JOHTAMISEN JA
YRITYSJOHTAMISEN

ERIKOISAMMATTITUTKINTO
urheilujohtamisen
ammattilaisille
2021-2022
SAAT TUNNETUN JA TYÖELÄMÄSSÄ
ARVOSTETUN VIRALLISEN TUTKINNON
· Kehität omaa johtajuuttasi
systemaattisesti ja kasvat varmaksi johtajaksi
· Tunnistat omat roolisi, vahvuutesi ja kehittämiskohteesi johtajana
· Kehität oman organisaatiosi ja työyhteisösi
johtamista
· Rakennat itsellesi yksilöllisen tutkinnon valitsemalla niitä tutkinnonosia, jotka tukevat omia osaamisja kehittymistarpeitasi
· Verkostoidut ja vaihdat kokemuksia muiden alan
ammattilaisten kanssa
· Saat henkilökohtaista ohjausta tutkinnon
suorittamiseen ja opiskeluun
Koulutusohjelman aikataulu: 15.3.2021 – 30.11.2022
Koulutuksen hinta: 2 400€ sisältäen valmistavan koulutuksen koulutusmateriaaleineen,
tutkintosuoritukset, majoituksen ja ruokailut lähijaksojen aikana Urheiluopistolla sekä
majoituksen aamiaisella Kuortaneen ulkopuolella järjestettävillä lähijaksoilla.

JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
urheilujohtamisen ammattilaisille
Urheilujohtamisen JET 2021 -2022 (Johtamisen ja
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto) on Kuortaneen Urheiluopiston urheiluorganisaatioiden kehittämistyöhön tarjoama kehittämisohjelma nopeasti kasvavan alan johtamisen kehittämistarpeisiin.
Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen Olympia
komitea ry:n kanssa.
Ohjelmassa yhdistyvät vahva organisaatiojohtamisen
sekä urheilujohtamisen ja -valmennuksen asiantuntemuksen hyödyntäminen käytännön arjen työhön.
Käytännön toteutusten avulla vahvistetaan elinvoimaa
ja menestystä. Urheilujohtamisen kehittämisohjelman
keskeisenä tavoitteena on urheiluorganisaatioiden
strategian ja kehittämistyön toimeenpanon edistäminen.
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto,
JET, on työelämässä arvostettu Opetushallituksen
virallinen
ammattitutkinto.
Ammattitutkinnoissa osaaminen näytetään käytännön työssä, omissa
työtehtävissä.
Urheilujohtamisen JET tehdään tiiviissä yhteistyössä
Suomen Olympiakomitean kanssa. Urheiluyhteisön
ja Olympiakomitean uuden yhteisen strategian 2024
päätavoitteina ovat seuratoiminnan ja huippu-urheilun
menestys. Ohjelmassa painottuu laadukkaan ja menestykseen johtavan “urheilijan polun” rakentaminen.
Kohderyhmänä ovat seuratoiminnan ja urheiluakatemiatoiminnan johtotehtävissä toimivat henkilöt. Ammattilaisille, joilla on jo oman alueensa johtamiskokemusta
ja jotka vastaavat jonkin alueen toiminnasta, kehittämisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Kehittämisohjelman ohjaus ja koordinaatio:
Rehtori Tapio Korjus		
Koulutuspäällikkö Jorma Lilli		
Asiantuntija Jukka Pekkala			
Ohjelman muut asiantuntijat:
Pekka Nikulainen, Suomen Olympiakomitea
Niina Toroi, Suomen Olympiakomitea
Antti Paananen, Suomen Olympiakomitea
				
Lisätiedot ja haku ohjelmaan:
Hakuaika 15.2.2021 saakka
Kuortaneen Urheiluopisto
Jorma Lilli, jorma.lilli@kuortane.com, 040 594 2006
Tapio Korjus, tapio.korjus@kuortane.com
JET-opiskelijoita opintomatkalla
Lausannessa Sveitsissä.

JET-TUTKINNON OSAT:
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikois
ammattitutkinnon laajuus on 180 osp.
Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon
osasta (80 osaamispistettä) ja valinnaisis
ta tutkinnon osista (100 osaamispistettä).
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisam
mattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa:
Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala
sekä sisäisen tarkastuksen osaamisala.
Pakollinen tutkinnon osa:
1. Johtajana toimiminen 80 osp.
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):
2. Strategiatyön johtaminen 50 osp.
3. Projektin johtaminen 50 osp.
4. Työyhteisön kehittämisen johtaminen
50 osp.
5. Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
50 osp.
6. Asiakkuuksien johtaminen 50 osp.
7. Talouden johtamien 50 osp.
8. Tuotanto- tai palveluprosessien
johtaminen 50 osp.

