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Lähijohtajapätevyys
Opintojen rakenne
Lähijohtaja -koulutuspaketti rakentuu oikeustieteiden, johtamisen sekä SOTE-järjestelmä /
talousosaamisesta (kuvio 1). Opintojaksot ovat yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan
opetustarjonnassa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu opintoja, joilla täydennetään kokonaisuus 20
op:n suuruiseksi.

Kuvio 1. Lähijohtaja -koulutuspaketin rakenne
Jokaisesta osaamisalueesta on suoritettava opintoja (väh. 5 op / osa-alue). Opiskelija voi rakentaa
20 op:n kokonaisuuden seuraavista opintojaksoista:
Oikeustieteen laitoksen opetustarjonnasta (valittava yht. 6 op)
•

5311026 Oikeustieteen perusteet (1 op); suositellaan tehtäväksi ennen seuraavia
opintojaksoja

•

5311307 Virkamiesoikeus (5 op) TAI

•

5311318 Terveydenhuolto-oikeus (5 op)
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Kauppatieteen laitoksen opetustarjonnasta (valittava vähintään 6 op)
•

5210104 Johtamisen perusteet (6 op)

•

5210201 Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus (6 op)

•

5213225 Muutoksen johtaminen (6 op)

•

5213215 Tiimien johtaminen (6 op)

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opetustarjonnasta (valittava vähintään 5 op)
•

5420002 Terveystaloustieteen perusteet (6 op)

•

5425020A Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet (5 op)

•

5410177 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä (5 op)

•

55132002 Vaikuttavuus (3 op)

•

5426151 Asiakas- ja potilasturvallisuuden johtaminen (5 op)

•

5420040 Hoidon ja palvelujen taloudellinen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa (5 op)

Lisäksi kokonaisuuteen voidaan sisällyttää muualla suoritettuja yliopistotasoisia johtamisen
opintoja siten, että 20 op tulee täyteen. Hyväksilukeminen tapahtuu olemassa olevien käytäntöjen
mukaisesti ja hakemuksen hyväksyy kokonaisuuden vastuuhenkilö.
Kokonaisuuteen kuuluu pakollisena myös yhteiset seminaaripäivät. Seminaaripäivät toteutetaan
pääosin lähiopetuksena.
Opintoja on

tehtävä siten,

että kokonaisuuden

laajuudeksi tulee

vähintään

30 op,

moniammatillinen johtaminen (10 op) mukaan luettuna. Jos opiskelija ei ole suorittanut MOJO:a
erikoistumiskoulutuksensa aikana, hänen on suoritettava se lähijohtajapätevyyskoulutuksen
aikana.
Puolustusvoimien johtamiskoulutuksesta on mahdollista saada hyväksiluetuksi 2 op edellyttäen,
että sitä ole käytetty perustutkintokoulutuksessa valinnaisena opintona. Hyväksilukeminen
tapahtuu olemassa olevien käytäntöjen mukaisesti ja hakemuksen hyväksyy kokonaisuuden
vastuuhenkilö.
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