
Tulevaisuus haltuun - 
johtamisvalmennus 
autokorjaamoyrityksille 

Yhteistyössä Autoalan Palvelutuottajat ry 
& Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy 

Johtamisvalmennus 



Hyvin johdettu yritys etenee määrätietoisesti yhdessä asetettuja tavoitteita kohti. Suunnitel-
mallisuus tuo selkeyttä arkeen ja vapauttaa energiaa uusille asioille. Kasvu ja kehitys saavat
kierroksia, kun kehittämismyllyyn heitetään kaikki liiketoiminnan eri osa-alueet ja johtajana
kehittyminen. 

Yhteiset koulutuspäivät rakentavat ja avartavat näkemystä, virittävät ja kyseenalaistavat.
Koulutuspäivien välinen aika on suunnitelmallista ja ohjattua etenemistä liiketoiminnan ja
johtamisen kehittämisessä. 

Työkalupakissa on 10 ryhmäpäivää (5 lähipv+ 5 etäpv), ohjattu kehittämistyöskentely
(tutkintosuoritus) sekä työtehtävissä tapahtuvaa oppimista. 

Koulutus antaa valmiudet henkilökohtaisesti suunnitellun Yrittäjyyden ammattitutkinnon tai
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkintotavoite
täsmennetään yhdessä osallistujan kanssa. 

ALOITUS: Koulutus alkaa 1.2.2023 Vantaalla. Lähi- ja etätyöskentelyn suhde täsmennetään
yhdessä osallistujien kanssa. 

Koulutus ja tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena ja tällöin
opiskelijakohtainen hinta on 790 € (ei sis. vähennettävää alv:tä).

Yrittäjyyden ammattitutkinto TAI Johtamisen ja yritys-
johtamisen erikoisammattitutkinto 

HAKEUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

Harri Saastamoinen 
p. 050 5646 320 
harri.saastamoinen@aapt.fi 

Hannu Peltomäki p. 044 989 1620 
hannu.peltomaki@tjkoulu.fi

YRITYKSEN TULEVAISUUDEN SUUNNITELU 
KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTUS

YRITYKSESSÄ 
JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN 

 

10 RYHMÄPÄIVÄÄ (5 LÄHI + 5 ETÄ) 

YRITTÄJYYDEN AMMATTITUTKINTO TAI
JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTAMISEN

ERIKOISAMMATTITUTKINTO 
 

Valmennus tarkentaa yrityksen etenemisen askeleet ja kehittää johtamisen taitoja. 

Autokorjaamoyritysten johtamisvalmennus



- Yritystoiminnan pitkäjänteinen
kehittäminen 

- Yrityksen tulevaisuuden suunnittelu ja
liiketoiminnan suunnitelman/strategian
päivittäminen 

- Myynnin ja markkinoinnin johtaminen ja
kehittäminen 

- Markkinoinnin digitaaliset ratkaisut 

- Kannattavuuden suunnittelu ja
johtaminen 

- Tuottavuus ja tehokkuus kilpailuetuna 

- Johtajana kasvaminen ja valmentava
johtaminen 

- Itsetuntemus ja erilaisten ihmisten
johtaminen 

- Yrityksen etenemistä tukeva johtoryhmä ja
hallitustyöskentely 

- Omistajavaihdostilanteet (spv)

- Pk-yrityksen sopimus- ja
työsuhdejuridiikka 

YRITYSKOHTAISET
ASIANTUNTIJATAPAAMISET: 

Ohjelman valmentajat Jukka Pekka Vuolukka,
Sanna Leppänen ja Eero Veijola jalkautuvat
yrityksiin ohjelman aiheisiin liittyvässä
yrityskohtaisessa kehittämistyössä. 

ELY:n Kehittämispalvelujen kautta haettava,
yrityskohtaisesti sovittavaan tarpeeseen
suunnattu 2 pv:n työskentelykokonaisuus
maksaa asiakkaalle 650 eur + alv. Tarkempi
ohjeistus ohjelman aikana (ely-
keskus.fi/kehittämispalvelut). 

YHTEISTEN PÄIVIEN AIHEITA KOULUTTAJAT JA ASIANTUNTIJAT 

Jukka Pekka Vuolukka, KTM,
AmO, Suomen Toimi-
tusjohtajakoulu Oy 

Petri Runtti, 
kehittämispäällikkö, KTM,
AmO, Management Institute
of Finland MIF Oy 

Eero Veijola, toimitusjohtaja,
TkL, DI, ESV Consulting Oy

Reima Raappana, asianajaja,
partner, Lexia
Asianajotoimisto Oy, Oulu

Hannu Peltomäki, 
KTM, Suomen
Toimitusjohtajakoulu Oy 

Sanna Leppänen,
toimitusjohtaja, KTM, AmO,
HHJ, Suomen
Toimitusjohtajakoulu Oy

Annikka Impiö,
digimarkkinointivalmentaja,
FM, Verkotu Solutions Oy 



SUOMEN TOIMITUSJOHTAJAKOULU OY

Lehtorouskuntie 8, 90650 Oulu, www.tjkoulu.fi

Tj-koulu on valmentanut 44 vuoden aikana yli
8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa
olevaa ihmistä. Tj-koulun valmennusten ytimessä
ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana
kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden
keskiarvo on 4,4 (asteikko 1-5) ja
nettosuositteluindeksi peräti 75%. Asiakkaat
arvostavat erityisesti valmennustemme
hyödyllisyyttä sekä valmentajiemme yrityselämän
tuntemusta.

TERVETULOA MUKAAN!

AUTOALAN PALVELUTUOTTAJAT RY 

Autoalan ja Korjaamoiden liitto ja Suomen
Kolarikorjaamoiden liitto yhdistivät voiman-
sa huhtikuussa 2021. Uuden järjestön tärkein
tehtävä on toimia parempien autopalvelujen
puolesta. Kehitysohjelmien kautta tuodaan
jäsenten käyttöön ratkaisumalleja muuttuvien
markkinoiden tuomiin haasteisiin ja tarjotaan
jäsenistölle uusia mahdollisuuksia toiminnan
kehittämiseen. Järjestö toimii autoalaan kes-
kittyneenä työnantajien etujärjestönä ja tar-
joaa palveluita mm. koulutuksen järjestäjänä ja
työmarkkinapalveluiden neuvojana. 


