TÄYDENNÄ OSAAMISTASI.
YMMÄRRÄ MUUTOSTA.

HENKILÖSTÖ ON JOKAISEN TYÖPAIKAN TÄRKEIN MENESTYKSEN TAE

TYÖHYVINVOINTIVALMENTAJAN
KOULUTUSOHJELMA
Olemme toteuttaneet ohjelmaa jo vuodesta 2004!

JOHTAMISKORKEAKOULU

TÄYDENNÄ OSAAMISTASI.
YMMÄRRÄ MUUTOSTA.
TYÖHYVINVOINTIVALMENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

Työhyvinvointiosaaminen on
lähtökohta organisaation
menestymiselle.
Koulutuksessa opit, miten työyhteisön ja työntekijöiden
voimavaroja voidaan vahvistaa, ja miten työyhteisö säilyy
uudistumiskykyisenä.
Koulutusohjelma on tarkoitettu organisaatioiden avainhenkilöille:
esimiehille, henkilöstöasiantuntijoille, työsuojeluorganisaatioiden
jäsenille sekä kaikille, jotka haluavat kehittyä työhyvinvoinnin
asiantuntijoiksi. Ohjelma koostuu seitsemästä
lähiopetuspäivästä, jotka sisältävät luentoja sekä ohjattua pari- ja
pienryhmätyöskentelyä. Vertaisoppimista tuetaan, jolloin teoria ja
käytännön kokemukset kohtaavat.

AIKATAULU
22.9.2017
27.10.2017
24.11.2017
15.12.2017
19.1.2018
16.2.2018
23.3.2018

Työhyvinvointi strategisena
menestystekijänä
Tämän päivän työ ja työelämä –
uhka vai mahdollisuus
Miten johdan työhyvinvointia?
Voimaa yhteisöstä
Organisaatio työhyvinvoinnin
tekijänä
Yksilönä yhteisössä –
henkilökohtainen hyvinvointi
Koulutuksen päätös –
projektitöiden esittely

HINTA
2650 euroa + alv. 24 % sisältäen koulutusmateriaalit
ja kahvitarjoilut lähiopetuspäivien aikana.

Koulutusohjelman aikana
v Kasvat työhyvinvoinnin osaajaksi, jonka asiantuntemus
perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon

PAIKKA
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Pinni A,
Kanslerinrinne 1, Tampere.

v Saat konkreettisia työkaluja työhyvinvoinnin analysointiin,
mittaamiseen ja kehittämiseen
v Ymmärrät, miten voit toimia työhyvinvoinnin kehittäjänä niin
omalla työpaikallasi kuin sen ulkopuolellakin
v Laadit projektityön, jossa voit syventyä juuri sinua ja/tai
työpaikkaasi kiinnostavaan työhyvinvointiteemaan ja soveltaa
oppeja suoraan käytäntöön
Kouluttajina toimivat
v Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin työhyvinvoinnin
tutkimusryhmän eri aloja edustavat asiantuntijat KT Kirsi
Heikkilä-Tammi, KTM Riitta-Liisa Larjovuori, VTT,
sosiaalipsykologi Jaana-Piia Mäkiniemi sekä TtM Anna Koski

Kuvassa Työhyvinvointivalmentajia syksyltä 2016

v Lisätietoja ja ilmoittautumislomake:
www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi.html
Ilmoittaudu 8.9.2017 mennessä. Koulutusohjelmaan
hyväksytään enintään 16 osallistujaa.

”Koulutus kattaa työhyvinvoinnin laajaalaisesti ja tarjoaa syvempää ymmärrystä
työhyvinvoinnista. Antoisaa koulutuksessa on
ratkaisukeskeisen ajattelun hyödyntäminen
työhyvinvoinnin kehittämisessä. Olen kaikin
puolin tyytyväinen koulutukseen!”

v Tiedustelut: Anna Koski (anna.koski@uta.fi, 050-318 7292)

Työhyvinvointivalmentajaksi syksyllä 2016 valmistunut

Kiinnostuitko?

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
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