
LIIKETOIMINNAN 
ERIKOISAMMATTITUTKINTO

SUORITA LIIKETOIMINNAN 
ERIKOISAMMATTITUTKINTO TYÖN OHESSA 

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu eri 
alojen asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimiville.  

Tutkinnon eri osaamisalavaihtoehdot antavat joustavan 
ja yksilöllisen mahdollisuuden oman osaamisen ja 
vastuualueen kehittämiseen.

TOTEUTUS

Koulutus koostuu lähipäivistä, verkkomateriaalista, ver-
kossa tapahtuvasta oppimisesta ja keskusteluista sekä 
omaan työhösi kytkettävistä ennakko- ja/tai jälkitehtä-
vistä ja henkilökohtaisesta ohjauksesta.  

Koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta laaditaan 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, 
jossa otetaan huomioon työkokemuksesi ja aikaisem-
mat opintosi.

Tutkinnon suoritat joustavasti omissa työtehtävissä ke-
hittäen omaa osaamistasi ja vastuualuettasi. Koulutta-
jina toimivat Savon ammattiopiston sekä yrityselämän 
eri alojen asiantuntijat. 

ESIMERKKEJÄ TUTKINTOPOLUISTA
 
Henkilöstöhallinnon osaamisala (120 osp)

Ammattitaitovaatimukset liittyvät esimerkiksi henkilös-
tövoimavarojen suunnitteluun ja johtamiseen, henkilös-
töprosessien ohjaamiseen, esimiesten henkilöstötyön 
tukemiseen, työ- ja palvelusuhdeasioiden asiantuntijuu-
teen sekä henkilöstön osaamisen, työsuojelun ja työhy-
vinvoinnin kehittämiseen.  

Taloushallinnon osaamisala (120 osp)

Ammattitaitovaatimukset liittyvät esimerkiksi päätöksen-
tekoa tukevien laskelmien tekemiseen, taloushallinnon 
kokonaisuuden suunnitteluun ja taloustilanteen arvioin-
tiin, budjetointiprosessin ja tilinpäätösprosessin ohjaa-
miseen sekä talouden hallinnan erityiskysymysten asian-
tuntijuuteen.

HAKEMINEN

www.sakky.fi/koulutushaku

IDEOITA JA INNOSTUSTA TULEVAISUUTEEN: WWW.SAKKY.FI
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LIIKETOIMINNAN 
ERIKOISAMMATTITUTKINTO

SAVON AMMATTIOPISTO
PL 87, 70101 Kuopio

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. 

Tutkinnon pakollinen osa on 
Vastuualueen liiketoiminan suunnittelu ja 
toteuttaminen, 60 osp

Henkilöstöhallinnon osaamisalan valinnaisia 
tutkinnon osia ovat mm.

• Henkilöstötyö 60 osp
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen 60 osp
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 
 60 osp
• Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen 60 osp

Taloushallinnon osaamisalan valinnaisia 
tutkinnon osia ovat mm.

• Kustannuslaskenta 60 osp
• Taloudenhallinta 60 osp
• Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen 60 osp
• Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 
 60 osp

HINTA

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

OPPISOPIMUS

Koulutuksen voi suorittaa oppisopimuksella. 
Oppisopimuskoulutus on maksuton. 
Lisätietoa oppisopimuksesta, 
Jaana Kukkonen, oppisopimuskoordinaattori 
puh. 044 785 3064
jaana.kukkonen@sakky.fi

HAKEMINEN

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

LISÄTIETOA

Marika Ropponen, tutkintovastaava 
puh. 044 785 8642
marika.ropponen@sakky.fi

LISÄÄ JOHTAMISTUTKINTOJA OSOITTEESSA

www.sakky.fi/johtaminen 
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