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UEF EMBA –KOULUTUSOHJELMA  

tukee valmentavan johtamisen keinoin 
henkilökohtaisen johtajuuden kasvua 
uran eri vaiheissa  

pohjautuu tuoreeseen tutkimustietoon 
ja parhaimpiin oppimisratkaisuihin 

vahvistaa kestävää johtajuutta 
ja hyvinvoivien työyhteisöjen 
rakentumista 

mahdollistaa toimialoja ylittävien 
verkostojen kasvattamista 

syventää tietoista johtamisotetta 
henkilökohtaisen valmennuksen avulla.  

Uudenlainen liiketoiminta edellyttää 
uudenlaista ajattelua – EMBA oivalluttaa 
ja kehittää henkilökohtaisten taitojen 
lisäksi koko yritystä. Omaan yhteisöön 
sovellettavat oppimistehtävät ja 
kehittämistyö hyödyttävät välittömästi 
organisaatiota ja liiketoimintaa.

Uudenlainen 
liiketoiminta 
edellyttää 
uutta ajattelua 
johtajalta



UEF EMBA 
on johdon, esimiesten

 ja asiantuntijoiden arvostama 
koulutusohjelma. Ohjelmaa on 
järjestetty menestyksekkäästi 

jo yli 20 vuotta.



Hyvä johtaja auttaa muita 
menestymään 

Sain uudenlaisia näkökulmia johtamiseen. 
Nämä työkalut ovat enemmän tai vähemmän 
ajatustyökaluja, tapoja keskustella ja käsitellä 
asioita. Pystyn sparraamaan kollegoitani 
eri tavalla ja välillä jopa kyseenalaistamaan 
vanhoja toimintatapoja.

Tuomas Huusko 
myyntijohtaja Savon Media Oy

Maailma on muutakin kuin 
medisiinaa

EMBA-kokonaisuus on mukavasti 
modulaarinen ja jatkuvaa vuoropuhelua työn 
kanssa. Osioita pystyi suorittamaan helposti 
omien aikataulujen mukaisesti. Näkökulma 
pysyi koko ajan johtamisessa ja siinä, miten 
johtaminen eroaa substanssista.

Tuula Metsä 
johtajaylilääkäri, Keva

UEF | EMBA
Opiskelijatarinat



Asenne ratkaisee johtamisessakin 

Jatkoimme usein keskusteluja 
opiskelukollegojen kanssa luentojen 
jälkeenkin, jaoimme ajatuksia ja kokemuksia. 
Jokaisen opintojakson alussa odotin pääseväni 
kyselemään muilta heidän kokemuksiaan 
ja kuulemaan, miten asioita heidän 
työpaikoillaan hoidetaan.

Jaana Vänskä
toimitusjohtaja, Rantasalmen Osuuspankki

Välineitä työtehtävien 
priorisointiin ja resursointiin

Koulutuksen edetessä huomasin saavani 
uusia eväitä ja menetelmiä päivittäiseen 
johtamistyöhön ja muun muassa haastavien 
tilanteiden johtamiseen. Tietoa on tullut 
lisää ja se on lähtenyt jäsentymään 
konkreettisemmalle tasolle.

Kati Kantanen 
sosiaali- ja terveysjohtaja, Siilinjärven kunta



Aloita polkusi vahvemmaksi 
johtajaksi ja esimieheksi
Varaa 20 minuutin keskustelu sinun johtamispolustasi
uef.fi/jatkuva-oppiminen/keskustelu

Kohti liiketoiminnan johtamista

Olen ollut työurani aikana monenlaisessa myllerryksessä mukana, mutta 
silti pidän jatkuvaa kehittymistä tarpeellisena. Valmentavan johtamisen 
kurssilla tuli oikea vau-efekti ja piti ihan miettiä, että onko minulla 
muistissa vikaa, vai onko opiskeleminen muuttunut mielenkiintoiseksi.

Sami Reponen 
tuotantojohtaja, Posti Group Oyj



opintopistettä
3 050 € + alv 24 %

opintopistettä

opintopistettä

opintopistettä

opintopistettä
4 575 € + alv 24 %

opintopistettä
7 625 € + alv 24 %

opintopistettä
6 100 € + alv 24 %

UEF// EMBA-OPINNOT 100 OP

KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

LISÄKSI SYVENTÄVIÄ
VALINNAISIA OPINTOJA 

UUDISTAMISTYÖN JOHTAMINEN 
-KEHITTÄMISTYÖ

HENKILÖKOHTAINEN 
JOHTAJUUS

IHMISTEN JOHTAMINEN

SUORITUSKYVYN 
JOHTAMINEN

UUDISTAVA JA KESTÄVÄ 
JOHTAMINEN
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Sisältää: Johtaja organisaation 
uudistajana, johtaja 
valmentajana.

Sisältää: Henkilöstö 
voimavarojen johtaminen, uuden 
työn johtaminen, vuorovaikutus 
ihmisten johtamisessa.

Sisältää: Liiketoiminnan 
uudistaminen, talouden johtaminen, 
rahoitus ja investoinnit, asiakkuuksien, 
myynnin ja markkinoinnin johtaminen, 
työelämä- ja hankintalainsäädäntö

Sisältää: Johtaminen tänään 
ja tulevaisuudessa, strateginen 
johtaminen, kestävä liiketoiminta 
ja kiertotalous, international 
businessa and marketing



OTA YHTEYTTÄ SUUNNITTELIJOIHIN

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON JATKUVAN OPPIMISEN KESKUS   Joensuu  |  Kuopio

Anna Hartikainen
anna.hartikainen@uef.fi

040 774 1320

Pauli Kallio
pauli.kallio@uef.fi 

050 465 2054

Annamari Lastunen
annamari.lastunen@uef.fi

050 441 2179

uef.fi/emba


