
 

  

 
 

 
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto  
Tuotannon työnjohtajakoulutus Vantaalla 4.5.2023 
  
 
Toteutustapa  
Koulutusohjelma toteutetaan kokonaan vuorovaikutteisena lähikoulutuksena laadukkaissa koulutustiloissa, jotka 
ovat helposti saavutettavissa. Lisäksi käytössäsi on oma verkko-oppimisympäristö, josta löydät kaiken tarpeellisen 
materiaalin, tehtävät, vinkkejä ja lisäaineistoa.  

Ohjelma 
Koulutus kestää kokonaisuudessaan vuoden ja sisältää yhteensä kahdeksan vuorovaikutteista 
lähikoulutuspäivää, ennakko- ja välitehtäviä sekä laadukasta tukimateriaalia oppien syventämiseen ja 
käytäntöön soveltamiseen.  

1. Koulutuksen startti: opintosi ja DiSC-valmennus  
4.5.2023 klo 9-15  

– Mitä ja miksi eli koulutusohjelmasi sisältö ja tavoitteet 
– Kaikki opintoihisi liittyvää yhdessä paikassa 
– Tukenasi Educo 360-arvio™ 
– Everything DiSC® -työyhteisöprofiili auttaa sinua ymmärtämään itseäsi ja muita 
 – Käyttäytymistyylisi ja sen vahvuudet ja heikkoudet  
– Näin onnistut vuoropuhelussa  
Kouluttajana Pasi Lehtiniemi  

2. Oman johtajuuden kehittäminen  
1.6.2023 klo 9-15  

– Strategisista tavoitteista ihmisten lähijohtamiseen  
– Lähijohtamisen kehittämiskohteiden tunnistaminen 
 – Educo 360-arvio™ 
– Oman johtajuuden kehittämissuunnitelma  
Kouluttajana Janne Annunen  

3. Henkilöstön osaamisen, sitoutumisen ja tuloksen kehittäminen  
22. – 23.8.2023 klo 9-17  

– Opi, harjoittele ja sovella SLII®-johtamismalli 
– Oman johtamistyylin tunnistaminen (Johtamiskäyttäytymisanalyysi, LBAII)  
– Tehokkaiden tavoitteiden asettaminen 
– Kehitysvaiheen diagnosointi ja johtamistyylin mukauttaminen 
– Tulokselliset sopimus- ja 1+1-keskustelut ja muut työkalut  
Kouluttajana Pasi Lehtiniemi 

 
4. Pakollisen tutkinnon osan suorittaminen 9-10/2023  

 

 

 



 

  

 
 

 

5. Projektit ja prosessit tuotannollisessa ympäristössä  
2.11.2023 klo 9-15  

– Projektin kulmakivet 
– Prosessimuotoinen toiminta  
– Asiakaslähtöisyys 
– Oma projektisuunnitelma  
Kouluttajana Tarja Lindholm  

6. Prosessien kehittäminen ja kannattavuus  
11.1.2024 klo 9-15  

– Toimitusketjun hallinta 
– Tuottavuus ja tehokkuus 
– Lean-ajattelu prosessien sujuvoittamisessa  
– Mitä tarkoittaa kannattavuus 
– Mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen 
– Miten pystyt parantamaan kannattavuutta  
– Kotitehtävä  
Kouluttajana Tarja Lindholm  

7. Tuotannon johtaminen ja systemaattinen ongelmanratkaisu  
8.2.2024 klo 9-12  

– Tavoitteena häiriötön tuotanto 
– Tuotannon mittarit ja niiden hyödyntäminen 
– Löydä juurisyy 
– Kehitä prosessia ongelman toistumisen ehkäisemiseksi  
– Nauti sujuvista prosesseista 
– Kotitehtävä  
Kouluttajana Tarja Lindholm  

8. Käytännön työoikeutta tuotannon lähijohtajille  
9.4.2024 klo 9-15  

– Työsuhdeasiat 
– Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet 
– Työturvallisuusasiat 
– Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet työturvallisuuden näkökulmasta  
Kouluttajana Jyrki Mannelin  

Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta:     Lisätietoja koulutuspäivistä: 

Ammattiopisto Novida       Educo Valmennustalo Oy 
Johanna Beilinson       Johanna Böckerman  
johanna.beilinson@novida.fi      johanna.bockerman@educo.fi 
040 6277 010        044 733 4904 

 

 

 
                                    


