Lähiesimiestyön ammattitutkinto
alkaa Oulussa16.10.2017
- Työkaluja ja osaamista lähiesimiestyöhön

Lähiesimiehen toiminnalla on merkittävä vaikutus organisaation menestymiseen ja tulokseen - taitava esimies
on organisaation voimavara. Esimiestyön merkitys
korostuu entisestään kun nykypäivä haastaa organisaatioita yhä nopeampaan muutokseen ja uudistumiseen.
Lähde kehittämään omaa osaamistasi ja hanki työkaluja
ja menetelmiä oman tiimisi innostamiseen, johtamiseen
ja kehittämiseen sekä pätevöidy lähiesimiestyöhön suorittamalla Opetushallituksen hyväksymä näyttötutkinto.
POHTO järjestää Lähiesimiestyön ammattitutkinnon yhdessä AEL:n kanssa. POHTO vastaa tutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja AEL tutkintoprosessista.
Kenelle
Tutkinto sopii päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville,
esim. työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai
vastaavan lähiesimiehille tai työryhmän vetäjille.

Ohjelma tarjoaa
- Monipuolisen ja kattavan koulutuksen
- Yhteiset ja henkilökohtaiset kehittymistarpeiden
mukaiset koulutuspäivät, esim.
- Toiminnan suunnittelu, johtaminen ja
kehittäminen
- Toiminnalla tuloksiin – talous tutuksi
- Minä lähiesimiehenä
- Perehdyttäminen ja työnopastus
- Esimiehen juridinen osaaminen
- Tehokkaat palaverikäytännöt
- Konkreettisia työkaluja oman esimiesosaamisen
kehittämiseen
- Verkostoitumisen ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia
muiden lähiesimiesten kanssa
- Mahdollisuuden suorittaa virallinen tutkinto
- Henkilökohtaista ohjausta

Valmistava koulutus
Valmistava koulutus tarjoaa tietoa, työkaluja ja antaa
varmuutta esimiestyöhön, ryhmän ohjaamiseen ja
toiminnan kehittämiseen. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti ja pääpaino on
työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
- kokonaiskesto n. 1,5 vuotta
- starttitilaisuus ja 10 koulutuspäivää
- tavoitteellista, ohjattua työssäoppimista
- henkilökohtaista ohjausta tutkinnon
suorittamiseen

Yleistä toteutuksesta
Ohjelma toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.
Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa kehittää
omaa työtä ja osaamista yhdistäen tietopuolinen koulutus, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja tutkinnon
suorittaminen. Oppisopimus solmitaan työnantajan,
opiskelijan ja AEL:n oppisopimustoimiston kanssa.

Tutkinnon sisältö
Tutkinto suoritetaan työpaikalla omassa lähiesimiestyössä. Tutkinto sisältää kolme tutkinnon osaa:

Koulutuspaikka
POHTO
Vellamontie 12
90510 OULU

Pakollinen tutkinnon osa:
Lähiesimiehenä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan kaksi.
Valitaan omien työtehtävien mukaisesti:
- Asiakassuhteiden hoito
- Toiminnan kannattavuus
- Henkilöstötyö
- Kehittämissuunnitelma

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle
maksutonta, lukuun ottamatta tutkintomaksua 58€.

Lisätietoja ohjelmasta antaa
Irja Kellokoski, POHTO
puh. 050 5709 702
irja.kellokoski@pohto.fi
Hakeutuminen 2.10.2017 mennessä AEL:n
sähköisen linkin kautta (linkki alhaalla)

Tutustu tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin
Opetushallituksen sivuilla
http://www.oph.fi/download/167599_334120_Lahiesimiestyon_
ammattitutkinto_2015.pdf

Lähde mukaan kehittämään itseäsi! Hakulomakkeen löydät oheisen linkin kautta.
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/lahiesimiestyon-ammattitutkinto?id=5236

