
Haluatko saada uusia näkökulmia vastuualueesi 
johtamiseen ja organisaatiosi kehittämiseen? 
Haluatko kehittyä johtajana?

Johtajana toimiminen | Strategiatyön johtaminen | Projektin 
johtaminen | Työyhteisön kehittämisen johtaminen | 
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen | Asiakkuuksien
johtaminen | Talouden johtaminen | Tuotanto- ja 
palveluprosessien johtaminen

Tule kehittämään 

johtamisosaamistasi 
Johtamisen ja yritysjohtamisen 

erikoisammattitutkinto

4.9.2020–28.2.2022



Koulutuskokonaisuus oppisopimuksena koostuu

- Suunnitellusta ja ohjatusta työelämässä oppimisesta. Nimetty 

työpaikkaohjaaja seuraa kehittymistäsi ja tukee sinua opintojen 

yhdistämisessä työtehtäviisi. 

- Osaamistarpeesi mukaan valituista yhteisistä koulutuspäivistä 

sekä muista osaamisen hankkimisen tavoista

- Ohjaustapaamisista ja näyttöjen toteuttamisesta omassa työssä

Koulutukseen osallistumisen edellytykset

Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että johdat työssäsi 

vastuualueesi henkilöstöä ja taloutta sekä kehität toiminnan 

tuloksellisuutta. Tutustu tutkinnon perusteisiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2541612/reformi/tiedot ja 

keskustele koulutukseen hakeutumisesta etukäteen esimiehesi kanssa.

Alustava aikataulu:

- Orientaatio 4.9.2020

- 7-9 yhteistä koulutuspäivää 9/2020 – 12/2021

Esimerkkejä aihealueista:
- Toimintaympäristö ja strateginen ajattelu 

- Oman toiminnan kehittäminen

- Toiminnan ja talouden johtaminen

- Ihmisten johtaminen

- Asiakaslähtöinen palvelutoiminnan kehittäminen 

- Verkostojen johtaminen

- Johtajan vuorovaikutustaidot

- Jatkuva kehittyminen

- Lean-toiminta

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2541612/reformi/tiedot


Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen 29.5.2020 
mennessä:

Hakulomakkeen täyttäminen
1. Ilmoittaudu osoitteessa https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx
2. Valitse ”Tavallinen/Virkamies” ja paina ”Jatka”
3. Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Arja Baroli, koulutustarkastaja”
4. Oppisopimuskoulutus, johon haet: ”Johtamisen ja yritysjohtamisen eat”
5. Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti. Työkokemus lisätään ”Lisää uusi” –linkistä.
6. Löydät lomakkeen täyttöohjeita sinisistä info-ympyröistä.
7. Kohtaan ”Maksaako työnantaja tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelijalle palkkaa?” 

vastaa KYLLÄ
8. Yrityksen tilinumerotietoja ei tarvitse täyttää
9. Perustele lopussa olevaan Mahdolliset lisätiedot –kenttään, miksi haet tähän 

koulutukseen. Merkitse siihen lisäksi myös alustavasti valitsemasi valinnaiset
tutkinnon osat (2 kpl), jotka voit valita seuraavista: 

• Strategiatyön johtaminen - suunnittelet, johdat ja toteutat strategiaa 
vastuualueellasi 
• Projektin johtaminen - suunnittelet, johdat ja toteutat työtehtävissäsi 
projektin, joka tukee organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista
• Työyhteisön kehittämisen johtaminen – suunnittelet ja käynnistät 
työtehtävissäsi työyhteisön toimintatapojen kehittämisprosessin sekä johdat, 
arvioit ja seuraat työyhteisön toimintatapojen kehittymistä
• Henkilöstön ja osaamisen johtaminen – johdat, kehität ja arvioit 
vastuualueellasi tarvittavaa osaamista sekä johdat henkilöstöä 
strategisten tavoitteiden mukaisesti
• Asiakkuuksien johtaminen – johdat ja kehität vastuualueesi asiakkuuksia ja 
niiden hankintaa 
• Talouden johtaminen – suunnittelet ja johdat vastuualueesi talouden 
kehittämistä ja sen seurantaa
• Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen – kehität ja johdat vastuualueesi 
tuotanto- tai palveluprosesseja suunnitelmallisesti 

10. Lopuksi paina ”Lähetä tiedot”. Saat kuittauksen, kun lähetys on onnistunut.

Esimiehen puolto
Lähetä esimiehellesi tämä linkki, johon hän voi kirjata puollon koulutuksellesi sekä 
perustelut puollolle. Mainitse, että linkki toimii parhaiten Google Chrome –selaimessa. 

Linkki: https://bit.ly/39MB5bM

https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx
https://bit.ly/39MB5bM


Haku- ja oppisopimusprosessi
A. Haun päätyttyä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän  

edustajat käyvät hakijoiden tiedot läpi ja varmistavat 
työtehtävien soveltuvuuden valittuihin tutkinnon osiin. 

B. Koulutuksen järjestäjä päättää valinnoista ja ilmoittaa 
kaikille hakijoille. Alustavasti valituille lähetetään 
oppisopimuksen sähköinen alkukartoitus, joka on osa 
opintojen henkilökohtaista osaamisen 
kehittämissuunnitelmaa (HOKS). 

C. Henkilökohtaistamisen tapaamiset yhtenä seuraavista 
päivistä 18.8., 20.8., 25.8. ja 26.8., tarkemmat ajat sovitaan 
erikseen. Huom. Alkukartoitus tulee olla tehtynä ennen 
tapaamista, jossa sisältöä voidaan vielä täydentää.

D. Oppisopimukset allekirjoitetaan Orientaatiopäivässä
4.9.2020.

Lisätietoja
Koulutustarkastaja Arja Baroli (hakeutuminen ja 
oppisopimusasiat)
arja.baroli@hel.fi, 040 648 4704

Opettaja Liisa Lahtinen (tutkinnon ja koulutuksen sisältö)
liisa.lahtinen@hel.fi, 040 673 5199
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