MUSEOALAN
JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA
Suomen museoliitto ja Management Institute of Finland MIF Oy
ovat yhteistyössä räätälöineet museoalalle oman johtajakoulutusohjelman
vastaamaan alan nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Museoalan johtajakoulutusohjelma
20.5.2021 - 25.5.2022
Lisätiedot:
Leena Tokila, koulutus- ja kehittämisjohtaja,
Suomen museoliitto,
p. 040 534 6232, leena.tokila@museoliitto.fi
Sari Erkkilä, projektipäällikkö, MIF,
p. 010 755 5273, sari.erkkila@mif.fi
Päivikki Romero, valmennusvastaava, MIF,
p. 010 755 5205, paivikki.romero@mif.fi

KENELLE

OHJELMAN TOTEUS JA HINTA

Koulutusohjelma sopii museoalan johtajille ja esimiestehtävissä työskenteleville sekä näihin tehtäviin siirtyville
tai aikoville asiantuntijoille.

Koulutuksen järjestää Management Institute of Finland
MIF Oy yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa.

OHJELMAN HYÖDYT JA TAVOITTEET
Osallistujana saat
• palautteen johtamistyöstäsi, 360-arviointi ja
henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
• tukea ja työkaluja etäjohtamiseen
• tutustumista talouden tunnuslukuihin ja kannattavuuden
kehittämiseen
• menetelmiä henkilöstöjohtamiseen ja prosessien
kehittämiseen Lean-filosofian kautta
• keinoja asiakaskokemuksen kehittämiseen
palvelumuotoilun keinoin
• henkilökohtaista ohjausta johtajana kehittymiseen
• suorittaa Opetushallituksen virallisen Johtamisen ja
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
• hyödyn Coaching-prosessista
• mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
museoalan ammattilaisten kanssa.

Ohjelma sisältää 13 valmennuspäivää. Koulutus toteutetaan oppisopimusrahoitteisesti ja on siten opiskelijalle
maksuton.
Erillinen Coaching-prosessi laskutetaan osallistujilta
yhdessä erässä Suomen museoliiton kautta (1 900 e + alv).
Tarvittaessa voidaan sopia, että Coaching-prosessi laskutetaan kahdessa erässä (2 x 950 e + alv).

AIKA JA PAIKKA
Avausjakso 20. - 21.5.2021, ohjelma jatkuu 25.5.2022 asti.
Lähijaksot toteutetaan toistaiseksi Teams-etäyhteydellä.
Mahdollisuuden mukaan kokoontumiset MIF:n kampuksella, Helsingissä.

OPPIMISMENETELMÄT JA -MATERIAALIT
Hyödynnämme monipuolisia menetelmiä osana vuorovaikutteista oppimista.
• 360-arviointityökalun käyttö ohjelman alussa ja lopussa
• pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
• ennakkotehtävät
• analyysit
• sähköinen oppimisympäristö Moodle.
Hae mukaan klikkaamalla tästä!

Me MIFillä haluamme mahdollistaa urallasi etenemisen ja ammatissasi kehittymisen. Kehitämme osaamistasi tarjoamalla
työelämässä korkealle arvostettuja koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Opiskelu meillä on helppoa, se onnistuu joustavasti työn ohessa.
Mahdollisia oppimisreittejä on monia. Mitä sinä haluaisit oppia? Tutustu: mif.fi/mif-tutkinnot/, p. 010 432 1004.

MIF pidättää oikeuden muutoksiin.

Pureudumme koulutuksessa oman johtajuuden
kehittämiseen ja toiminnan strategisiin
näkökulmiin. Tarjoamme käyttöön toiminnan
suunnittelun, analysoinnin ja johtamisen
työvälineitä. Syvennymme lisäksi museoiden
kehittämistarpeisiin ja osallistuja toteuttaa
ohjelman aikana organisaatiotaan hyödyttäviä
kehittämisprojekteja. Yksilöllisen ohjauksen
sekä Coaching-prosessien avulla edistetään
suunnitelmallista johtamisen kehittämistä.

