Yritysjohtamisen

erikoisammattitutkinto
Koulutus on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjille tai palkatuille johtajille, jotka
johtavat itsenäisesti yritystä tai sen yksikköä.
•
•
•
•
•
•

Lisätiedot:
Jari Tuominen
040 569 2626
jari.tuominen@dealux.fi
www.dealux.fi

Koulutuspäiviin voi osallistua myös etänä
livestream palvelun kautta!

Strateginen johtaminen
Johtamisosaamisen kehittäminen
Digitalisaation mahdollisuudet
Bio– ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet ja -rajapinnat (case strateginen ajattelu)
Valmentava johtajuus
Sopimusriskienhallinta

Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Kokonaisuudessaan
koulutus kestää noin 12 kuukautta. Koulutus alkaa
29.5.2018 ja se koostuu 10 koulutuspäivästä ja oppimista tukevista harjoitustehtävistä. Koulutuksen
omarahoitusosuus on 700€ (alv 0%). Huom. Tutkinnon suorittanut voi anoa 400€ (veroton) ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastosta.
Koulutukseen ilmoittaudutaan linkin kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.5.2018
https://rastor-plus.solenovo.fi/education/app/applicant/
applicationwizard/new?education=1546233160&lang=fi

TAVOITE JA HYÖDYT
Koulutuksen tavoitteena on kehittää suomalaisten yritysten johtamisosaamista ja auttaa yrityksiä oman
liiketoimintansa strategisen tason kehittämisessä. Osallistuja osaa täsmentää ja johtaa yrityksen strategiaa,
laatia strategisen kehittämissuunnitelman sekä kehittää omaa johtamisosaamistaan. Kehittämisprojektin
tuomat hyödyt ja työkalut ovat käytössäsi myös muissa yrityksen kehittämishankkeissa.
TUTKINNON OSAT
Pakollinen tutkinnon osa 2 kpl
•

Yrityksen strategian kehittäminen

•

Oman johtamisosaamisen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 2
•
•
•

Asiakkuuksien kehittäminen
Työyhteisön johtaminen
Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen ajankohta 29.5.2018 - 30.6.2019
1. Yrityksen strategian kehittäminen 29.5.2018, klo 10.00—16.00
•
Tutkinnon suorittaminen ja valmistavakoulutus
•
Strategisen johtamisen perusteet ja erilaiset liiketoimintastrategiat
•
Hallituksen rooli ja toiminnan strateginen suunnittelu
•
Toimintaympäristön vaikutukset
•
Oman yrityksen strateginen analysointi
•
Seppo Laukkanen, TkL (Kouluttajana mm. TTY ja HHJ-tutkinto)
Harjoitustehtävä, strategian analysointi ja kehittäminen
2. Yrityksen strateginen kehittäminen, 4.6.2018 klo 12.00 - 16.00
•
Strategian toteuttaminen
•
Yrityskulttuuri ja muutoksen johtaminen
•
Tiedolla johtaminen, mittaaminen ja palkitseminen
•
Seppo Laukkanen, TkL

Näyttötutkintoinfo opetuspäivän yhteydessä

Harjoitustehtävä, strategian toteuttaminen
3. Oman johtamisosaamisen kehittäminen 09/2018 klo 12.00 - 16.00
•
Johtajan tehtävät ja roolit, erilaiset johtamistavat
•
Tehokkaat tiimit, johtoryhmätyöskentely
•
Oman johtajuuden arviointi ja kehittäminen
•
Seppo Laukkanen, TkL
Harjoitustehtävä, oman johtajuuden kehittäminen
4. Strateginen ajattelu: digitalisaation sekä bio– ja kiertotalouden mahdollisuudet 10/2018 klo 9.00—16.00
•
Digitalisaation mahdollisuudet ja tulevaisuuden innovaatiot
•
Bio– ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet
•
Tulevaisuuden liiketoimintastrategiat
•
Jari Tuominen, Dealux Oy ja yrityscaset
5 Oman johtamisosaamisen kehittäminen 10/2018 klo 12.00—16.00
Yrityksen strategian kehittäminen
•
Itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
tutkinnon osan näyttö tulee suorit•
Hyvä työkunto ja jaksaminen
taa 30.11.2018 mennessä
•
Hyvinvoivat työyhteisöt
•
Jari Tuominen, Dealux Oy
Harjoitustehtävä, itsensä johtaminen
6. Asiakkuuksien kehittäminen 11/2018 klo 12.00 - 16.00
•
Asiakkuuksien strateginen näkökulma
•
Palvelujen tuottaminen ja asiakkaan lisäarvo
•
Asiakkuuksien analysointi ja kehittäminen, sidosryhmäyhteistyö
•
Heikki Lindevall, D-Marketing Services OY
Harjoitustehtävä, asiakkuuksien kehittäminen
7. Talouden kehittäminen 01/2019 klo 12.00 - 16.00
•
Yrityksen taloudellisen tilanteen analysointi
•
Talouden systemaattinen kehittäminen
•
Talousjohtamisen keskeiset käsitteet
•
Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät
•
Johanna Saarinen, TalousNero
Harjoitustehtävä, tiedolla johtaminen ja talous
8. Työyhteisön johtaminen 02/2019 klo 12.00 - 16.00
•
Osaamisen strateginen kehittäminen
•
Muutoksen johtaminen
•
Hyvä esimiestyö
•
Työyhteisön haasteet ja ongelmanratkaisu
•
Seppo Laukkanen, TkL

Oman johtamisosaamisen tutkinnon
osan näyttö tulee suorittaa 31.01.2019
mennessä

Asiakkuuksien kehittäminen tutkinnon osan näyttö tulee suorittaa
31.3.2019 mennessä

Harjoitustehtävä, työyhteisön kehittäminen
9. Valmentava johtajuus/ työyhteisön johtaminen 03/2019 klo 12.00—16.00
•
Organisaation sosiaalinen oppiminen ja kehittyminen
•
Valmentava johtajuus ja esimiestyö
•
Osaamisen kehittämisen arviointi ja kehityssuunnittelu
Työyhteisön johtaminen tutkinnon
•
Kirsi Kallio, FL, HKI Yliopisto
osan näyttö tulee suorittaa
31.5.2019 mennessä
10. Yhtiö– ja sopimusoikeus 04/2019 klo 12.00—16.00
•
Yrityksen sitoumukset ja vastuut
•
Sopimusoikeus– ja sopimusriskienhallinta
•
Juha Tuominen, Suomen Lakiekonomit Oy

Päätöspäivä kesäkuussa 2019

