
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry
KOULUTUSOHJELMA 2023–2024  



Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry ja 
Management Institute of Finland MIF Oy 
ovat yhteistyössä räätälöineet koulutus-
ohjelman SHL:n jäsenistölle kehittämään 
alan ammattilaisten osaamista ja toimin-
nan laatua johtamisen, tuotekehityksen, 
palvelumallin ja liiketoiminnan yleisiin 
nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Haluamme mahdollistaa ammatissasi kehittymisen ja yri-
tyksesi laadukkaan toiminnan hautausalan laatukriteerei-
den mukaisesti. Kehitämme osaamistasi tarjoamalla työ-
elämässä korkealle arvostettuja koulutus- ja kehittämisrat-
kaisuja. Opiskelu meillä onnistuu joustavasti työn ohessa. 
Koulutuspäivät ovat 1–2 päivää kuukaudessa, osin lähi-
koulutuksena, osin virtuaalisina toteutuksina.

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka tarvitsevat 
hautausalan erityisammattitaidon lisäksi liikkeenjohdol-
lista, johtamisen tai palvelun kehittämisen osaamista. 

Tarjoamme käyttöön toiminnan suunnitteluun ja kehit-
tämiseen käytäntöön sovellettavaa osaamista ja mene-
telmiä. Syvennymme yksilöllisiin kehittämistarpeisiin ja 
osallistuja toteuttaa ohjelman aikana työtään hyödyttäviä 
kehittämissuunnitelmia. MIF ohjaa opiskelijoita yksilölli-
sesti läpi tutkintotavoitteisen koulutusohjelman

KOULUTUSOHJELMAN HYÖDYT JA TAVOITTEET  
Osallistujana saat

• palautteen yhteistyötaidoistasi, 360-arviointi ja   
 henkilökohtainen kehittymissuunnitelma 
• tukea ja työkaluja johtamiseen/asiakaspalveluun/  
 palvelujen kehittämiseen/yhteistyöhön/muutoksen  
 läpivientiin/toiminnan laadun kehittämiseen 
• tutustumista talouden tunnuslukuihin ja    
 kannattavuuden kehittämiseen 
• menetelmiä henkilöstöjohtamiseen ja prosessien   
 kehittämiseen Lean-filosofian kautta 
• keinoja asiakaskokemuksen kehittämiseen   
 palvelumuotoilun keinoin 
• Opetushallituksen virallisen erikoisammattitutkinnon 
• mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia oman  
 alan ammattilaisten kanssa.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN OPPISOPIMUKSELLA 
Koulutusohjelma sisältää 12 valmennuspäivää osin lähi-
koulutuksena ja osin Teams-yhteydellä. 

Työssäoppimisen ja koulutuksen kokonaisuus toteutetaan 
MIFin oppisopimuksella ja on siten opiskelijalle maksuton.

OPISKELUPOLKUJA ON ERILAISIA

Hakeutumisen jälkeen MIF laatii hakeutujan kanssa hen-
kilökohtaisen osaamisen kehittämisen toteuttamissuunni-
telman. Täsmennämme yhdessä opiskelijaksi hakeutuvan 
kanssa yksilöllisen opintopolun ja sovimme sopivan tut-
kintovaihtoehdon oman työnkuvan ja vastuualueen sekä 
osaamistarpeen perusteella:

1.	Johtamisen	ja	yritysjohtamisen	erikoisammattitutkinto 
 - kohderyhmä johto/yrittäjät 
2.	Tuotekehitystyön	erikoisammattitutkinto		
 - kohderyhmä johto/yrittäjät sekä henkilöstö

Eri koulutusohjelmavaihtoehdot sisältävät useita yhteisiä 
koulutuspäivä sekä osaksi erillisiä koulutuspäiviä oman 
osaamistarpeen ja opintopolun mukaisesti. Kaikki osallis-
tujat ovat hautaustoimialan edustajia eri puolilta Suomea. 

Koulutusohjelma tukee vahvasti yrityksen laadun kehit-
tämistä hautausalan eurooppalaisten standardien 
mukaisesti.

TOTEUTUSAIKA 

18.4.2023–12.6.2024, sisältäen 12 koulutusjaksoa.

Hae mukaan klikkaamalla tästä!

Lisätietoja yhteyshenkilöiltä: 

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry  
Ville-Pekka Jokela, puheenjohtaja 
puheenjohtaja@hautaustoimistojenliitto.fi

Management Institute of Finland MIF Oy  
Sari Erkkilä, kehittämispäällikkö 
050 359 1008, sari.erkkila@mif.fi ja

Päivikki Romero, valmennusvastaava  
010 755 5205, paivikki.romero@mif.fi
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Koulutusohjelma Suomen Hautaustoimistojen 
Liitto ry:n jäsenille

Me MIFissä 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/

https://mif.fi/suomen-hautaustoimistojen-liitto-koulutusohjelma-2023-2024-18-4-2023-12-6-2024/

