
“Työni tehostui, sain enemmän irti itsestäni, 
sekä entisestään hyvä ilmapiiri työyhteisössä 

tiivistyi. Minusta on tullut helpommin 
lähestyttävä, keskusteleva ja avoimempi. 
Nämä siis työkavereiden kommentteja, ja  

voin kyllä itsekin niihin yhtyä.”

Kehitä osaamistasi päivittäisjohtamisessa.  
Tunne oma roolisi ja löydä oma tapasi toimia lähijohtajana.

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO

MIKSI SUORITTAA LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO (LAT) TAITOTALOSSA?

Saat YMMÄRRYSTÄ 
JA TAUSTATIETOA 
JOHTAMISTYÖSI 

TUEKSI. 
Kuinka toimia  

hyvänä ammatillisena 
esihenkilönä?

Saat  
HENKILÖKOHTAISTA 

OHJAUSTA 
OSAAMISESI 

KEHITTÄMISEEN.

Voit suunnitella 
opintojesi kulkua 

JOUSTAVASTI  
OMIEN 

TAVOITTEIDESI JA 
ELÄMÄNTILANTEESI 

MUKAAN.

Sinulla on 
mahdollisuus 

KANSAINVÄLISEEN 
ERASMUS-VAIHTOON 

koulutuksen aikana  
tai päätteeksi.

Saat virallisen 
TUTKINTO-

TODISTUKSEN 
lähijohtamis- 

osaamisestasi.

“Olen oppinut aika paljon 
suunnittelemisen tärkeydestä, 

priorisoinnista, ajan hallinnasta sekä 
omista vahvuuksista ja heikkouksista 
viimeisen vuoden aikana. Semmoisia 

arkea helpottavia juttuja.”

“Suurin anti ja oppiminen tapahtui 

oman itseni kanssa, koulutus muutti ja 

todella avarsi näkemyksiäni, ikään kuin 

tarkastelin omaa tekemistä sivusta-

katsojana ja mietin asioita hoitaessa 

pystynkö tekemään tämän toisin tai 

pystynkö hoitamaan tämän paremmin. 

Ja usein vastaus oli kyllä.” 

OPISKELIJOIDEN PALAUTETTA

Tutustu opiskelijatarinoihin  
www.taitotalo.fi/opiskelijatarinat

“Parhaaksi anniksi koin vertaistuen ja kokemusten sekä käytäntöjen jakamisen kollegoiden kanssa.”

https://www.taitotalo.fi/artikkelit?field_type_value=student_story


Tutkintokoulutuksen toteutus
Koko tutkinnon suorittamiseen kuluu 1–10 koulutuspäivää. Kou-
lutuspäivät ja ohjaus järjestetään pääsääntöisesti etänä. Koko 
tutkinnon suorittaminen kestää noin 1 vuoden. Tutkinnon suo-
rittamisen aloitusajankohta sovitaan hakeutujan kanssa henkilö-
kohtaisesti.

Koulutusmuoto
Tutkinnon voi suorittaa joko oppisopimuksella tai omaehtoisena 
koulutuksena.

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku, eli voit hakeutua opiskelijaksi  
sinulle sopivana ajankohtana.
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Pakollinen tutkinnon osa 70 osp

Lähiesimiehenä toimiminen

LÄHIESIMIESTYÖN  
AMMATTITUTKINTO, 150 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 2 / yht. 80 osp

Asiakassuhteiden hoito

Toiminnan kannattavuus

Henkilöstötyö

Kehittämissuunnitelma

Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai 
erikoisammattitutkinnosta

TUTKINNON RAKENNE

KYSY LISÄÄ
Marjatta Hahkio, tuotevastaava  
marjatta.hahkio@taitotalo.fi
040 357 7311

Minna Tulokas, koulutussuunnittelija 
minna.tulokas@taitotalo.fi
050 304 9536

Taitotalo 
Valimotie 8, 00380 Helsinki
asiakaspalvelu@taitotalo.fi  
www.taitotalo.fi

www.taitotalo.fi/LAT

HAKEUTUMINEN
 • aloituskeskustelu
 • koulutusesittely
 • päätös koulutuksen 
aloittamisesta

OMAN 
LÄHTÖTILANTEEN 
KARTOITTAMINEN
 • ennakkokysely
 • osaan.fi

HENKILÖKOHTAISTAMINEN
 • ohjauksen sopiminen
 • urasuunnitelma
 • valitaan yksi pakollinen tutkinnon 
osa sekä kaksi valinnaista 
tutkinnon osaa

 • laaditaan henkilökohtainen 
osaamisen kehittämisen 
suunnitelma (HOKS)

 • näyttösuunnitelmien tekeminen

OHJAUS 
 • oppimisen ja tutkinnon suorittamisen 
ohjaus / vastuukouluttaja

 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
ohjaus / työpaikkaohjaaja

KOULUTUSPÄIVÄT 
HOKSIN MUKAAN 
(ENINTÄÄN 10 PV)
 • opetus 
pääsääntöisesti etänä

 • materiaalit ja ohjattu 
etätyöskentely 
Taitoforumissa

TYÖPAIKALLA 
TAPAHTUVA 
OPPIMINEN

OPISKELIJAN POLKU

NÄYTÖT
 • näytöt suoritetaan 
tutkinnon osittain ja 
arvioidaan omalla 
työpaikalla

 • itsearviointi / 
työpaikan arvioijan 
arviointi

ARVIOINTI- 
KESKUSTELU 
 • kaksikanta

VALMISTUMINEN
 • ammattitutkintotodistus
 • ammattitutkintostipendi

Kesto noin 1 vuosi

https://www.taitotalo.fi/koulutus/johtaminen/198/lahiesimiestyon-ammattitutkinto

