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JOHTAMISKOULUTUS KUNTA
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Lähipäivien sisältö 
 (ajankohdat ja kouluttajat täsmentyvät myöhemmin)

Kunta-alan startti

• Startissa orientoidut opiskeluun, tutustut 
opiskelukäytäntöihin ja pohdit jo henkilö-
kohtaista kehittämisprojektiasi. Päivän aikana 
tehdään Arvotesti, jonka pohjalta pohditaan 
kunnan arvoja strategian toteuttamisen nä-
kökulmasta.

Kuntastrategia kuntoon

• Strategiapäivän myötä kehität omaa johta-
mistyötäsi huomioiden kunnan strategialin-
jaukset. Päivässä paneudutaan visioihin ja 
arvoihin sekä pohditaan strategiaprosessia ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Onnistu johtajana

• Päivässä keskityt oman johtamisosaamisesi 
kehittämiseen, joka pohjautuu osittain hen-
kilökohtaiseen DISC-analyysiisi. Omaa johta-
juutta tarkastellaan eri näkökulmista vuoro-
vaikutteisella ja kehittävällä otteella.

Verkostoidu tehokkaasti

• Saat valmiudet tehokkaaseen verkostojen 
johtamiseen. Päivän aikana käydään läpi mm. 
ajankohtaisia teemoja hyvinvointipalveluista 
kuntasektorilla huomioiden myös tulosperus-
teiset rahoitussopimukset (SIB). Tutustutaan 
SIB-hankkeisiin. 

Henkilöstötyö luontevaksi

• Saat eväitä henkilöstöjohtamisen arkeen mm. 
teemoin osaamisen kehittäminen, kehityskes-
kustelut, muutosjohtaminen sekä hyvän työil-
mapiirin ja työhyvinvoinnin merkitys. Pohdi-
taan myös työnantajamielikuvan merkitystä 
rekrytoinnissa.

Brändi kunnossa?

• Päivän aikana tutustutaan kuntabrändiin vai-
kuttaviin tekijöihin. Ymmärrät, miten brändi-
työtä tehdään ja mitkä elementit siihen liit-
tyvät. Käydään läpi esimerkein ja tutustutaan 
brändikäsikirjaan työkaluna. 

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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Prosessit tehokkaiksi

• Päivä keskittyy prosessien tunnistamiseen, 
tarkasteluun ja suunnan määrittämiseen. 
Katsotaan esimerkein, miten muualla teh-
dään. 

Tunne kuntatalous 

• Saat ajankohtaista tietoa kuntataloudesta 
ja sen kulmakivistä. Päivässä käsitellään 
kunnan valtionosuuksia ja annetaan näke-
myksiä oman toiminta-alueen tuntemuk-
seen kuntakokonaisuus huomioiden. 

Uudista hiljainen tieto 

• Pohditaan yhdessä hiljaisen tiedon ja arvo-
jen yhteyttä, viestintätaitoja ja luontaisia 
keinovalikoimia omien viestintätaitojesi 
kehittämiseen. 

Kuntajuridiikan ja hankinnan salat 

• Päivässä käydään läpi kuntajuridiikkaan ja sopi-
muksiin liittyviä aihealueita. Tutustutaan myös 
hankintalakiin liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin. 

Koulutuksen päätös 

• Päätöspäivässä vedetään yhteen mitä 
opimme ja miten tästä eteenpäin. Pohdit 
omaa kehittymistäsi johtajana ja oman toi-
mialueesi kehittäjänä.

Tutkinnon suorittaminen ja osaamisen ar-
viointi

• Tutkintoon sisältyy pakollisena osana Joh-
tajana toimiminen. Lisäksi valitset kaksi va-
linnaista tutkinnon osaa, jotka suoritetaan 
verkkokursseina.
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