
TÄYDENNÄ OSAAMISTASI.

YMMÄRRÄ MUUTOSTA.

UUDISTA JA VAIKUTA
PALVELUOSAAMISELLA

Kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen
erikoistumiskoulutus



Johtamiskorkeakoulu on laaja-alainen tiedeyhteisö, jonka ytimessä on 

kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus ja opetus. Tutkimus- ja koulutuskeskus 

Synergos tarjoaa liiketoiminnan kehittämisprosesseja tukevia asiantuntijapalveluita, 

tutkimusta ja koulutusta yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille.

www.uta.fi/jkk

TÄYDENNÄ OSAAMISTASI.

YMMÄRRÄ MUUTOSTA.

JOHTAMIS-

KORKEAKOULU

KUNTA- JA ALUEYHTEISÖJEN PALVELUOSAAMISEN ERIKOISTUMISKOULUTUS (30 OP)

Koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai 

muutoin riittävät tiedot ja valmiudet omaaville henkilöille, joilla 

on työkokemusta julkisista palveluista ja niiden rajapinnasta. 

Työkokemus voi olla julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta 

sektorilta. 

Uudista ja vaikuta palveluosaamisella koulutuksen suoritta-

nut henkilö on kunta- ja alueyhteisöihin liittyvän palvelutoimin-

nan hallinnan ja kehittämisen asiantuntija.

Erikoistumiskoulutuksen rakenne

Koulutusohjelma sisältää viisi runkomoduulia (kukin moduuli 

koostuu kaksipäiväisestä lähikoulutusjaksosta, etäopinnoista ja 

tehtäväksiannoista) sekä integroidun moduulin. 

Runkomoduulit (yht. 15op):

1. Älykkäät palvelujärjestelmät ja niiden johtaminen (3op)  

2. Tietotoiminta ja tietokulttuuri kehittämisen lähteenä ja 

kohteena (3op)

3. Kunta- ja alueyhteisöt mahdollistavana arvonluojana (3op)

4. Organisaatioiden uudistaminen ja tuloksellinen 

toimintakulttuuri (3op)

5. “Kaikki vastaavat viestinnästä”: Vuorovaikutustaidot 

ja verkostosuhteiden hallinta (3op)

Integroitu moduuli (15op) on opintokokonaisuus, jossa runko-

moduulien aiheita syvennetään ja paneudutaan erityisesti 

niiden keskinäisvaikutuksiin. Opintokokonaisuus sisältää lähi-

ja etäopintoja sekä lopputyön/käytännönläheisen 

kehittämisprojektin.  

www.uta.fi/kuntajaalueyhteisoerko

Erikoistumiskoulutus toteutetaan

Tampereen yliopiston, Lapin yliopiston, 

Åbo Akademin ja Vaasan yliopiston

yhteistyönä.

Moduulien kouluttajina toimivat alan 

asiantuntijat yhteistyöyliopistoista sekä 

muista julkisista ja/tai yksityisistä 

organisaatioista.

Erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa

2018 ja päättyy toukokuussa 2019. Tarkat

ajankohdat päivitetään verkkosivuille. 

Koulutus toteutetaan Tampereella. 

Koulutusohjelman hinta on 3150 euroa. 

Hinta sisältää opetuksen, opetusmate-

riaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun 

koulutuspäivinä. 

Ilmoittautuminen www-sivujen kautta

viimeistään 15.12.2017.

Lisätietoja koulutuksesta: 

Mika Vainio, koulutuspäällikkö

 puh. 050 3721 926, mika.vainio@uta.fi 

Mika Kurki, erikoissuunnittelija

 puh. 050 330 2884, mika.kurki@uta.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus on luotu yhteistyössä KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton, Kevan ja

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kanssa. Yhteistyökumppanit ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksen

sisältöjen, rakenteen ja toteutuksen suunnitteluun, mikä varmistaa työelämän tarpeiden ja toiveiden

huomioinnin koulutuksessa.


