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Johtamisen ja Yritysjohtamisen erikoisammattitut-
kinto (JYET) 

Kohderyhmä 

 Valmennus on tarkoitettu niille esimies- tai johtamistehtävissä toimiville, jotka johtavat ja kehittä-
vät vastuualueensa toimintaa sen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Tavoite 

 Kehität omaa organisaatiotasi ja vastuualueesi toimintaa. 
 Vahvistat osaamistasi esimiehenä ja johtajana. 

Toteutus 

 Johtajana toimiminen -tutkinnonosan lisäksi suoritat kaksi (2) valinnaista tutkinnonosaa.  
Valinnaiset tutkinnonosat ovat strategiatyön-, projektin-, työyhteisön kehittämisen-, henkilöstön 
ja osaamisen-, asiakkuuksien-, talouden sekä tuotanto- tai palveluprosessin johtaminen.  

 Tutkintoon liittyvä kehittämistehtävä kohdentuu esimiestyöhösi ja vastuualueesi toimintaan.  
 Valmennuspäivät (13 päivää) tukevat ja täydentävät oppimista työpaikoilla. Koulutuksen toteu-

tetaan ajalla 1.11.2018 – 30.4.2020  
 Opit kehittämällä omaa työtäsi ja vastuualueesi toimintaa  
 Oppimistehtävät tukevat työssä tapahtuvaa oppimista ja johtajana kehittymistä.  
 Verkostoidut ja opit parhaista käytännöistä yhdessä toisten esimiesten kanssa.  

Kustannukset  

 Valmennuksen hinta 600€ omaehtoisessa koulutuksessa. 

Uutta: JYET:in jälkeen mahdollisuus räätälöityyn EMBA-ohjelmaan! 

Saat Gradiassa suorittamastasi JYET-tutkinnosta ajallisesti ja rahallisesti merkittävän hyödyn jatkaes-
sasi opintojasi Jyväskylän yliopiston Avance-johtamiskoulutuksen EMBA-ohjelmassa. 
(emba.jyu.fi). Annamme mielellämme lisätietoja tästä uudesta johtamiskoulutusten yhteistyömallista. 

Lisätietoja 

Oppisopimuskoulutuksesta: Anna Taipale p. 040 341 5195, anna.taipale@gradia.fi 
Valmennuksen toteutuksesta, tutkinnon suorittamisesta sekä EMBA-yhteistyöstä: Jukka Miettinen  
p. 040 341 6419, jukka.miettinen@gradia.fi  
 
Hae valmennukseen 15.9.2018 mennessä! 

 
Olemme 1.1.2018 alkaen Gradia 
Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Jyväskylän oppisopimuskeskus yhdistyvät Gradia Jyväskyläksi ja Jäm-
sän ammattiopistosta tulee Gradia Jämsä. Gradia-lukiot ovat Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislu-
kio. Vaikka nimi muuttuu, kaikki tutut palvelut jatkuvat Gradiassa!  
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Valinnainen 
tutkinnonosa,
aihe tarkentuu 
myöhemmin.

11/2019 

Valinnainen 
tutkinnonosa, 
aihe tarkentuu 
myöhemmin.

1/2020

Valinnainen 
tutkinnosa, 

aihe tarkentuu 
myöhemmin. 

2/2020

Valinnainen 
tutkinnon osa, 
aihe tarkentuu 
myöhemmin
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2.Tutkinnon 
osan

arviointi

Valinnaiset tutkinnon osat:  
 

 
Valmennusprosessin ajan oppimista ja kehittymistä tukevat:  

tutkinnon suorittamisen ohjaus,  
oman johtamisen kehittymisen sparraus,  

monipuoliset oppimismenetelmät kuten pienryhmätyöskentely, somekanavat sekä  
johtamistyötä tukevat oppimistehtävät  

 

Johtamisen ja yritysjohtamisen eat 

Orientaatio

Johtajuus ja 
itsensä 

johtaminen

1.11.2018

Lean ja 
prosessit

12.12.2018 

Henkilöstön 
johtamisen 

välineitä 
Nikola Eeva 

15.1.2019 

Strateginen 
johtaminen

14.2.2019

Asiakkuudet/
Oresto

14.3.2019

Talouden 
johtaminen. 

Kehittämispro
jektit ja näytöt

16.5.2019

Valmentava 
johtaminen

Veistämö Jyrki

29.8.2019

Johtaminen 
muutoksessa.

19.9.2019

Talouden 
johtaminen

17.10.2019

1.Tutkinnon 
osan arviointi:

Johtajana 
toimiminen


