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Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto julkishallinnon johtajille 

Ryhmä JULKISHALLINNON JYET 2020 alkaa tammikuussa. 

Ilmoittautuminen käynnissä! 

Haluatko tarkastella vastuualueesi toimintaa ja kehittää sitä 

tavoitteellisesti? 

Haluatko kehittyä johtajana? 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamalla saat uusia näkökulmia ja 

käytännön työkaluja oman johtamistyösi ja organisaatiosi kehittämiseen. Vahvistut johtajana ja 

laajennat johtajaverkostoasi sekä hankit uusia näkökulmia organisaatiosi kehittämiseen.  

 

Ohjelma rakentuu 

- suunnitellusta ja ohjatusta työelämässä 
oppimisesta 

- koulutuksesta verkossa ja 
koulutuspäivissä 

- johtamisen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinnon suorittamisesta 
omassa työssä näytöin. 

Mukaan mahtuu 25 osallistujaa. Sitoudut 
henkilökohtaisesti suunniteltuun, noin 1,5 
vuoden mittaiseen työskentelyyn. 
Koulutuspäivien lisäksi on hyvä varata aikaa 
itsenäiseen työskentelyyn, tehtävien 
tekemiseen ja näyttöjen suorittamiseen.  

JYET-valmennus koostuu 

- Yhteisistä koulutuspäivistä (9 päivää) 
- Opiskelijan osaamistarpeen mukaan 

valituista koulutuspäivistä (3-5 päivää) 
- Verkkotyöskentelystä  
- Yksilö- ja vertaisryhmätehtävistä 

verkossa ja koulutuspäivissä 
- Kirjallisuudesta 
- Tutkinnon suorittamisen ohjauksesta ja 

näyttöjen toteuttamisesta omassa 
työssä 

 

Koulutuksen toteuttaa Stadin ammatti- ja 
aikuisopisto. 

Miten opin työssä? 

Työelämässä oppimisen tueksi valitset itsellesi 
työpaikkaohjaajan, joka voi olla oma esimies 
tai joku muu esimiestyötä tekevä, esimerkiksi 
tämän tutkinnon aiemmin suorittanut henkilö. 
Työpaikkaohjaaja toimii yleensä myös tutkinnon 
arvioijana. Koulutusohjelma vaatii paitsi 
osallistujalta myös työpaikkaohjaajalta aikaa ja 
panostusta onnistuakseen. Ilman 
oppimiskumppanuutta tämä prosessi ei ole 
mahdollinen. Tietoa työpaikkaohjaajasta 
kysytään jo ilmoittautumisen yhteydessä. 

Koulutuksen aloituksen edellytykset 

Johtamisen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinnon suorittamisen 
edellytyksenä on, että johdat työssäsi 
vastuualueesi henkilöstöä ja taloutta sekä 
kehität toiminnan tuloksellisuutta.  

 

On tärkeää, että keskustelet 
koulutukseen hakeutumisesta etukäteen 
esimiehesi kanssa sekä tutustut tutkinnon 
perusteisiin: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-
service/api/dokumentit/6055263. 

Tutkinnon sisältöä tulee peilata omiin 
työtehtäviin, koska osaamistasi arvioidaan 
työpaikalla näiden kriteerien näkökulmasta.  
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6055263
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6055263
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Opintojen aikataulu  

Koulutuksen haku käynnistyy 15.10.2019. Koulutuksesta ja Johtamisen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinnosta järjestetään infotilaisuus 24.10. klo 14-15, jossa on mahdollisuus 
perehtyä tarkemmin koulutuksen kokonaisuuteen.  

Infotilaisuus: Stadin AO, Teollisuuskatu 23 A, neuvottelutila Leppä (D420).  

Tilaisuuteen voi osallistua myös seuraavan linkin kautta http://rebrand.ly/kaskokoulutus tai 

katsoa videotallenteen myöhemmin samasta osoitteesta.    

Haun sulkeuduttua 30.11. hakijoiden esitiedot käydään läpi; varmistetaan työtehtävien sopivuus 
tutkintoon sekä tarkistetaan esimiehen puolto ja perustelut. Valintaprosessissa ovat mukana 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston johtamisen ja yrittäjyyden opettaja sekä oppisopimuspalveluista 
koulutustarkastaja.  

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille. Valituille lähetään oppisopimuksen alkukartoitus, joka on 
osa opintojen henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Kun alkukartoitus on 
palautunut, koulutustarkastaja varaa sinulle noin tunnin soittoajan Skypen välityksellä 
henkilökohtaista haastattelua varten, jossa täydennetään alkukartoitusta, varmistetaan tutkinnon 
soveltuvuus ja tehdään varsinainen valinta koulutukseen.  

Tutkintokoulutuksen ohjelma on tiedotteen viimeisellä sivulla. Aikataulut tarkentuvat syksyn 
aikana, pienet muutokset aikatauluihin ja sisältöihin ovat mahdollisia.  

Ilmoittautuminen  

Täytä tietosi 30.11.2019 mennessä tämän linkin kautta: 
https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx. Painamalla ”Syötä tietosi uutta oppisopimusta varten” 
pääset täyttämään tietoja. Käyttäjätunnuksia ei tarvita! 

