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JOHTAJUUS ON
MÄÄRÄTIETOISTA KEHITTYMISTÄ
Kehität sitten itseäsi tai yritystäsi, liiketoimintaasi tai
henkilöstöäsi, tarvitset kehitykselle vankan perustan.
KATI 16 – Johtamisen täydennyskoulutusohjelma
antaa sinulle nykyaikaisen johtamisen edellyttämät
tiedot, liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavat
taidot sekä lukuisia uusia ideoita organisaation ja
sen ihmisten uudistumisen tueksi.
Strategisen johtamisen ympärille rakennettu KATIohjelma avaa osallistujilleen uusia tulevaisuuden
näkymiä sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Opetuksella on vahva teoreettinen perusta,
mutta opetusnäkökulma on käytännönläheinen.
Tämä mahdollistaa opitun tiedon välittömän hyödyntämisen omassa työssä sekä helpottaa opiskelun ja
työnteon yhteensovittamista.
KATI-ohjelmassa opiskelu tapahtuu ryhmässä, joka
perinteisesti koostuu monen eri alan ammattilaisista ja asiantuntijoista. Ryhmä, osaavat asiantuntijat,
kokenut koulutuksen järjestäjä ja tarkoituksen
mukainen sisältö auttavat sinua muodostamaan
pitävän pohjan, jonka päälle rakentaa osaamista
myös tulevaisuudessa.

Kenelle?

» Asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, jotka
haluavat kehittää itseään ja osaamistaan työn ohessa,
KTM-tutkinto tähtäimessään.
» Tradenomeille, kauppatieteiden kandidaateille sekä
muun yliopistotutkinnon tai amk-tutkinnon suorittaneille.
» Kaiken kokoisille ja kaikilla toimialoilla
toimiville organisaatioille, joiden tähtäimessä on
tavoitteellinen osaamistason nostaminen.

Miksi KATI-ohjelma?
» Saat kattavasti tietoa johtamisen eri osa-alueista
sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, analysoida
tietoa ja tuottaa faktapohjaisia ratkaisuja.
» Asiantuntijaverkostojen luominen tapahtuu
luontevasti opiskelun yhteydessä.
» Saat ideoita ja uusia ajatuksia arkipäivän
haasteisiin ja työn tekemiseen.
» Yrityksesi osaamistaso nousee ilman
ulkopuolisia rekrytointeja.
» Voit hyödyntää KATI-opintoja KTM-tutkinnossa.
» Harjoitustöiden kautta opit ovat reaaliaikaisesti
sovellettavissa omaan työhön.

Tavoitteena KTM?
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Johtamisen
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» Strateginen
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ORGANISAATION UUDISTUMINEN

» Organisaation kehittäminen
» Tietojohtaminen innovaatiotoiminnassa
» Digitalisaatio
» Yrittäjyyden ulottuvuudet

» Ohjelman päätyttyä ja opiskelijan
suoritettua vähintään 75 opintopistettä,
opiskelija voi hakea LUT-yliopistoon
suorittamaan kauppatieteiden
maisterin tutkintoa.
» Edellytyksenä on, että hakija on suorittanut
joko tradenomin, kauppatieteiden kandidaatin tai muun yliopisto- (pl. KTM) tai amktutkinnon sekä vaaditut opinnot.
» KATI-ohjelman lisäksi opiskelijan tulee
suorittaa KTM:n opintoihin kuuluvat
kieliopinnot, sivuopinnot sekä
Pro Gradu -tutkielma.
Lisätietoa: lut.fi/kati16

KATI-ohjelmien
osallistujakommentteja:

Ohjelma kasvatti itseluottamustani johtajana
Hanna Mattinen

Director, HR and Payroll Services
ADITRO

Ohjelma oli erittäin hyvin
suunniteltu. Sisältö oli kattava
ja eri näkökulmia mukavasti
mukana ja yhdistettynä.

Mielestäni kokonaisuus oli moni
puolinen ja käsitteli osa-alueita,
jotka ovat johtamistyön ja työympäristössä kehittymisen osalta
keskeisiä. Aiheet olivat ajankohtaisia
ja hyvin käytäntöön sovellettavia.

