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

OHJELMAN HYÖDYT JA TAVOITTEET
Osallistujana saat
• palautteen johtamistyöstäsi (360°-arviointityökalu)    

ohjelman alussa ja lopussa
• koulutusta talouden tunnuslukuihin ja kannattavuuden 

kehittämiseen
• lisää työvälineitä ja menetelmiä henkilöstöjohtamiseen
• keinoja asiakkuus- ja markkinointiosaamisen         

kehittämiseen
• syvennettyä strategisia ja operatiivisia  

suunnittelu- ja johtamistaitoja
• lisää prosessiosaamista ja tehokkuutta museon sisäisen     
    toiminnan kehittämiseen
• henkilökohtaista sparrausta johtajana kehittymiseen
• suorittaa Opetushallituksen virallisen yritysjohtamisen 

erikoisammattitutkinnon
• hyödyn kahdesta coaching -prosessista
• mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia 

museoalan ammattilaisten kanssa

OPPIMISMENETELMÄT JA -MATERIAALIT 
Hyödynnämme monipuolisia menetelmiä osana 
vuorovaikutteista oppimista.
•  Rodeo Taloussimulaattori
•  360 arviointityökalun käyttö ohjelman alussa ja lopussa
•  pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
•  ennakkotehtävät
•  analyysit
•  sähköinen oppimisympäristö

OHJELMAN TOTEUS JA HINTA
Koulutuksen järjestää Management Institute of Finland 
MIF Oy yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa.

Ohjelma sisältää 14 koulutuspäivää sekä Coaching I ja 
II jaksot, 2 päivää. Intensiivisten Coaching -prosessien 
avulla aktivoidaan tavoitteellista johtamisen kehittymistä.
Coachingprosessien hinta on yhteensä 4 x 475€. 
Muita koulutusjaksoja ja tutkinnon suorittamista varten 
on mahdollista hakea oppisopimusta, tällöin laskutamme  
Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58€. 
Autamme oppisopimusjärjestelyissä.

AIKA JA PAIKKA 
Ohjelmakokonaisuuteen orientoidutaan webinaarissa 
14.1.2016. Coaching I päivä 1.2.2016 sekä  
1. Jakso 2-3.2.2016 toteutetaan Helsingissä. 
 
HAKUAIKA JA LISÄTIEDOT 
Hakuaika 24.8.-6.11.2015.  
Paikat täytetään hakujärjestyksessä.  
Hae mukaan:  
mif.fi/fi/2224

Leena Tokila, koulutuspäällikkö, Suomen museoliitto, 
p. 040 5346232 leena.tokila@museoliitto.fi
Kati Johansson, kehittämispäällikkö, MIF, 
p. 010 7555 446 kati.johansson@mif.fi 
Päivikki Romero, valmennusvastaava, MIF, 
p. 010 7555 205 paivikki.romero@mif.fi

Suomen museoliitto ja Management Institute of Finland, MIF ovat jälleen räätälöineet museoalalle 
oman johtajakoulutusohjelman vastaamaan alan nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

MUSEOALAN  
JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA

Pureudumme ohjelman lähijaksoilla 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 hyödyttävän 
kehittämisprojektin. Lisäksi yksilöllisen sparrauksen ja Coaching -prosessien avulla edistetään 
suunnitelmallista johtamisen kehittämistä.



3. jakso, 2pv 
Talouden johtaminen I

Huhtikuu 2016
Harri Usmi

• Talousanalysointi
• Taloussuunnittelu ja seuranta
• Rahoitus- ja yritystoiminnan muutostilanteet 

KOULUTUSJAKSO AIKATAULU SISÄLLÖT

1. jakso, 2 pv
Kick Off - Tervetuloa museoalan 
johtajakoulutusohjelmaan!

2.-3.2.2016 
Katriina Karjalainen

• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 
YJEAT tutkinnon perusteet

• Työskentelytavat

Strateginen johtaminen I, 1,5 pv 2.-3.2.2016 
Pauli Juuti

• Strateginen ajattelu ja suunnittelu, välineet
• Liikeidea, liiketoiminta-alueet
• BSC, analyysit
• Tulevaisuuden visiointi

Projektin johtaminen ja 
hallinta I, 0,5 pv

3.2.2016
Tarja Lindholm

• Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen
• Valinnaisen osan ja kehittämisprojektin aiheen vahvistus 

2. jakso, 2pv 
Osaamisen johtaminen ja 
kehittäminen I

Maaliskuu 2016
Juha Arikoski

• Johtajuuden tai yhteistyökäyttäytymisen 360- arviointi
• Käytännön työvälineitä oman johtajuuden kehittämiseen  

sekä henkilöstön johtamiseen ja esimiestyöhön

YKSILÖLLINEN SPARRAUS; TOUKOKUU 2016
4. jakso, 1 pv
Asiakkuuksien johtaminen 
ja kehittäminen
Kehittämisprojektien toteutus

Elokuu 2016
Harri Usmi

• Asiakkuuksien ja markkinoinnin strateginen  
suunnittelu ja johtaminen

• Asiakkuuksien, markkinoiden ja kilpailutilanteen  
arviointi ja työvälineet

• Kehittämissuunnitelman tekeminen

5. jakso, 2 pv
Osaamisen ja henkilöstön 
johtaminen II, 1 pv

Syyskuu 2016
Mikko Pihlajamäki

• Henkilöstöjuridiikkaa 
• Työsuhdeasioita

Strateginen johtaminen II, 1 pv
Pauli Juuti

• Visio, BSC
• Strateginen kehittäminen
• Kehittämistoimenpiteet

6. jakso, 2 pv 
Kansainvälistymisen johtaminen ja 
kehittäminen, 1 pv

Marraskuu 2016
Jarkko Pajusalo

• Museon kasvu- ja kansainvälistymistarpeen määrittely
• Kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelman  

laatiminen ja toteutus

TUTKINTOTILAISUUS SUUNNITTELUOSAAMINEN; LOKAKUU 2016

7. jakso, 2 pv 
Talouden johtaminen II, 0,5 pv

Tammikuu 2017
Harri Usmi

Katriina Karjalainen

• Talouden ja toiminnan seuranta
• Talousjohtamisen kehittäminen
• Kehittämisprojektien esittelyt

Museon prosessien ja tuotannon 
johtaminen ja kehittäminen, 1 pv Tarja Lindholm • Prosessin johtaminen ja kehittäminen 

• Oman museon pääprosessit

Projektin johtaminen ja hallinta II, 1 pv Harri Usmi
Katriina Karjalainen

• Kehittämisprojektien esittelyt

Osaamisen johtaminen III, 0,5 pv Juha Arikoski • 360 uusinta-arvion palaute ja johtopäätökset

TUTKINTOTILAISUUS TOTEUTUSOSAAMINEN; HELMIKUU 2017

8. jakso, 0,5 pv
Päätösseminaari

30.5.2017
Katriina Karjalainen

Leena Tokila

• Ajankohtainen aihe, menestystarinat
• Ohjelman päätös, todistusten jako

COACHING II 29.5.2017
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COACHING I 1.2.2016

MUSEOALAN JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 2016

YJEAT Museojohtajat 59163. 

Webinaari, MIF Academy 14.1.2016 • Orientoiva työskentely


