Johtamisen
erikoisammattitutkinto
Näyttötutkinnot POHTO

Johtamistyössä menestyminen vaatii osaamista.
On tärkeää huolehtia siitä, että henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään vastaamaan muuttuvia
vaatimuksia. �������������������������������������������������������������������������������������
Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisenä ajatuksena on, että johtaminen on koko�
naisvaltaista toimintaa, jossa toiminnan johtaminen ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden
kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.
POHTOlla on usean vuoden kokemus johtamisen erikoisammattitutkinnon järjestämisestä ja tutkintoon
valmistavasta koulutuksesta.

asiakaspalvelu@pohto.fi - www.pohto.fi - puhelin: 010 843 4600

Kohderyhmä
Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajilla on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä toimialansa ja
organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus. He osaavat johtaa ja kehittää organisaatiossaan omaa
vastuualuettaan ja vastaavat yksikkönsä tai oman vastuualueensa toiminnan johtamisesta, niin että organisaation strategiat toteutuvat ja päästään asetettuihin tavoitteisiin.

Tutkinnon keskeinen sisältö ja tavoite
Johtamisen erikoisammattitutkinnon keskeisenä ajatuksena on, että johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa,
jossa toiminnan johtaminen ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Toimintaa suunnitellaan, johdetaan ja arvioidaan tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksessa
muiden toimijoiden ja tahojen kanssa. Johtaminen edellyttää vastuualueen kokonaisvaltaista arviointia, toiminnan suunnittelua ja johtamista organisaatiossa valitun strategian pohjalta, muutostarpeiden ja kehittämiskohteiden tunnistamista sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamista.
Tutkinnon osat
Johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää
pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Kaikille yhteinen tutkinnon osa
JOHTAJANA TOIMIMINEN
- Vastuualueen toiminnan suunnittelu johtaminen ja kehittäminen
- Oman johtamisen ja johtamisosaamisen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden.
HENKILÖSTÖN
JOHTAMINEN

ASIAKKUUKSIEN
JOHTAMINEN

TUOTANNON
JOHTAMINEN

VERKOSTOJEN
JOHTAMINEN

Henkilöstövoimavarojen
arviointi

Asiakkuuksien arviointi

Tuotannon arviointi

Verkostotoiminnan
lähtökohtien arviointi

Henkilöstön johtaminen ja
kehittäminen

Asiakkuuksien johtaminen ja
kehittäminen

Tuotannon johtaminen ja
kehittäminen

Verkostotoiminnan
johtaminen

Henkilöstön johtamista koskevan projektin
suunnittelu

Asiakkuuksien johtamista
koskevan projektin
suunnittelu

Tuotannon johtamista
koskevan projektin
suunnittelu

Verkostotoiminnan
johtamista koskevan
projektin suunnittelu

Henkilöstöä koskevan
projektin johtaminen

Asiakkuuksien johtamista
koskevan projektin
johtaminen

Tuotannon johtamista
koskevan projektin
johtaminen

Verkostotoiminnan
johtamista koskevan
projektin johtaminen

Tutkinnon kolmivaiheinen henkilökohtaistaminen

Hakeutumisvaihe
Johtamisen erikoisammattitutkintoon hakeutuvan henkilön lähtötilanne ja tutkinnon sopivuus hänelle
varmistetaan näyttötutkinnon henkilökohtaistamisprosessin mukaisesti.
Tutkinnon suorittaminen
Johtamisen erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisen suunnitelma tehdään yhteistyössä työnantajan, valmistavan koulutuksen järjestäjän ja tutkinnon järjestäjän kanssa. Lähtökohtana on tutkinnon suorittajan
johtamisprosessin kautta tapahtuva tutkintotilaisuuksien määrittely siten, että tutkintotilaisuudet tapahtuvat
johdonmukaisena prosessina tutkinnon perusteiden mukaan.
Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen
Tarvittavan lisäammattitaidon hankkimisen suunnitelma tehdään yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja tarvittavien sidosryhmien kanssa. Tarvittava ammattitaito hankitaan suunnitelman mukaisesti valmistavan koulutuksen,
työssäoppimisen, itseopiskelun tai muun yhteisesti sovitun oppimismenetelmän kautta.

Tulevaisuus on tekemistä!

Yleistä näyttötutkinnoista
Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä tutkintosuoritusten puolueettomasta laadunvarmistuksesta vastaavat toimialoittain ja -alueittain asetetut tutkintotoimikunnat. Tutkintotoimikuntien jäsenet edustavat työelämää (työnantajat ja työntekijät) ja opettajia. Tutkintotoimikunnat tekevät tutkintojen järjestämisestä
sopimukset oppilaitosten tai muiden laitosten kanssa, joilla on riittävät edellytykset järjestää näyttötutkintoja.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen ja tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että kaikki
tarvittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Myös tutkinnon osan suorittamisesta annetaan
todistus osallistujan sitä pyytäessä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ei käytetä numeerista
arviointiasteikkoa, vaan tutkinto on joko hyväksytty tai hylätty.
Tutkinnon suorittaja voi saada halutessaan ammattipassin osoituksena tutkinnon suorittamisesta. Työmarkkinaosapuolten hallinnoimasta koulutusrahastosta on mahdollista hakea ammattitutkintostipendiä mikäli henkilö
täyttää vaaditut ehdot. POHTO on järjestänyt tutkintoja jo vuodesta 1996 lähtien ja tutkintotodistuksen
on POHTOsta saanut yli 1700 henkilöä.

Ajankohdat

Hinta

Yhteyshenkilöt

Tutkinnon suorittamiseen voi

Koulutuksen ja tutkinnon suoritta-

Kehittämispäällikkö

hakeutua jatkuvasti. Katso seuraava

misen hinta määräytyy opiskelijan

Minna Jurvelin

aloituspäivä www.pohto.fi tai kysy

henkilökohtaistetun oppimis- ja

puh. 010 843 4521

lisää yhteyshenkilöiltä.

tutkintosuunnitelman mukaan.

minna.jurvelin@pohto.fi

Koulutuspaikka

Koulutus on mahdollista rahoittaa

Kehittämisassistentti

POHTO

myös oppisopimusrahoituksella.

Tiina Rakennuskoski

Vellamontie 12

puh. 010 843 4520

90510 Oulu

tiina.rakennuskoski@pohto.fi
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