Tuotannon esimiestyön
erikoisammattitutkinto -

Kehitä johtamistasi ja osaamistasi!
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittamisesta saat työkaluja arjen
johtamiseen ja kehität omaa johtamistasi ja osaamistasi. Samalla suoritat arvostetun
teollisuuden ja tuotannon esimiehille tarkoitetun erikoisammattitutkinnon. Opintojen
aikana pääset oppimaan esimerkiksi työnjohdollista toimintaa ja henkilöstönjohtamista,
projektin johtamista ja tuotannon ohjauksen haasteista.

Tule oppimaan uutta, kehitä esimiestaitojasi ja suorita tuotannon esimiestyön
erikoisammattitutkinto!

Koulutusohjelmamme tarjoaa teollisuuden
esimiehille ja työnjohtajille mahdollisuuden
kehittää omaa osaamista ja toimintaa
vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden haasteita.
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
muodostuu pakollisen tutkinnon osan ja kahden
valinnaisen tutkinnon osan suorittamisesta.
Kaikille pakollinen tutkinnon osa on
tuotantoalojen esimiehenä toimiminen ja
valinnaiset tutkinnon osat ovat:
• Tuotannon johtaminen
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Tuotannon kunnossapitotyön johtaminen
• Projektinhallinta tuotannollisessa
ympäristössä
• Tuotannon turvallisuus- ja
ympäristöjohtaminen
• Tutkinnon osa toisesta
erikoisammattitutkinnosta

Koulutuspäivien sisältöä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itsensä johtaminen ja kehittäminen
Strateginen johtaminen ja muutoksen
hallinta
Projektityöskentely ja toiminnan
suunnittelu
Esimiesviestintä, palautteenanto
Haastavat esimiestilanteet ja BBB-peli
Muutoksen johtaminen ja hallinta
Lean-ajattelu ja laadun varmistus
Oman vastuualueen talouden johtaminen
Henkilöstönjohtaminen ja valmentava
esimiestyö
Turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen
Tuotantoprosessin johtaminen ja
kehittäminen
Digitalisaation merkitys ja vaikutukset
teollisuuteen

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu eri teollisuusalojen työnjohto ja
esimiestehtävissä toimiville henkilöille, jotka
vastaavat tiiminsä, ryhmänsä, yksikkönsä tai oman
vastuualueensa toiminnan johtamisesta.

Ajankohta

Koulutus alkaa 22.9.2020, kesto
henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan 1 – 2
vuotta.

Opiskelumuoto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja
siihen sisältyy sekä lähipäiviä että itsenäistä
opiskelua. Opiskelu tapahtuu osin verkossa.
Suoritat tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon työn ohessa oman suunnitelmasi
mukaisesti. Kehität omaa johtamistasi sekä
organisaatiosi toimintaa suunnitelmallisesti ja
tavoitteellisesti.

Paikka

Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 10, Lahti

Lisätiedot

kouluttaja, KTM Eero Kukkola, puh. 050 66041 tai
eero.kukkola@salpaus.fi
työelämäasiantuntija Raimo Tevajärvi,
puh. 050 561 9608 tai raimo.tevajarvi@salpaus.fi
Tutustu tarkemmin koulutukseen www.salpaus.fi
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä haku linkissä:
https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuotannonesimiestyon-erikoisammattitutkinto/

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Esimiestyön ja työnjohdon merkitys on
ratkaisevan tärkeä teollisuuden organisaatioissa
tuloksen, tuottavuuden ja ilmapiirin kannalta.
Hyvä ja osaava esimies ratkaisee muutostilanteita
onnistuneesti ja samalla kehittää työyhteisöään.
Hän motivoi ja valmentaa työntekijöitään
parempiin tuloksiin käytettävissä olevilla ja
muuttuvilla resursseilla.

