Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto
Vahvista johtamis- ja esimiestaitojasi sekä kehitä vastuualueesi
tai yrityksesi toimintaa. Samalla suoritat arvostetun tutkinnon.

Kenelle?
Tutkinto on suunnattu esimies- tai
johtotehtävissä toimiville ja
yrittäjille. Tutkinnossa ei ole
muodollisia pääsyvaatimuksia.

Kesto
Valmennuksen pituus on
1 - 1,5 vuotta ja siinä on
8 - 12 lähiopetuspäivää
oppimistarpeesi mukaan.

Osallistumismaksu
300 €/osallistuja

Lisätiedot

MERCURIA
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Maarit Mänttäri
maarit.manttari@mercuria.fi,
040 0975 480

Mitä?
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä
ja se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi yliopistoissa.
MERCURIAssa voit suorittaa johtamisen
ja yritysjohtamisen osaamisalan.
Tutkinto muodostuu seuraavista osista:
Pakollinen tutkinnon osa:
• Johtajana toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat,
joista valitaan kaksi:
• Strategiatyön johtaminen
• Projektin johtaminen
• Työyhteisön kehittämisen johtaminen
• Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
• Asiakkuuksien johtaminen
• Talouden johtaminen
• Tuotanto- tai palveluprosessien
johtaminen.

Miten?
Koulutus on oppisopimuskoulutusta,
jolloin pääosin kehität ja syvennät
osaamistasi omien työtehtäviesi kautta.
Ennen koulutuksen käynnistymistä
suunnittelemme sinulle henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman
(HOKS), jossa määritellään
kehittymistarpeesi ja millä työtehtävillä
näytät osaamisesi.
HOKS-ohjaajamme sparraa sinua koko
koulutusprosessin ajan tutkinnon
suorittamisessasi. Työpaikallasi sinulla on
mentori, jonka kanssa voit ideoida
vastuu-alueesi kehittämistä.
Johtamisvalmennuksessa valitset
valmennustarjotimeltamme omaa
osaamistasi kehittävät lähiopetuspäivät.
Tutustu valmennuskokonaisuuteen
esitteen kääntösivulla.

Hae nyt!
Uusi ryhmä käynnistyy 27.2.2019
Paikat täytetään hyväksymisjärjestyksessä.
Täytä hakulomake osoitteessa mercuria.fi

Valmennustarjotin
Lähiopetuspäivät järjestetään MERCURIAssa, Vantaan Martinlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien päässä.
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) suunnitellaan ja merkitään lähiopetustarpeesi
ja valitsemasi lähiopetuspäivät. Valmennuksessa on 8 - 12 lähiopetuspäivää osaamistarpeesi mukaan.
27.2.2019
Orientaatopäivä
3/2019
Toimintaympäristö
ja strategia
4/2019
Toiminnan
kehittäminen
5/2019
Talouden
suunnittelu
6/2019
Säädöspäivä
case-tapausten
avulla

9/2019
Työhyvinvoinnin
johtaminen
10/2019
Asiakkuuksien
johtaminen
11/2019
Henkilöstön
johtaminen
11/2019
Kehittämisen
sparrauspäivä
12/2019
Tuotanto- ja
palveluprosessien
johtaminen
1/2020
Henkilöstö ja
työyhteisön
kehittämisen
johtaminen
2/2020
Johtamisessa ja
esimiestyössä
kehittyminen

• Perehdytys koulutuskokonaisuuteen ja opiskelun työvälineisiin
• Miten hyödynnän omia vahvuuksiani tiimin johtamisessa?

• Strategian johtaminen ja sen jalkauttaminen tiimille
• Miten ennakoin muutosten vaikutusta tiimin toiminnassa?

• Projektin suunnittelu ja sen johtaminen

Caseharjoituksia

ThomasHPA
vuorovaikutusanalyysi

• Tuloksellisuuden arviointi mittareiden avulla
• Budjetointi talousohjauksen välineenä

• Henkilöstötyötä ohjaavat säädökset
• Tietosuojan varmistaminen tiimin työskentelyssä

Workshoppeja

• Työhyvinvoinnin tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit
• Kiinnosta, innosta, osallista ja vaikuta tulokseen ja hyvinvointiin

• Asiakkuuksien arviointi ja hankinta
• Asiakkuuksien kehittämisen suunnittelu ja johtaminen

ThomasHPA
tunneanalyysi

• Tehokas henkilöstösuunnittelu ja resursointi
• Tiimissä tarvittavan osaamisen johtaminen
• Talent Management – miten tunnistat ja kiinnität osaajat
• Ohjausta kehittämissuunnitelmiin ja näyttöjen sisältöjen suunnitteluun
mentorien, HOKS-ohjaajien ja kouluttajien avulla

Omaan
työhön
sovellettavat
tehtävät

• Tuotanto- ja palveluprosessien laadun ja tehokkuuden arviointi
• Tuotanto- ja palveluprosesseissa ohjaaminen

eKampus
• Esimiehen itsetuntemus

• Coaching johtamisen välineenä
• Tunneälyanalyysin hyödyntäminen työyhteisön johtamisessa

• Kehittämisprojektien ja projektisuunnitelmien esittely
ja verkostosparraus
• Workshop: Johtamistyössä kehittyminen ja
jatkokehittäminen verkostotuen avulla

Tutkinnon
suorittamista
tukevat ohjaus
keskustelut

