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Tekniikan erikoisammattitutkinto - tutkintotavoitteinen esimiesohjelma
Haluatko kehittyä esimiehenä?
Hyvä esimies osaa innostaa alaisensa kehittämään sekä itseään että koko työyhteisöä.
Tutkinnon avulla voit kehittää omaa esimiesroolia ja löytää omia vahvuuksia ja kehittämistä
vaativia alueita. POHTOlla on usean vuoden kokemus tekniikan erikoisammattitutkinnon
järjestämisestä ja tutkintoon valmistavasta koulutuksesta.

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

Kohderyhmä
Tekniikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on käytännön kokemusta työnjohtamisesta
tai sitä tukevista asiantuntijatehtävistä, tai henkilöille, jotka ovat siirtymässä työnjohto- tai asiantuntijatehtäviin
omassa organisaatiossaan. Tutkinnon suorittajilla on toimialansa vahva ammatillinen osaaminen ja hyvä organisaationsa toiminnan tuntemus. He johtavat ja kehittävät toimintaa vastuualueellaan.

Tutkinnon keskeinen sisältö ja tavoite
Pakollisen tutkinnon osan työnjohtaminen suorittamisella osoitetaan laajaa osaamista seuraavien aihealueiden
hallinnasta: johtaminen, kannattavuus, asiakkuudet, prosessit ja henkilöstö. Pakollisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset kohdistuvat lyhyen aikavälin toimintaan ja päivittäiseen johtamiseen.
Valinnaisen tutkinnon osan suorittamisella osoitetaan syvää osaamista valitusta alueesta. Osaamisen osoitetaan
valitun alueen suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Valinnaisen tutkinnon osan
ammattitaitovaatimukset kohdistuvat pidemmän aikavälin tavoitteisiin ja toiminnan johtamiseen.

Tutkinnon osat
Tekniikan erikoisammattitutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakollinen tutkinnon osa:
		Työnjohtaminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:
		Prosessijohtaminen
		Henkilöstöjohtaminen
		Asiakaspalvelun johtaminen
		Ammatinharjoittajana toimiminen

Tutkinto on suoritettu, kun tutkinnon suorittaja on suorittanut hyväksytysti sekä kaikille yhteisen
että valinnaisen tutkinnon osan.
Valinnaisen osan tutkinnon suorittaja voi korvata työtehtäviin läheisesti liittyvän erikoisammattitutkinnon
suorittamisella.

Tutkinnon henkilökohtaistaminen
Tekniikan erikoisammattitutkintoon hakeutuvan henkilön lähtötilanne ja tutkinnon sopivuus hänelle varmistetaan näyttötutkinnon henkilökohtaistamisprosessin mukaisesti henkilökohtaisella haastattelulla. Haastattelun
yhteydessä hakija voi esittää dokumentaatiota osaamisestaan ja työkokemuksestaan sekä tulevaisuuden
suunnitelmistaan.
Tekniikan erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisen suunnitelma tehdään yhteistyössä työnantajan, valmistavan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjän kanssa. Lähtökohtana on tutkinnon suorittajan johtamisprosessin kautta tapahtuva tutkintotilaisuuksien määrittely siten, että tutkintotilaisuudet tapahtuvat johdonmukaisena prosessina tutkinnon perusteiden mukaan.
Tarvittavan lisäammattitaidon hankkimisen suunnitelma tehdään yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja tarvittavien sidosryhmien kanssa. Lisäammattitaito hankitaan suunnitelman mukaisesti valmistavan koulutuksen,
työssäoppimisen, verkko-oppimisen tai muun yhteisesti sovitun oppimismenetelmän kautta.

Valmistava koulutus
POHTOn tekniikan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus koostuu orientaatiopäivästä ja lähiopetuspäivistä, joiden määrä tarkentuu henkilökohtaistetun oppimissuunnitelman mukaan. Osallistuja voi valita seuraavassa kaaviossa kuvatuista koulutusmoduuleista kehittymistarpeensa mukaisen koulutuskokonaisuuden 1-3
päivän jaksoissa. Lisäkoulutuksia on mahdollista valita eri veloitukselle mm. johtamisarvio 360 , testit ja
kartoitukset.
Lisää koulutusvaihtoehtoja löytyy vuosittain ilmestyvästä POHTOn Kehittämispalvelut -kirjasta sekä POHTOn
verkkosivuilta www.pohto.fi.
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Aloituspäivä
Esimerkki koulutusmoduuleista:

Työn organisointi ja
johtaminen
(2 pv)

Kannattavuus ja
kustannushallinta
(2 pv)

Henkilöstön ja
työyhteistön
kehittäminen (2 pv))

Toiminnan
suunnittelu
(2 pv)

Ajankäytön hallinta ja
itsensä johtaminen
(2 pv)

Esiintyminen ja
neuvottelutaito
(2 pv)

Esimiehen asema,
oikeudet ja vastuut
(2 pv)

Projektinhallinta
(2 pv)

Tuotannon
ohjaus
(2 pv)

Laadun
peruskurssi
(2 pv)

Asiakaspalvelun
kehittäminen
(2 pv)

Rekrytointi
(1 pv)

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.

Koulutuspaikka

Hinta

Lisätietoja

POHTO
Vellamontie 12
90510 Oulu

Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen hinta määräytyy opiskelijan
henkilökohtaistetun tutkintosuoritus- ja oppimissuunnitelman
mukaan.

Kehittämispäällikkö
Karoliina Tamminen
puh. 010 843 4570
karoliina.tamminen@pohto.fi

Koulutus on mahdollista rahoittaa
myös oppisopimusrahoituksella.

www.pohto.fi
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