
Laaja-alainen esimieskoulutus
alkaa lokakuussa!

Johtamisen ja yritysjohtamisen koulutus                                                         
24.10.2022–30.10.2023 

Helsinki/Uusimaa



Johdonmukaista johtajuutta ja terävyyttä 
toimintaan – johtaminen on vaativaa 
monen asian ymmärtämistä samanaikai-
sesti. Pidätkö huolta johtamisen osaamises-
tasi ja näetkö henkilökunnan kehittämistar-
peet? Entä toiminnan taloudelliset raamit? 

Koulutusohjelma auttaa sinua kehittämään johtamis-
osaamistasi laaja-alaisesti. Samalla koulutus valmistaa 
sinut viralliseen tutkintoon, jonka edellyttämän osaami-
sen osoitat oman työsi ja organisaatiosi lähtökohdista.  

HYÖDYT JA TAVOITTEET 

Koulutusohjelman aikana 

- kehität toimintaasi johtajana
- tunnistat muutostarpeet omalla vastuualueellasi ja  
  kehität toimintaa tavoitteiden mukaisesti  
- johdat ja kehität henkilöstöä sekä rakennat motivoivaa 
  työilmapiiriä
- kehität taloudellista ja tuloksellista ajattelua
- pohdit asiakkuuksien nykytilaa ja kehittämistarpeita
- saat osaamisestasi virallisen tutkintotodistuksen.               
 
KOULUTUS SOPII SINULLE, JOKA

- toimit esimiehenä julkishallinnossa tai toisen työnantajan 
  palveluksessa
- toimit yrittäjänä tai esimiehenä yrityksessäsi
- vastaat koko yrityksen toiminnasta tai sinulla on selkeä 
  oma vastuualue organisaatiossa
- sinulla on jo kokemusta esimiestehtävistä ja intoa kehit- 
  tää omaa esimiesosaamistasi.

TYÖSKENTELYMENETELMINÄ KÄYTÄMME

- inspiroivia esimerkkejä käytännön tilanteista
- reflektointia muiden osallistujien kanssa
- orientaatiotehtäviä 
- webinaareja tarpeen mukaan
- Moodle-oppimisympäristöä

TEEMAT

- oman johtajuuden analysointi
- organisaation strategian nykytilan ymmärtäminen
- työyhteisön kehittämisen johtaminen
- henkilöstön ja osaamisen johtaminen 
- asiakkuuksien johtaminen, asiakastyytyväisyys
- tuotanto ja palveluprosessien kehittäminen 
- talouden, mittareiden ja tavoitteiden kokonaisvaltainen 
  ymmärtäminen 

Kaikki teemat kokeneiden kouluttajiemme vetäminä.                                                                                                                   
                                                                                                                            
KOULUTUSAIKA JA PAIKKA

Koulutus toteutetaan 24.10.2022–30.10.2023 välisenä 
aikana Helsingissä Mannerheimintie 15.                                                                                                   

HINTA JA HAKU                                                                                                                                             
                                                                                 
Toteutus oppisopimuskoulutuksena, jolloin osallistuja-
maksu määräytyy kunkin alueen koulutuksen järjestäjän 
käytännön mukaan. 

Hakeutuminen 7.10.2022 mennessä.
 
                                                                                                  

Lisätiedot:

Mari Peitsara, p. 050 3053 999 
mari.peitsara@mif.fi

Katriina Tuomi, p. 044 2700 610 
katriina.tuomi@mif.fi
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Johtamisen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinto                                                                           

ME MIFissä haluamme mahdollistaa urallasi etenemisen ja ammatissasi kehittymisen. Kehitämme osaamistasi tarjoamalla työelämässä 
korkealle arvostettuja koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Opiskelu meillä on helppoa, se onnistuu joustavasti työn ohessa. Mahdollisia 
oppimisreittejä on monia. Mitä sinä haluaisit oppia? Tutustu: mif.fi/mif-tutkinnot/

24.10.2022–30.10.2023, HELSINKI


