
LÄHIESIMIESTYÖN 
AMMATTITUTKINTO

TOIMITKO TIIMIN, OSASTON TAI 
PALVELUYKSIKÖN LÄHIESIMIEHENÄ TAI 
TYÖRYHMÄN VETÄJÄNÄ? 

Esimiestyön haasteisiin saat uutta osaamista ja 
varmuutta lähiesimiestyön ammattitutkinnosta. Lähiesi-
miestyön ammattitutkinto on tarkoitettu päivittäisjohta-
misen tehtävissä eri toimintaympäristöissä niin yksityi-
sellä kuin julkisella sektorilla työskenteleville. 

TUTKINNON RAKENNE

Pakollinen tutkinnon osa
• Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi
• Asiakassuhteiden hoito
• Henkilöstötyö
• Kehittämissuunnitelma
• Toiminnan kannattavuus

TUTKINNON SUORITTAMINEN JA 
OSAAMINEN

Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman 
mukaan työpaikalla. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan 
omissa päivittäisjohtamisen työtehtävissä. Osaamista 
arvioivat sovitut työpaikan ja oppilaitoksen edustajat. 
Tutkinnon suorittaminen ei edellytä tutkintokoulutuk-
seen osallistumista. 

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on 
perustiedot esimiestyöstä. Hän osaa suunnitella, ohjata 
ja kehittää työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää 
työntekijöitä tai opiskelijoita. 

Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon 
suorittanut osaa toimia asiakkuuksien vahvistamiseksi, 
toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai 
henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä 
tai hän osaa suunnitella työhönsä liittyvän kehittämis-
hankkeen.

IDEOITA JA INNOSTUSTA TULEVAISUUTEEN: WWW.SAKKY.FI

KOULUTUS 
TEKEE 
HYVÄÄ.
LÄPI 
ELÄMÄN.

#SAKKY
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LÄHIESIMIESTYÖN 
AMMATTITUTKINTO

SAVON AMMATTIOPISTO
PL 87, 70101 Kuopio

KOULUTUS TUTKINNON SUORITTAMISEN 
TUKENA
  
Tutkintokoulutuksessa saat valmiuksia ja taitoja esimies- 
työssä onnistumiseen. Osallistut koulutukseen vain niiltä 
osin, kuin se sinun omien tavoitteiden ja aiemmin 
hankkimasi osaamisen perusteella on tarpeellista. 

Koulutuksen sisältönä on mm.

• työryhmän johtaminen
• esimiehen rooli ja tehtävät työyhteisössä
• asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen
• työyhteisöviestintä esimiestyössä
• esimiehen työlainsäädäntö
• henkilöstötyö ja henkilöstön kehittäminen
• kehittämissuunnitelma
• toiminnan tuloksellisuus ja kannattavuus

HINTA

Opiskelijan maksama tutkintokoulutus: 400 € 
Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 850 €

OPPISOPIMUS

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. 
Oppisopimuskoulutuksessa ei ole osallistumis- tai 
ilmoittautumismaksuja. 
Lisätietoa oppisopimuksesta, 
Kirsi Tikkunen  puh. 044 785 8753 tai 
Jaana Kukkonen, puh. 044 785 3064

HAKEMINEN

www. sakky.fi/koulutushaku
www.sakky.fi/oppisopimus

LISÄTIETOA

Petri Lehtoranta, suunnittelija 
puh. 044 785 8613
Satu Ahonen, tutkintovastaava
puh. 044 785 4915
Johanna Nurmi, vastuukouluttaja (Varkaus)
puh. 044 785 8013
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sakky.fi 
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