
Johtamisen ja yritysjohtamisen  
erikoisammattitutkinto

Kenelle? Mitä? Miten?
Tutkinto on suunnattu henkilöille, jotka 
toimivat esimies- tai johtotehtävissä sekä 
yrittäjille. Tutkinnossa ei ole muodollisia 
pääsyvaatimuksia.

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

Osallistumismaksu
300 €

Lisätiedot
Minttu Kilpinen, koulutuspäällikkö 
minttu.kilpinen@mercuria.fi 
040 7337 493

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä  
ja se antaa yleisen jatko-opintokelpoi- 
suuden esimerkiksi yliopistoissa.  
MERCURIAssa voit suorittaa johtamisen  
ja yritysjohtamisen osaamisalan.  
 
Pakollinen tutkinnon osa (80 osp) 
• Johtajana toimiminen
 
Valinnaiset tutkinnon osat,  
joista valitaan kaksi (100 osp) 
• Strategiatyön johtaminen 
• Projektin johtaminen 
• Työyhteisön kehittämisen johtaminen 
• Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 
• Asiakkuuksien johtaminen 
• Talouden johtaminen  
• Tuotanto- tai palveluprosessien  
   johtaminen.

Voit tutustua tutkinnon sisältöön  
eperusteissa.

Koulutus on oppisopimuskoulutusta,  
jolloin pääosin kehität ja syvennät  
osaamistasi omien työtehtäviesi kautta.  
 
Ennen koulutuksen käynnistymistä  
suunnittelemme sinulle henkilökoh- 
taisen osaamisen kehittämissuunni- 
telman (HOKS), jossa määritellään  
kehittymistarpeesi ja millä työtehtävillä 
näytät osaamisesi. 

HOKS-ohjaajamme sparraavat sinua 
koko koulutusprosessin ajan tutkinnon  
suorittamisessasi. Työpaikallasi sinulla 
on mentori, jonka kanssa voit ideoida  
vastuu-alueesi kehittämistä.  
Johtamisvalmennuksessa valitset  
valmennustarjotilltamme omaa  
osaamistasi kehittävät lähiopetuspäivät.  

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

 Ryhmä käynnistyy   
15.10.2019

 
Täytä hakulomake  

 osoitteessa mercuria.fi

 Hae nyt!

Tutustu valmennuskokonaisuuteen  
esitteen kääntöpuolelta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2541612
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2541612


Valmennustarjotin

Orientaatiopäivä Toimintaympäristö ja strategia 
• Toimintaympäristön nykytilan arviointi ja muutosten ennakointi

Vuorovaikutus ja viestintä 
• ThomasHPA-analyysin hyödyntäminen ihmisten  
   erilaisuuden huomioimisessa ja tiimin toiminnassa
• Verkostoissa toimiminen innostavalla viestinnällä

Toimintaympäristö ja strategia
• Strategian johtaminen ja jalkauttaminen tiimille

Toimivat prosessit 
• Liiketoiminnan ja toimintaprosessien  
   suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen
• Prosessimallit – parhaat käytännöt  
   ja case-esimerkit

Tuloksen seuranta ja toteuttaminen
• Vastuualueen talouden suunnittelu ja  
   organisointi  
• Mittarit, tunnusluvut ja raportit talouden  
   johtamisen välineinä

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 
• Tehokas henkilöstösuunnittelu ja  
   resursointi
• Talent Management – miten tunnistat  
   ja kiinnität osaajat

Lähiopetuspäivät järjestetään MERCURIAssa  
Vantaan Martinlaaksossa hyvien  

liikenneyhteyksien päässä.

15.10 2019  11/2019 

  1/2020

  2/2020 

 3/2020

  4/2020 

5/2020

kevät 2021

Valmis!

 Uusi ryhmä käynnistyy   
15.10.2019

 
   

   Täytä hakulomake  
  osoitteessa 

   
mercuria.fi

 Hae nyt!

9/2020

10/2020

Workshop tuloksen kehittämiseen 
• Talouden kehittämisen ja seurannan  
   johtaminen – miten kytket talouden  
   johtamisen asiakkuuksiin ja prosesseihin

11/2020

Kehittämisen ja näyttösuunnitelmien  
sparrauspäivä
• Tuoteryhmän suunnittelu ja kehittäminen 
• Asiakaslähtöisen myyntityön toteuttaminen  
   ja kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen - työvalineitä johtamiseen 
• Työyhteisön kulttuuri ja toimintatavat
• Tunneälyanalyysi ja Coaching

1/2021

Johtamisen kehittämisen sparrauspäivä
• Kehittämisprojektien purku ja verkostosparraus

6/2020

Asiakkuuksien johtaminen
 • Asiakkuuksien arviointi ja hankinta
• Asiakkuuksien kehittämisen suunnittelu ja johtaminen


