
M O D U U L I  1: 

Systeemisen muutoksen 
johtaminen sote-palveluissa

 
OSA I  (10–11.2.2022) 

Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen 
johtaminen digitalisoituvassa 
palveluyhteiskunnassa 

OSA II  (25–26.4.2022) 
Johtamistyön metataidot ja 
metahallintarakenteet 

OSA III  (7–8.9.2022) 
Sote-uudistus strategisena, systeemisenä 
ja ihmiskeskeisenä muutosprosessina 

• Ennakkotehtävä, välitehtävät ja jälkitehtävä, 
joissa sovelletaan opittua oman organisaation 
toimintaan

• Hinta 3 500 € + alv 24 %  

M O D U U L I  2: 

Ihmiskeskeinen johtaminen 
sosiaali- ja terveyspalveluissa

 
OSA I  (20–21.10.2022) 

Oman organisaation palveluajattelun  
ja -kulttuurin syväluotaus 

OSA II  (12–13.12.2022) 
Ryhmien ja organisaation 
vuorovaikutuksen johtaminen 

OSA III  (25–27.1.2023):  
Mallia maailmalta: ulkomaan opintomatka  
 

•  Ennakkotehtävä, välitehtävät ja jälkitehtävä, 
joissa sovelletaan opittua oman organisaation 
toimintaan

• Hinta 4 500 € + alv 24 %

Sosiaali- ja terveyspalvelujen  
uudistuva johtaminen –  
SOTE MBA 25 op

L Ä H I O P E T U S TA  

6+7 päivää
TOT E U T U S  

Helsinki

Vaasan yliopiston Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen -opinnot  
koostuvat kahdesta erikoistumismoduulista (10 op + 15 op)

KO U LU T U S A I K A  

10.02.2022–27.01.2023

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen -opintokokonaisuus on yksi Executive MBA -ohjelman erikoistumisopinto- 
vaihtoehdoista. Koko Executive MBA -ohjelma on yhteensä 95 op. Voit halutessasi suorittaa erillisenä täydennys- 
koulutuksena Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen opintoja tai jatkaa koko Executive MBA -ohjelmaan.  
Executive MBA on ylemmälle ja keskijohdolle suunnattu johtamisen ja liiketoiminnan täydennyskoulutusohjelma.



Y HT E Y D E N OTOT JA L I S ÄT I E D OT: 

Heli Kaunismäki
heli.kaunismaki@uwasa.fi

puh. 029 449 8453

Ilmoittautuminen  
30.11.2021 mennessä  
verkkosivujen kautta.

SOTE MBA -asiantuntijat ja 
vierailevat luennoitsijat

Vaasan yliopiston SOTE MBA -koulutuksen asiantuntijoina  
on vahva joukko sote-johtamisen osaajia, mm: 

•  Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtaja 
Marina Kinnunen 

•  Prof. Harri Laihonen, Itä-Suomen yliopisto 
•  Työelämäprofessori Martti Hetemäki, Helsinki Graduate 

School of Economics (Helsinki GSE) 
•  STM:n ohjausyksikön osastopäällikkö, hallintotieteen 

tohtori Kari Hakari 
•  Toimitusjohtaja Laura Räty, Validia Oy 
•  Toimitusjohtaja Jaakko Wäänänen, Hellon Ltd. 
•  Prof. Harri Jalonen, Vaasan yliopisto 
• Prof. Petri Virtanen, Vaasan yliopisto, toimitusjohtaja Itla

Koulutuksen tavoitteena on oppia 
ymmärtämään:

• Johtamistyön metataidot ja metahallintarakenteet 
•  Itsensä ja ihmisten johtamisen taidot 
• Rohkeat ja osallistavat toimintatapauudistukset ja kokeilut 
•  Digitalisaatiota vahvasti hyödyntävä tiedosta johtaminen

Erityisenä tavoitteena on osallistujien johtamisen 
metataitojen ja strategisen kyvykkyyden vahvistaminen ja 
valmiuksien antaminen sote-uudistuksen toteuttamiseen 
osallistujien organisaatioissa ja yhteistyöverkostoissa.

Oppimisfilosofia 

Digitaalinen oppimisalusta – ennakkokyselyt,  
välioppimistehtävät, jälkikäteisarviointi

•  Ryhmässä tapahtuva fasilitoitu oppiminen,  
Solution Focus -näkökulma 

•  Vahvuuksille perustuva johtamisajattelu 
•  Tutkimusnäyttöön perustuva oppimismateriaali 

Koulutus koostuu:

• Yhteistoiminnallisista ja fasilitoiduista koulutusjaksoista 
• Omaan työhön linkittyvistä välitehtävistä 
• Lopputyöstä, jonka voi halutessaan hyödyntää  

MBA-lopputyön osana

Miksi SOTE MBA?

SOTE MBA auttaa vastaamaan sosiaali- ja terveyden- 
huoltojärjestelmän uudistamisen tavoitteisiin:

•  Alueellisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 
•  Laadukkaiden ja helposti saavutettavien palvelujen 

turvaaminen 
•  Tuottavuuden kehittäminen ja kustannusten hillintä 
• Ammattimaisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen 
•  Väestön ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheutta- 

miin haasteisiin vastaaminen

Itsehallinnollisten hyvinvointialueiden perustamista 
voidaan luonnehtia kompleksiseksi ja systeemiseksi 
muutosprosessiksi. Muutoksessa onnistuminen 
edellyttää Valtioneuvostossa ja hyvinvointialueilla 
vaikuttavien poliittisten jännitteiden yhteensovittamista 
ja niiden valjastamista eteenpäin vieväksi dynamiikaksi. 
Lisäksi se vaatii palvelutarpeiden ennakointia, strategista 
näkemystä palveluntuottajien roolista ja palveluintegraation 
toteuttamisesta sekä operatiivista tehokkuutta 
palveluprosessien toimeenpanossa. SOTE MBA tarjoaa 
tähän muutosprosessiin työkaluja.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuva johtaminen – SOTE MBA 25 op
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