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Toimitko tiimin esihenkilönä tai oletko 
aloitteleva työryhmän vetäjä? Kaipaatko 
työkaluja työn organisointiin ja käytännön 
esimiestilanteisiin?

Lähde mukaan 2.3.2023 alkavaan koulutusohjelmaan, 
joka valmistaa sinut viralliseen näyttötutkintoon ja jonka 
edellyttämän osaamisen osoitat koulutuksen yhteydessä 
omissa päivittäisjohtamisen työtehtävissä erilaisissa 
työympäristöissä.

KENELLE

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu esim. 
• Uusille esihenkilöille 
• Tiimin ja työryhmän vetäjille 
• Osaston tai palveluyksikön esihenkilöille 
• Työnjohtotehtävissä toimiville 
• Projektipäälliköille

Tutkinto muodostuu kaikille yhteisestä ja kahdesta 
valinnaisesta tutkinnon osasta, joissa tarvittava 
ammattitaito osoitetaan näytöissä omassa työssä ja 
työtehtävissä.

HYÖDYT JA TAVOITTEET

Ohjelman aikana
• kehität valmiuksiasi toimia esihenkilönä, tiimin- ja 

työryhmän vetäjänä
• saat valmiuksia työryhmän työskentelyn suunnitteluun 

ja ohjaamiseen, vuorovaikutustilanteisiin, 
perehdyttämiseen sekä työyhteisösi kehittämiseen

• saat näkökulmia asiakastyöhön, henkilöstöjohtamiseen 
ja toiminnan kannattavuuteen 

• saat tueksi MIFin osaamisen ammattilaisverkoston
• saat mahdollisuuden suorittaa virallisen tutkinnon oman 

työn kehittämisen kautta.

TYÖSKENTELYMENETELMINÄ KÄYTÄMME
 
• inspiroivia tapausesimerkkejä
• reflektointia muiden osallistujien kanssa
• orientoivia tehtäviä
• sähköisiä oppimisympäristöjä

TEEMAT 
 
• Eväitä omaan työhön strategian toteuttajana
• Työkaluja käytännön esihenkilötehtäviin
• Välineitä vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin
• Keinoja perehdyttämiseen ja ohjaukseen
• Eväitä oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen
• Välineitä henkilöstöjohtamiseen
• Tukea toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen
• Lisävalmiuksia asiakassuhteiden hoitamiseen
• Keinoja taloudellisen ajattelun kehittämiseen

KOULUTUSPAIKKA

Management Institute of Finland MIF Oy,  
Mannerheimintie 15, Helsinki 

HINTA JA HAKU 
 
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, 
jolloin opiskelijamaksu määräytyy kunkin alueen koulutuk-
sen järjestäjän käytännön mukaan.
MIF auttaa oppisopimusten haussa. 

Hakuaika on käynnissä ja jatkuu 3.2.2023 asti.

Koulutus sisältää 10 koulutuspäivää.  
Lisätiedot: Anne-Mari Salminen  
p. 040 667 0773 
anne-mari.salminen@mif.fi 
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LÄHIESIMIESTYÖN  
AMMATTITUTKINTO
2.3.2023–29.3.2024, HELSINKI

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/

SATSAA MENESTYKSEEN – HAE MUKAAN NYT! 