Opin ajattelemaan laajemmin suurempia
kokonaisuuksia. Halusin oppia enemmän
johtamisesta sekä yhdistää opiskelun
työelämään ja innostua siitä.
Nämä toteutuivat.

Halusin saada oman johtamistyöni tueksi päivitettyjä näkö
kulmia ja laajempaa perspektiiviä ajankohtaisiin johtamisen ja
liiketoiminnan kehittämisen teemoihin. KATI-ohjelman sisältö
oli laaja ja piti sisällään juuri niitä aiheita, jotka tukevat työ
ympäristöni muutosta ja kehittymistä.
Kurssien sisällöt olivat kattavia, ja teoria ja käytäntö oli hyvin
nivottu yhteen. Luennoilla käytyjä aiheita ja ajatuksia pystyin
viemään käytäntöön työympäristössäni heti. KATI-ohjelma
kasvatti itseluottamusta omaan johtamiseen. Luennoilla
käydyt aiheet tarjosivat strategisen osaamisen kasvun lisäksi
perspektiiviä asioihin sekä ymmärrystä työyhteisön päivittäisiin
haasteisiin. Luentojen teemat ja harjoitustyöt sekä yhdessä
tekeminen opiskelukavereiden kanssa haastoivat omaa ajattelua. Luentopäivät tarjosivat rauhoitetun ajan tarkastella asioita
strategisemmasta näkökulmasta asiantuntevien luennoitsijoiden avulla, tällaista aikaa tai mahdollisuutta ei aina helposti
hektisestä työarjesta löydy.
Itselleni tämä oli juuri oikea aika opiskella. Nyt itselläni ja
työnantajallani on käytettävissä ajantasaiset tiedot ja taidot.
Ymmärrys organisaatioiden kilpailukykyyn vaikuttavista
tekijöistä on entistä tärkeämpää nopeasti muuttuvassa työ
elämässä. Jatkuva oppiminen ja uudistuminen on tärkeää
sekä yksilöille että organisaatioille. KATI-ohjelma tarjoaa
näihin haasteisiin selkeän ja johdonmukaisen ratkaisun.

Osallistujien toimialojen kirjo
takaa antoisat keskustelut
Teemu Sarhemaa
Toimitusjohtaja
OP JÄRVI-HÄME

Työn ohessa opiskelu sujuu erinomaisesti
juuri näin hyvin suunnitellun ja toteutetun
ohjelman avulla.

Opiskeluryhmän merkitystä ei voi
enempää korostaa. Luentopäivät
olivat todella virkistäviä ja niiden
avulla pääsi katsomaan asioita
aina uudesta näkökulmasta.

Hain mukaan KATI-ohjelmaan, koska sen sisältö vaikutti mielenkiintoiselta ja monipuoliselta. Itseni kehittämisen ja haastamisen lisäksi minua houkutti mahdollisuus jatkaa opintoja
tutkintoon asti.
Parasta ohjelmassa olivat mielenkiintoiset ja laaja-alaiset keskustelut sekä luennoitsijoiden että opiskelukavereiden kanssa.
Olimme eri aloilta ja jokaisella oli erilainen näkökulma asioihin.
Olikin mielenkiintoista havaita, miten eri tavalla asioita voi hahmottaa ja lähestyä. Opintojen myötä omat verkostoni laajenivat
usealla eri alan asiantuntijalla ja opiskelijakollegoista on ollut
minulle hyötyä myös työelämässä.
Opintojen sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen oli
välillä haastavaakin. Hyvällä suunnittelulla sekä perheen tuella
ja työnantajan joustavuudella asiat kuitenkin järjestyivät. Kokonaisuutena ohjelma oli haastava, mutta myös niin antoisa, että
vapaa-ajan ”uhraaminen” kannatti. Voin vilpittömästi suositella
KATI-ohjelmaa itsensä kehittämisestä ja oman osaamisensa
syventämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille.

Ei koulua,
vaan elämää varten

MILLOIN JA MISSÄ?

Tuomo Uotila

Haku 15.10.2020 mennessä. Ohjelma ja opinnot alkavat
alkuvuodesta 2021. Ohjelma kestää noin kaksi vuotta.