1. Valitse ”Tavallinen/Virkamies” ja paina ”Jatka”. 

2. Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Sirpa Katajalaakso, koulutustarkastaja” 

3. Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti, kuvaa mm. johdettavan vastuualueesi henkilöstöä sekä 
sitä miten johdat taloutta ja kehität toiminnan tuloksellisuutta. Työkokemus lisätään ”Lisää 
uusi”-linkistä.  

4. Kohtaan ”Maksaako työnantaja tietopuolisen opetuksen ajalta opiskelijalle palkkaa?” vastaa 
KYLLÄ 

5. Yrityksen tilinumerotietoja ei tarvitse täyttää 

6. Lopussa olevaan Mahdolliset lisätiedot –kenttään merkitse alustavasti valitsemasi 
tutkinnon osat:  

a. Pakollinen tutkinnon osa: Johtajana toimiminen 

b. Valinnaiset tutkinnon osat (2 kpl), jotka valitaan seuraavista: 

 Strategiatyön johtaminen tulee kyseeseen, kun voit suunnitella strategian 
toteutuksen vastuualueellesi sekä johtaa ja toteuttaa strategiaa vastuualueellasi  

 Projektin johtaminen tulee kyseeseen, kun työtehtävissäsi voit suunnitella ja johtaa 
projektin, joka tukee organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista 

http://rebrand.ly/kaskokoulutus
https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx
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 Työyhteisön kehittämisen johtaminen tulee kyseeseen, kun voit työtehtävissäsi 
suunnitella ja käynnistää työyhteisön toimintatapojen kehittämisprosessin sekä 
johtaa, arvioida ja seurata työyhteisön toimintatapojen kehittymistä 

 Henkilöstön ja osaamisen johtaminen tulee kyseeseen, kun voit työssäsi johtaa, 
kehittää ja arvioida vastuualueella tarvittavaa osaamista sekä johtaa henkilöstöä 
strategisten tavoitteiden mukaisesti 

 Asiakkuuksien johtaminen tulee kyseeseen, kun voit työssäsi johtaa ja kehittää 
vastuualueesi asiakkuuksia ja niiden hankintaa  

 Talouden johtaminen tulee kyseeseen, kun voit työssäsi suunnitella ja johtaa 
vastuualueesi talouden kehittämistä ja sen seurantaa 

 Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen tulee kyseeseen, kun voit työssäsi 
kehittää ja johtaa vastuualueesi tuotanto- tai palveluprosesseja suunnitelmallisesti  

7. Löydät lomakkeen täyttöohjeita sinisistä info-ympyröistä 

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

Esimiehen puolto 

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

Linkki: https://urly.fi/1jJA 
 

 

Lisätietoja 

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

 Opettaja Niina Pihlaja, p. 09 310 15122, niina.pihlaja@hel.fi  
 Koulutustarkastaja Sirpa Katajalaakso, p. 040 505 4538, sirpa.katajalaakso@hel.fi 

(oppisopimusasiat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urly.fi/1jJA
https://www.google.com/intl/fi/chrome/
https://www.google.com/intl/fi/chrome/
mailto:liisa.lahtinen@hel.fi
mailto:niina.pihlaja@hel.fi
mailto:sirpa.katajalaakso@hel.fi
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JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO  
 

Ryhmä Julkishallinnon JYET 2020 alustavat koulutuspäivät ja sisällöt  

Joulukuu 2019  Oppisopimus: alkukartoitukset viikolla 49 ja HOKS haastattelut viikolla 51 

 

Tammikuu 2020 Orientaatio: toiminnan suunta ja tavoitteet, oppisopimusten allekirjoittaminen ja 

tutkinnon suorittaminen. Johtamisen kulmakivet, esimiestyön kokonaisuus  

 

Helmikuu 2020 Strateginen johtaminen: Strategiaprosessi ja sen ohjaaminen Strategiasta viestiminen 

Strategian jalkauttaminen 

 

Maaliskuu 2020 Oman toiminnan kehittäminen: 360-palautteen purku, rakentava palaute, 

toimintakulttuuri, itsensä johtaminen, oman johtajuuden kehittämissuunnitelma  

 

Huhtikuu 2020 Asiakaslähtöinen palvelutoiminnan johtaminen ja kehittäminen                                                   

 

Toukokuu 2020 Ihmisten johtaminen: Motivaatio, sitoutuminen, osallistavat metodit, valmentava 

esimiestyö, haastavat esimiestilanteet 

 

Syyskuu 2020     Talouden johtaminen: Julkisen talouden erityispiirteet, kannattava toiminta, tavoitteet, 

seuranta, mittaaminen, toiminnan tuloksellisuus ja jatkuva kehittäminen  

 

Marraskuu 2020  Verkostojen johtaminen 

 
Helmikuu 2020 Työelämän vuorovaikutustaidot: vakuuttava esiintyminen, asiakkaan kohtaaminen ja 

viestintä, työyhteisön monimuotoisuus 
 

Toukokuu 2021 Esimies kehittäjänä: toiminnan arviointi ja tuloksellisuus, oma kehittyminen, oman työn 

kehittäminen ja uudistuminen, oppiminen ja muutoskyvykkyys, projektiesittelyt 

 

Elokuu 2021 Arviointikeskustelut. Arvioinnista päättäminen 

 

Lisäksi opiskelija voi valita 3-5 koulutuspäivää Stadin ammatti- ja aikuisopiston opintotarjottimelta. 


