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Lisätietoja koulutuksesta:

ESIMIESKOULUTUS

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO - TESO ry
hoiva- ja terveydenhuollon alalle

JOHDA TIIMIÄ AMMATTITAIDOLLA!

Koulutusohjelma käynnistyy 5.-6.10.2017, Espoo

Keskeisinä teemoina mm. 

• Oman työn johtaminen ja jatkuvan kehittämisen kehä
• Esimiestyön rooli ja vastuut
• Hyvinvoiva tiimi ja muutoksessa työskentely
• Lähiesimiehen arki – esimiestaidot ja monimuotoinen 

työyhteisö
• Työelämän lainsäädäntö ja ammattieettiset koodistot
• Henkilöstötyö ja työhyvinvoinnin kehittäminen,  

varhainen välittäminen 

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 2 565 + alv 24 % sisältäen TESO ry:n 
jäsenalennuksen. Lisäksi veloitetaan OPH:lle tilitettävä 
tutkintomaksu. 

Ilmoittautumiset 22.9. mennessä:
kaija.lehtinen@rastor.fi

Koulutusohjelma sopii erityisesti sinulle, joka työskentelet tiimi- tai osastovastaavana hoivakodissa, 
ennalta ehkäisevän hoitotyön parissa tai sairaalassa, terveyskeskuksessa, yksityisellä lääkäriasemalla, 
työterveyshuollossa tai muualla terveydenhuollon piirissä, tai sinulle, joka suunnittelet uraasi eteenpäin 
näihin tehtäviin.

Koulutusohjelma on suunniteltu yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten  
kanssa kehittämään ja syventämään alalla työskentelevien lähiesimiesten  
osaamista. Koulutusohjelman käytännönläheisten lähipäivien opit sovellat  
työhösi välittömästi. Ei teoriaa, vaan oikeasti vaikuttavaa tulosta. 

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry ja Rastor Oy käynnistävät yhteistyössä hoiva- ja 
terveydenhuoltoalalle suunnitellun lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Osallistujat saavat 
osaamista, keinoja ja menetelmiä omaan esimiestyöhönsä sekä työryhmänsä kehittämiseen. 
Hoiva- ja terveydenhuollon alalle suunnatussa lähiesimiestyön ammattitutkinnossa pureudut 
tiimin vetäjän arkeen käytännönläheisellä tavalla kokeneiden asiantuntijoidemme johdolla.
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ESIMIESKOULUTUS

Starttipäivä 5.10.2017

• Orientaatio koulutukseen ja tutkinnon  
suorittamiseen sekä käytännön asiat 

• Esimiestyön rooli ja vastuut muuttuvassa  
työympäristössä

• Haasteelliset vuorovaikutustilanteet

• Eettinen päätöksenteko

Lainsäädäntö tiimin arjessa 6.10.2017

• Työsuhteen elinkaari

• Työlainsäädäntö, työehtosopimukset, työsopimukset

• Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

• Työkykyyn puuttuminen

• Ammattieettiset koodistot

• Oma Kanta, tietosuoja

Lähiesimiehen arki 1/2018

• Oman työn johtaminen

• Esimies/alaistaidot

• Priorisointi, suunnittelu, organisointi

• Vaikuttamisen taito muuttuneessa työympäristössä

• Perehdytyksen suunnittelu, organisointi ja ohjaus

• Jatkuvan kehittämisen kehä – työn sujuvuus

Kehittämissuunnitelma 3/2018

• Kick off omaan kehittämissuunnitelmaan

Asiakassuhteiden hoito 4/2018

• Hyvä asiakaspalvelu eri välineissä

• Palautteiden kerääminen ja analysointi

• Asiakas- /potilasturvallisuus

• Läheisverkoston huomiointi

• Asiakas-/potilaslähtöisyyden kehittäminen

• Tavoitteellinen toiminta

• Palveleva toimintaympäristö

Hyvinvoiva tiimi 5/2018

• Työhyvinvoinnin perusteet

• Muutoksessa työskentely

• Stressin hallinta

• Painetilanteiden tunnistaminen

• Varhainen välittäminen

• Monimuotoisuuden ja -ammatillisuuden  
ymmärtäminen ja ohjaaminen

• Työn imu

Vuorovaikutustaidot ja viestintä 8/2018

• Sisäisen viestinnän merkitys ja välineet

• Palautteen anto

• Valmentava johtamisote

• Mentorointi

• Monimuotoisen tiimin ohjaaminen viestinnän keinoin

Taloudellinen ja laadukas toiminta 9/2018

• Toimintaluvut ohjaamassa tiimin arkea

• Kannattavan toiminnan kehittäminen  
(seuranta, laatu, osaaminen)

• Resurssien suunnittelu

• Tavoitteellisuus

Henkilöstöjohtaminen 10/2018

• Esimiehen velvollisuudet

• Työturvallisuus

• Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

• Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin  
kehittäminen

• Työrauhan johtaminen

KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ:


