Yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto
- Yritystoiminnassa menestyminen vaatii osaamista.
Näyttötutkinnot POHTO

Kehittämällä yrityksesi strategista osaamista ja johtamista, voit saavuttaa merkittävää kilpailuetua
yritystoimintaasi. Liiketoiminnan kehittäminen on haastavaa ja pitkäjänteistä työtä, jonka
tavoitteena on osaamisen, tehokkuuden ja kannattavuuden parantaminen.

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

Kohderyhmä
Tutkinto on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjille tai palkatuille johtajille, jotka johtavat
kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä. Henkilö on johtanut ja kehittänyt
yritystään tai yksikköään usean vuoden ajan. Hän vastaa yrityksen toiminnasta ja vaikuttaa omilla päätöksillään
koko yrityksen kehittymiseen.

Tutkinnon keskeinen sisältö ja tavoite
Tutkinnon tavoitteena on oman yrityksen kehittäminen sekä tutkinnon suorittajan kehittyminen yritysjohtajana.
Tutkinnon suorittaminen lähtee yrityksen strategian täsmentämisestä, jolloin keskipisteenä on yrityksen jatkuvuus, kasvu ja kannattavuus.
Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät yrityksen toiminnan kokonaisuuden hallintaa. Tutkinnon suorittaja arvioi yrityksen toimintaa sekä omia johtamistaitojaan. Tutkintoa suorittaessaan yrityksen johtaja toteuttaa
omassa yrityksessään myös kehittämisprojektin, joka suuntautuu yhteen valinnaisista tutkinnon osista. Projektissa yrityksen johtaja arvioi kyseisen toiminnan merkityksen oman yrityksensä jatkuvuudelle ja kehittymiselle sekä
suunnittelee tarvittavat toimenpiteet.

Tutkinnon osat
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Kaikille yhteinen tutkinnon osa:
		

Yrityksen johtaminen ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:
		
		
		
		
		

Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
Talouden johtaminen ja kehittäminen
Tuotannon johtaminen ja kehittäminen
Kansainvälistymisen johtaminen ja kehittäminen

Tutkinto on valmis, kun tutkinnon suorittaja on suorittanut hyväksytysti sekä kaikille yhteisen
että valinnaisen tutkinnon osan.
Tutkinnon perusteet löytyvät Opetushallituksen www-sivuilta osoitteesta: www.oph.fi

Tutkinnon henkilökohtaistaminen
Yritysjohtamisen 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.
Yritysjohtamisen 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 yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus koostuu max. 10 lähiopetuspäivästä.
Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma ja osallistuja voi
valita POHTOn koulutusmoduuleista kehittymistarpeensa mukaisen koulutuskokonaisuuden.

Esimerkkejä koulutusmoduuleista:

Liiketoiminnan
strateginen
johtaminen

Johtajana
kehittyminen

Talouden
johtaminen

Asiakkuuksien
hallinta ja
johtaminen

Tuotannon
johtaminen ja
kehittäminen

Strateginen
henkilöstöjohtaminen

Kansainvälistymisen
johtaminen
ja kehittäminen

Projektinhallinta

Tavoitteiden ja
muutoksen
johtaminen

Esimiehen
oikeudet ja
vastuut

Lisää koulutusvaihtoehtoja löytyy vuosittain ilmestyvästä POHTOn Kehittämispalvelut -kirjasta sekä
POHTOn verkkosivuilta www.pohto.fi.

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
hakeutua jatkuvasti. Katso
seuraava aloituspäivä
www.pohto.fi tai kysy lisää
yhteyshenkilöiltä.

Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen hinta määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman
mukaan.

Minna Jurvelin
puh. 010 843 4521
minna.jurvelin@pohto.fi

Koulutuspaikka:
POHTO, Oulun kehittämiskeskus
Vellamontie 12
90500 Oulu

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on mahdollista suorittaa
myös oppisopimuskoulutuksena,
jolloin osallistujalle jää maksettavaksi tutkintomaksu 58 €.

Seija Rousti
puh. 010 843 4504
seija.rousti@pohto.fi
www.pohto.fi
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