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Golfklubin johtamismalli
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Kiinteistö
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Visio

Historia
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Hallinto

TOIMINNOT
1. Klubin johtaminen

2. Golf/urheilu- ja harrastetoiminta
3. Taloushallinto ja kirjanpito

4. Henkiset ja ammatilliset voimavarat
5. Johtaminen

6. Markkinointi
7. Ravintolatoiminnot

8. Sidosryhmien ja säädösten hallinta
9. Rakennusten, kentän ja suorituspaikkojen hallinta



CMAE/ ELMWOOD  TUTKIMUS

• Golfklubien johtamisen koulutuksessa ei ole 
eurooppalaista standardia

• Muutamilla mailla (Saksa, Englanti, Hollanti) 
koulutusta voidaan saada virallisten 
koulutusorganisaatioiden kautta. Joillakin mailla 
(Ruotsi, Tanska) on järjestöjen akreditoimaa 
koulutusta. 

• Useimmilla mailla ei ole muodollista 
klubijohtajakoulutusta ollenkaan, joskin tarjolla 
on erilaisia seminaareja ja 

• Golfklubien johtamisperusteet vaihtelevat



CMAE TUTKIMUS jatkuu

• Euroopassa mikään ohjelma ei kata Certified Club 
Managers (CCM) tasoa  (min 20%, max 71%).

• Koulutusohjelmia toteutetaan moni muoto-
opetuksina osa-aikaisesta opiskelusta alkaen. 
Järjestöjen johtamat seminaarit on kuitenkin 
suosituin malli. 

• Opetuskieli on kansallinen, joskin EGCOA ohjelma 
ollaan muuttamassa englanninkieliseksi. 



CMAE TUTKIMUS jatkuu



Lähtökohta-analyysi 2006

• FGMA järjestää jäsenistölleen seminaareja, matkoja, 
toimialapäivät yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa

• Golfjohdolle ”suunnattua” koulutusta ei ollut riittävästi. 
Vrt:
- Golfopettajat (PGA): GLT 1. ja 2., AmVT
- GHT (at) ja GMT (at).

• Lukuun ottamatta tarpeeseen tehtyjä: strategia-, 
voimakaksikko-kursseja jne.

• Koulutustarve olemassa… Jäsenille ja alalle aikoville
• sopimus SUO-FGMA



Tavoitteet koulutukselle / 
kompetenssialueet

• FGMA:n hallituksen toimesta laadittiin 
kompetenssialueet (12 kohtaa):
1. Henkilöstöhallinto 7. Kentänhoito
2. Johtaminen 8. Lajiharj, ohjaus ja välineet 
3. Taloushallinto 9. Jäsenpalvelut 
4. Viestintä 10. Kiinteistöjen hoito 
5. IT- järjestelmät 11. Ravintola 
6. Järjestötoiminta 12. Harjoittelu  

Opinnäytetyö



VAIHEET / KOULUTUSVAIHTOEHDOT

• Golfjohtajan ”oma” ammattitutkinto (AT)
– Liian pieni toimiala, jatkuvuus

• Lot-Amk
– Opiskelijoiden lähtötaso, yhteensovittaminen 

haasteellinen
• MBA -koulutukset

– Hinta, joustavuus
• Yhdistelmäkoulutus Scotland / USA / Suomi

– Hinta, joustavuus, organisointi, jatkuvuus…



LOPPUTULOKSET, vaihe 1. ja 2.

• Päädyttiin “omaan –koulutukseen”

– Kysyntä / Palaute / Hinta...

• FGMA:n sertifioima Golfjohtajakoulutus 

1. Yrittäjän ammattitutkinto (YAT),
- suoritus ensimmäisen vuoden aikana

2. Johdon erikoisammattitutkinto (JET)
- suoritus toisen vuoden aikana



Näyttötutkinnot (YAT ja JET)
Kurssi 2008 – 2009 sekä 2009 – 2010

• Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa 
itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat 
näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset.

• Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen 
järjestäjän kanssa. Näyttötutkintoja ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, 
tutkintotoimikunnan kanssasolmittua järjestämissopimusta. 

• koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden 
mukaisesti. 

Tutkinnon perusteet

• Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä 
muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava 
ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon 
osoittamistavat.

• Koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus suorittaa 
näyttötutkinto.

- Yrittäjän ammattitutkinto (YAT),
- suoritus ensimmäisen vuoden aikana

•
- Johdon erikoisammattitutkinto (JET)

– - suoritus toisen vuoden aikana



Ohjelmajohtajan näkemykset

Plussat
- Ryhmädynamiikka (kuten kaikessa FGMA:n toiminnassa
- Alan arvostus koulutuksen myötä

Miinus

- Tutkintorakenne / velvoitteet -> ovat myös mahdollisuus (rahoitus, 
rakenteen parempi hyödyntäminen

Kehitettävää / toivottavaa
• Kurssilaisten parempi sitouttaminen koko koulutuksen ajan
• Alalla pidempään toimineiden osallistuminen koulutukseen



Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2011

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu yrittäjänä toimiville 

henkilöille, joilla on jo vankkaa kokemusta yritystoiminnasta. Suositus on, että 
koulutukseen hakeutuva on toiminut yrittäjänä vähintään viisi vuotta.

• Tutkinnon suorittamisessa keskitytään jo olemassa olevan osaamisen 
syventämiseen. Tämä tapahtuu siten, että yrittäjä analysoi oman yrityksensä 
tämänhetkisen tilanteen ja laatii yritykselleen kehittämissuunnitelman. 
Kehittämissuunnitelman pohjalta hän toteuttaa yrityksensä toimintaan liittyvän 
kehittämisprojektin. Tutkinnon suorittamisen kautta yrittäjä osaa hyödyntää 
saatavilla olevaa tietoa entistä paremmin ja siten varautua tulevaisuuteen. Tutkinto 
auttaa opiskelijaa kehittymään yritysjohtajana.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon kuvaus
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta osasta. Tutkintoa 
suorittavan on ensin suoritettava Yrityksen johtaminen ja kehittäminen-osa. Sen 
jälkeen hän suorittaa toisena osana yhden viidestä valinnaisesta tutkinnon osasta. 
Tutkinto on valmis, kun molemmat osat on suoritettu hyväksytysti.



Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2011

Kaikkien on suoritettava seuraava tutkinnon osa:
• Yrityksen johtaminen ja kehittäminen

- Yrityksen strategiaprosessin toteuttaminen
- Liiketoiminnan kehittämissuunnitelman laatiminen
- Oman yrityksen johtaminen 

Lisäksi on suoritettava yksi seuraavista viidestä valinnaisesta 
tutkinnon osasta:

• Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
• Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
• Talouden johtaminen ja kehittäminen
• Tuotannon johtaminen ja kehittäminen
• Kansainvälistymisen johtaminen ja kehittäminen 



Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2011

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon 
tutkintotilaisuudet

Tutkinto suoritetaan oman, toimivan yrityksen 
liiketoiminnan kehittämistyössä. Tutkinnon 
suorittamista varten jokaiselle tutkinnon 
suorittajalle laaditaan henkilökohtainen 
tutkinnon suorittamissuunnitelma. Tämä 
suunnitelma laaditaan yhteistyössä tutkinnon 
suorittajan ja tutkinnon järjestäjän kanssa.



Seuraavat vaiheet

Kurssi 2008-2009 analysoi koulutuksen 

- Sisältöjä uudistetaan YEAT ?

- Huomioidaan CCM alueet

- Lisätään CMAE ja BMI/ Word Conference

- CCM – kokeen kysymykset: 400 kysymystä, 10 
kompetenssi aluetta, 50 % oikein kultakin alueelta, 
aikaa 8 tuntia 

Seuraava koulutus alkaa 1/2011
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