannella sektorilla ja yksityissektorilla.

Sisältö

• Visionäärinen johtaminen 5 op

• Palveluiden uudistaminen ja johtaminen 10 op

• Sote politiikassa, taloudessa ja yhteiskunnassa 5 op

• Lähestymistapoja tiedolla johtamiseen ja talouteen 10 op

• Työelämän muutos ja monimuotoiset työorganisaatiot 10 op

• Kehittämistehtävä 20 op (valinnainen)

Tavoitteet

• Lisätä asiakaslähtöistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen 
osaamista sekä yksilötasolla että väestö- ja yhteisötasolla

• Lisätä osaamista sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvässä 
päätöksenteossa sekä tukea verkostoitumista ja uudistamista

• Kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujen moniammatillisen johtamisen 
osaamista.

Ohjelma on kokonaisuutta rakentavaa ja visionääristä ajattelua kehittä-
vää, tutkimukseen pohjautuvaa ja työelmän tarpeeseen sovellettua.

Koulutuksen johtajana toimii Pasi-Heikki Rannisto, professori, terveyden-
huollon johtaminen, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ota tilaa ajattelulle – tule pohtimaan johtamisen suuntia 
kanssamme – saat tukea kehittämiseen

Koulutuksen järjestäjä
Tampereen yliopisto

Paikka
Tampereen yliopisto Kaupin kampus 
Arvo Ylpön katu 34, 33520 TAMPERE

Aika
syksy 2019 - kevät 2021, 24 lähipäivää

Laajuus 
40-60 opintopistettä

Hinta
12 900 € (+ ALV 24 %) 
2 osallistujaa samasta organisaatiosta  
12 400 euroa + alv 24 %

Lisätietoa 
tuni.fi/joko/sotejoko 
Heli Parviainen 
050 420 1516 
heli.parviainen@tuni.fi

Ilmoittautuminen 
31.8.2019 mennessä 
tuni.fi/joko/sotejoko

Yhteistyö ja  
kumppanuudet @kehityosaajana
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Avoin AMK

Pääotsikko  
tekstiä tähän,  
tilaa on n. 3 riviä
Alaotsikko tekstiä tähän, tilaa on noin 2-3 riviä

Kenelle

Liquis audam alitatur aut aut quas quam, consequid maximin reprorerum 
que excea dit liquia aut aut paris molorem quame iunt atet et andaepr.

Sisältö

• pelecepudis a derumque magnatu riassitius, omnitibus nobis 
aspitiust, reiciis aut et audit aut omnis rentur?

• pelecepudis a derumque magnatu riassitius

• exceaque eliam, sum doluptatquia vellabo rrovita dolorit

• obitam et fugit por sit ab imi, conemquossi

Obitam et fugit por sit ab imi, conemquossit mi, sum rernati nvelestrum 
adis volupta aut fugit fuga.

Kouluttajat

Exceaque eliam, sum doluptatquia vellabo rrovita dolorit, ommodi re est, 
aut autenis evendaestest acerumquam, omnieniendae voluptures.

Koulutuksen järjestäjä
Liquis audam alitatur aut aut quas quam

Paikka
TAMK, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE

Aika
4.9., 18.9., 9.10., 23.10., 6.9., 11.12.2019

Hinta
1 840 € (sis. ALV 24 %) 
Hinta sisältää aamu- ja iltapäivä kahvin  
sekä lounaan koulutuspäivien aikana.

Lisätietoa
Nimi Sukunimi 
xxx xxx xxxx 
xxxxx.xxxxxxxx@tamk.fi

Ilmoittautuminen
Sähköisellä lomakkeella  
xx.xx.2019 mennessä 
tuni.fi/url

facebook_tili twitter_tili
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Työvoima- 
koulutukset

Pääotsikko  
tekstiä tähän,  
tilaa on n. 3 riviä
Alaotsikko tekstiä tähän, tilaa on noin 2-3 riviä

Kenelle

Liquis audam alitatur aut aut quas quam, consequid maximin reprorerum 
que excea dit liquia aut aut paris molorem quame iunt atet et andaepr.

Sisältö

• pelecepudis a derumque magnatu riassitius, omnitibus nobis 
aspitiust, reiciis aut et audit aut omnis rentur?

• pelecepudis a derumque magnatu riassitius

• exceaque eliam, sum doluptatquia vellabo rrovita dolorit

• obitam et fugit por sit ab imi, conemquossi

Obitam et fugit por sit ab imi, conemquossit mi, sum rernati nvelestrum 
adis volupta aut fugit fuga.

Kouluttajat

Exceaque eliam, sum doluptatquia vellabo rrovita dolorit, ommodi re est, 
aut autenis evendaestest acerumquam, omnieniendae voluptures.

Koulutuksen järjestäjä
Liquis audam alitatur aut aut quas quam

Paikka
TAMK, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE

Aika
4.9., 18.9., 9.10., 23.10., 6.9., 11.12.2019

Hinta
1 840 € (sis. ALV 24 %) 
Hinta sisältää aamu- ja iltapäivä kahvin  
sekä lounaan koulutuspäivien aikana.

Lisätietoa
Nimi Sukunimi 
xxx xxx xxxx 
xxxxx.xxxxxxxx@tamk.fi

Ilmoittautuminen
Sähköisellä lomakkeella  
xx.xx.2019 mennessä 
tuni.fi/url

facebook_tili twitter_tili
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Erikoistumis- 
koulutus

Pääotsikko  
tekstiä tähän,  
tilaa on n. 3 riviä
Alaotsikko tekstiä tähän, tilaa on noin 2-3 riviä

Kenelle

Liquis audam alitatur aut aut quas quam, consequid maximin reprorerum 
que excea dit liquia aut aut paris molorem quame iunt atet et andaepr.

Sisältö

• pelecepudis a derumque magnatu riassitius, omnitibus nobis 
aspitiust, reiciis aut et audit aut omnis rentur?

• pelecepudis a derumque magnatu riassitius

• exceaque eliam, sum doluptatquia vellabo rrovita dolorit

• obitam et fugit por sit ab imi, conemquossi

Obitam et fugit por sit ab imi, conemquossit mi, sum rernati nvelestrum 
adis volupta aut fugit fuga.

Kouluttajat

Exceaque eliam, sum doluptatquia vellabo rrovita dolorit, ommodi re est, 
aut autenis evendaestest acerumquam, omnieniendae voluptures.

Koulutuksen järjestäjä
Liquis audam alitatur aut aut quas quam

Paikka
TAMK, Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE

Aika
4.9., 18.9., 9.10., 23.10., 6.9., 11.12.2019

Hinta
1 840 € (sis. ALV 24 %) 
Hinta sisältää aamu- ja iltapäivä kahvin  
sekä lounaan koulutuspäivien aikana.

Lisätietoa
Nimi Sukunimi 
xxx xxx xxxx 
xxxxx.xxxxxxxx@tamk.fi

Ilmoittautuminen
Sähköisellä lomakkeella  
xx.xx.2019 mennessä 
tuni.fi/url

facebook_tili twitter_tili


