
JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTAMISEN 
ERIKOISAMMATTITUTKINTO

MEILLÄ JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTA-
MISEN ERIKOISAMMATTITUTKINNOSSA 
ON SUOMEN LAAJIN SISÄLTÖTARJONTA!

Me teemme toisin kuin koulutuksen tarjoajien valtavirta. 

Panostamme laadukkaaseen kasvokkain ja verkossa ta-
pahtuvaan live-opetukseen.  

Sisältö koostuu ajankohtaisista johtamisen koulutuspäi-
vistä, työpajoista ja webinaareista.  Koulutuksen laajuus 
ja kesto räätälöidään sinun tarpeidesi mukaan. 

VERKOSTOIDU

Tutustut lähiopinnoissa eri alojen johtajiin ja lähijohta-
jiin. Opit heidän kokemuksistaan ja saat vertaistukea 
omaan  johtamistyöhösi.

”Sain vinkkejä ja vertaistukea omaan 
johtamiseen, ryhmän tuki huikeaa! 

Lue lisää johtamisen opiskelijatarinoita ja haastatteluja: 
www.sakky.fi/johtaminen 

KEHITY JA KEHITÄ ORGANISAATIOTASI

”Hyvä esimies saa oman työyhteisönsä 
loistamaan! 

On tärkeää, että johtajat ja lähijohtajat ovat valmiita ke-
hittämään osaamistaan – itsensä ja koko organisaation 
hyväksi. 

Lähiopetus on käytännönläheistä. Se sisältää tietoisku-
jen lisäksi työskentelyä eri kokoonpanoissa sekä asian-
tuntijavieraiden esityksiä. 

Itsenäinen opiskelu nivotaan aina omaan johtamiseen ja 
organisaatioon. Se auttaa näkemään omaa työtä uudella 
tavalla ja viemään opittua suoraan käytäntöön. 

IDEOITA JA INNOSTUSTA TULEVAISUUTEEN: WWW.SAKKY.FI

SAVON AMMATTIOPISTO
PL 87, 70101 Kuopio
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TUTKINNON RAKENNE

Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta 
valinnaisesta tutkinnon osasta.

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
• Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai 
 erikoisammattitutkinnosta

Valitse valinnaiset tutkinnon osat työtehtäviesi ja tavoit-
teidesi mukaan. Tutkinnon teet omien työtehtäviesti 
kautta työpaikallasi. 

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Lähiopetus sisältää kokonaisia päiviä klo 8.00-15.00 sekä 
työpajoja ja webinaareja. Tarjoamme henkilökohtaista 
ohjausta itsenäiseen opiskeluun, jota ovat mm. verkko-
materiaaliin tutustuminen, verkkotehtävät, työkalujen 
kokeilu käytännössä, omien kokemusten reflektointi.

Oman johtamisen kehittämisen työkaluna on 360-as-
teen arviointi, jolla saat palautetta omalta organisaatiolta 
johtamistyöstäsi. Arviointi antaa vankan perustan sekä 
oman osaamisen että johtamasi työyhteisön toiminnan 
kehittämiseen.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

Marika Ropponen, tutkintovastaava
Puh. 044 785 8647

Mauri Heikkinen, tutoropettaja
Puh. 044 785 8642

Petri Lehtoranta, suunnittelija
Puh. 044 785 8613 

sähkopostit muotoa: etunimi.sukunimi@sakky.fi

REFERENSSIT

”Johtamisen koulutus on aitiopaikka päästä verkostoitu-
maan ja tutustumaan sekä julkisen että yksityisen sek-
torin toimijoihin. Tutkinnon suorittaminen antoi 
itselle selkeästi varmuutta esimiehenä toimimi-
seen. 

Tutkinnon ja Sakkyn ammattilaisten avulla saa varmasti 
myös uusimmat tiedot ja taidot esimiehenä kehittymi-
seen.”

Tuomas Huusko
myyntijohtaja, Savon Media Oy

”Johtamisen koulutus oli hyvä prosessi oman joh-
tamisajattelun selkiyttämiseksi; koulutuspäivinä oli 
lupa keskittyä vain ja ainoastaan johtamiseen ja sen ke-
hittämiseen. 

Ryhmässämme oli kattavasti eri alan ammattilaisia, joi-
den kanssa käydyt keskustelut olivat yksi koulutuksen 
parhaista anneista. Sain koulutuksesta myös paljon ajat-
telemisen aihetta ja tukea, kun kesken opintojen hyppä-
sin yrittäjän arkeen.”

Sanna Sensio
yrittäjä, Päiväkoti Huiskilo

HINTA

Opiskelijan maksama tutkintokoulutus: 550 € 
Yrityksen maksama henkilöstökoulutus: 1100 €

OPPISOPIMUS

Koulutuksen voit suorittaa myös oppisopimuksella. 
Oppisopimuskoulutuksessa ei ole 
osallistumis- tai ilmoittautumismaksuja. 

Lisätietoa oppisopimuksesta, Kirsi Tikkunen
puh. 044 785 8753 tai kirsi.tikkunen@sakky.fi

HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN

www.sakky.fi/johtaminen 


