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Apteekin laatupäällikkö 
-koulutusohjelma 2018 - 2019
alkaa 18.9.2018, Helsinki

18.9.2018
Johdanto

laatujärjestelmätyöhön

27.11.2018
Laadun kehi  äminen

7.2.2019
Laadun johtaminen

Verkkokoulutus:
Sisäinen auditoin  

apteekissa

•  Johdanto koulutusoh-
jelmaan

•  Laadunhallinnan koko-
naisuus ja merkitys  

•  Laatustandardi 
ISO9001:2015 viiteke-
hyksenä

•  Prosessit laatujärjestel-
män perustana

•  Apteekin prosessit käy-
tännössä

•  Apteekkicase: Miten 
laatu näkyy apteekin 
toiminnassa?

•  Oma laatuprojek  n 
käynnistäminen

KOULUTUKSEN RAKENNE: Koulutus koostuu neljästä 
koulutuspäivästä, verkkokoulutuksesta ja itsenäisestä 
työskentelystä. Koulutuspäivät järjestetään lähiopetukse-
na Helsingissä. Verkko-oppimisympäristö toimii koulutuk-
sen tukena. Lisäksi opiskelijat saavat laatutyönsä edisty-
miseen ja onnistumiseen ohjausta tuutoreilta. 

KOHDERYHMÄ: Apteekkien laatuasioista ja kehi  ämises-
tä vastaavat esimiehet ja johto.

TAVOITE: Koulutuskokonaisuus on suunna  u laatujohta-
misen työkaluksi apteekeille, joilla ei ole laatuser  fi kaat-
 a ja joissa laatutyötä ei ole vielä tehty systemaa   ses  . 

Tavoi  eena on antaa osaaminen käynnistää ja ylläpitää 
suunnitelmallista laatutyötä apteekissa. Koulutuskokonai-
suus on apteekkitoimintaan räätälöity.

Koulutuksen sisällöstä vastaa ModoQuality Oy. Koulutus 
on suunniteltu yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton 
kanssa.

• kesto 1 vuosi, laajuus noin 10 op
• 4 lähiopetuspäivää Helsingissä 
• 1 verkkokoulutus
• sisältää itsenäistä sekä ohja  ua projek  työskentelyä
• osallistumismaksu 1890 €, hintaan lisätään alv 24 %
• ilmoi  audu mukaan viimeistään 26.8.2018 
• koulutus järjestetään jos osallistujia on vähintään 10

Apteekin laatupäällikkö

Toukokuu 2019
Jatkuva parantaminen

•  Välitöiden purku 

•  Laatu ja johtaminen

• Asiakaskeskeisyys

• Laatupoli  ikka ja tavoit-
teet

• Vastuut ja valtuudet

•  Laatuklinikka:

• Henkilökohtainen spar-
raus omaan laatutyöhön

•  Sisäinen ja ulkoinen 
auditoin  

•  Välitöiden purku 

•  Auditoin  en ja johdon 
katselmusten 
hyödyntäminen

•  Suorituskyvyn 
arvioin  : 
Mi  aaminen ja 
seuranta

•  Korjaavat toimenpiteet

•  Asiakaskokemus 
apteekin brändin- 
luojana

•  Oman laatu- projek  n 
status:  kuinka tästä 
eteenpäin?

•  Auditoinnin merkitys − 
auditoin   kehi  ämisen 
välineenä

•  Auditoinnin suunni  elu, 
valmistautuminen ja to-
teu  aminen apteekissa

•  Auditoinnin jatkotoi-
menpiteet ja kehi  ä-
minen

•  Välitöiden purku

•  Prosessien 
tehostaminen (lean)

•  ISO9001:2015 vaa  -
muksia

• Toiminnan suunnitete-
luun

• Palveluiden tuo  amiseen

• Riskienhallintaan

• Dokumentoin  in

•  Osaaminen ja kyvykkyys

•  Prosessin mi  arit

•  Oma laatuprojek  

Välityö:
Laatuprojek  suunnitelma
Apteekin omat prosessit

Välityö:
Auditoin   käytännössä:

Yhteistyökumppanin auditoin  

Välityö:
Oman laatuprojek  n

päivi  äminen

Välityö:
Apteekin riskien

tunnistaminen ja hallinta