Professori

OHJELMAN AKATEEMINEN JOHTAJA

NYKYÄÄN vain harvat asiat ovat pysyviä. Ei osaaminenkaan
ole pysyvää, jos sen uudistamiseksi ei tee jatkuvaa työtä.
Myös urakehitys tai työpaikan vaihto voivat tuoda eteemme
tehtäviä, joihin aiempi koulutuksemme ei ole antanut riittäviä
valmiuksia. Vanhan sanonnan ”ei koulua, vaan elämää varten”
merkitys toteutuukin aidoimmillaan aikuisopiskelussa. Uusia
tietoja ja taitoja haetaan nimenomaan työelämän käytännön
tilanteissa hyödynnettäväksi.
KATI-ohjelmilla on pitkät perinteet työelämässä toimivien
ja käytännön johtamis- ja esimiestyötä tekevien osaamisen
kehittämisessä. KATI 16 tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden
perehtyä laaja-alaisesti organisaation johtamisen ja kehittämisen eri osa-alueisiin. Ohjelmaan sisältyy niin strategisen
johtamisen kuin ihmisten johtamisenkin aihealueita. Ajankohtainen, viimeisimpään tutkimukseen perustuva, tieto avartaa
ymmärrystä siitä, miten strategia vaikuttaa organisaation
henkilöstötoimintojen taustalla, mitä on johtajuus, miten
kehitytään johtajana ja esimiehenä, edistetään työyhteisön
hyvinvointia ja miten johtamista tehdään jatkuvassa muutostilanteessa.
Helppoa polkua asiantuntijuuteen emme lupaa, ja joskus se
polku voi olla hiukan kivinenkin. Opiskeluun kuuluu paitsi
perehtyminen liikkeenjohdon teorioihin, myös johtamistutkimuksen menetelmiin ja analysointivälineisiin tutustuminen ja
kriittiseen ajatteluun kasvaminen. Kaikilla ohjelman opettajilla on vankka koulutusosaaminen ja pitkä kokemus työskentelystä aikuisopiskelijoiden kanssa. Lisäksi opiskeluasi tukee eri
alojen osaajista koostuva aikuisopiskelijaverkosto: ryhmässä
käydyt keskustelut avartavat näkemyksiä ja synnyttävät uusia
ideoita. Osallistujien monipuoliset taustat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä ja oppia, miten eri organisaatioissa johtamisen haasteita ratkotaan. Tervetuloa mukaan,
ehkä joskus kiviselle, mutta varmasti antoisalle polulle!

Strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä:
Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskunnan
kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko Euroopan
taantua maailman takapihaksi?
Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaajahengessä. Olemme maailman parhaiden yliopistojen joukossa
(Times Higher Education ja QS-rankingit). Olemme
kooltamme kompakti ja toiminnaltamme

AJANKOHTA

SIJAINTI

Lähiopiskelujaksot perjantai- ja lauantaipäivisin noin joka
toisena viikonloppuna Helsingissä. Lisäksi etäopiskelua.

HINTA JA LAAJUUS

Ohjelman kokonaishinta 13 500 € + alv 24 %.
Akateeminen laajuus 75 opintopistettä.

ASIANTUNTIJOINA

Professori Tuomo Uotila
KTT Markku Ikävalko
Professori Aino Kianto
Professori Helinä Melkas
KTT Tuija Oikarinen
KTT Elena Oikkonen
TkT Satu Parjanen
Professori Timo Pihkala
FT Satu Pekkarinen
KTT Marita Rautiainen
Professori Paavo Ritala
Professori Sami Saarenketo

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET

lut.fi/kati16

Nina Kykkänen
koulutuspäällikkö
nina.kykkanen@lut.fi
puh. 040 766 7987

keskittynyt. Yhdistimme tekniikan ja talouden edellä
kävijänä jo vuonna 1969. Kansainvälinen tiedeyhteisömme
koostuu 6500 opiskelijasta ja asiantuntijasta.
LUT-täydennyskoulutus tarjoaa monipuolisia koulutus
palveluja yrityksille ja yksilöille: asiantuntijaohjelmia,
moduuleja sekä yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia.
Ytimenä on yliopiston oma osaaminen ja tutkimus,
tekniikkaa ja taloutta yhdistäen yli 30 vuoden
kokemuksella.

