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Inspiroivia ja laadukkaita koulutuksia suomalaisen 
työelämän tulokselliseen kehittämiseen
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Olemme mielenkiintoisin ja vaikuttavin 
johdon ja asiantuntijoiden aikuis-
koulutuspalveluiden tuottaja Suomessa.

Missiomme on tuotteistaa yliopiston 
tutkimukseen pohjautuvaa osaamista 
aikuiskoulutuksessa korostaen innovatiivisia 
ja käytäntöön helposti vietäviä ratkaisuja.



Miksi Vaasan Yliopisto ExEd
on paras koulutuskumppani?
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Helppous

Olemme palveleva, joustava ja helposti 
saavutettava koulutuskumppani, joka on 
tehnyt palvelunsa helposti valittaviksi, 
räätälöitäviksi, ostettaviksi sekä 
toteutettaviksi.

Asiantuntijuus

Käytännönläheiset koulutuksemme 
valjastavat tutkitun yliopistollisen tieteen, 
teorian ja akateemisen prosessin arjen 
johtamisen ja liiketoiminnan haasteiden 
tehokkaaksi ratkaisemiseksi.

Vaikuttavuus

Tuotamme inspiroiva ja vaikuttavia 
koulutuksia, jotka tarjoavat Sinulle 
käytännönläheisiä työkaluja toimia 
tehokkaasti ja tuloksellisesti jatkuvasti 
muuttuvassa työelämässä.



Mikä erottaa meidät muista?
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Ihmisläheisyys

Vaasan ExEd mahdollistaa yksilöllisen 
kasvun luotettavassa ja turvallisessa 
oppimisympäristössä, mikä tukee 
korkeiden oppimistulosten saavuttamista.

Vahva ymmärrys paikallisuudesta

Vaasan yliopistolla on paras ymmärrys 
alueen ja sen elinkeinoelämän tarpeista, 
mikä mahdollistaa asiakaslähtöisten 
koulutusten laadukkaan suunnittelun sekä 
niiden tuloksellisen toteuttamisen.

Suomenkielisyys

Suomenkieliset koulutuksemme 
nopeuttavat oppimista ja oppimistulosten 
saavuttamista sekä niiden käytäntöön 
vientiä tehokkaasti ja tuloksellisesti.



Vaasan Yliopisto ExEd:n laadukkaan koulutustarjonnan mahdollistaa:

 Suomen markkinan ja toimintaympäristön vahva ymmärrys

 Vaasan Yliopiston tieteellisesti tutkitut menetelmät, jotka ovat 
ajanmukaisia, käytännönläheisiä ja helposti käytäntöön vietävissä

 Suomenkielinen opetus tukee nopeaa oppimista

 Vahva paikallisuus ja liiketoiminnan erityispiirteiden ymmärtäminen 
mahdollistaa laadukkaan koulutussisällön rakentamisen yrityksille

 Käytännönläheiset koulutukset, joissa hyödynnetään uusimpia 
oppimisen menetelmiä sekä asianpitoista sisältöä

 Konkreettisia ja vaikuttavia koulutuskokonaisuuksia, jotka vastaavat 
tehokkaasti kotimaan liike-elämän ajankohtaisiin haasteisiin ja tarpeisiin
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Suomalaisen yrityselämän muuttuviin 
tarpeisiin suunniteltu koulutustarjonta



Nopeita oppimistuloksia ketterän ja 
kustomoitavan opetuskokonaisuuden avulla

 Joustava ja ketterä koulutuksen kumppani, joka mahdollistaa 
osaamisellaan, syvällä liiketoiminnan paikallistuntemuksellaan sekä 
laadukkaalla asiakaspalvelullaan vaikuttavimpien koulutusten 
tuottamisen ja toteuttamisen yrityksille 

 Räätälöimme koulutukset asiakkaillemme heidän tarpeidensa 
mukaisesti, mikä tukee korkeiden oppimistulosten saavuttamista

 Olemme helposti lähestyttävä ja saavutettava kumppani, joka tukee 
asiakkaiden liiketoiminnan tuloksellista kehittämistä laadukkaalla 
koulutuskokonaisuudella, yksilöllisellä palvelulla sekä neuvonnalla

 Vaasan yliopiston ajanmukainen ja moderni tutkittu tieto mahdollistaa 
koulutustarjontamme jatkuvan uudistamisen sekä laajentamisen 
asiakkaidemme hyödyksi
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Yliopistolliseen tutkimukseen
perustuva koulutus

 Koulutustemme opetusmenetelmät ja laatu perustuvat vahvasti 
tieteelliseen ja teoreettiseen ajanmukaiseen tutkimustietoon, 
joka tukee koulutusten korkeiden oppimistulosten saavuttamista

 Koulutuksissamme hyödynnetään aina viimeisimpiä pedagogisia 
opetusmenetelmiä, jotka tukevat sekä yksilön että ryhmän 
oppimistuloksia

 Hyödynnämme koulutuksissa aina moderneja digitaalisia työkaluja ja 
oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat monikanavaisen oppimisen ja 
oppimistulosten saavuttamisen

 Koulutustemme toiminnan perustana ovat eettisyys, läpinäkyvyys ja 
luotettavuus
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Koulutustarjonta

Verkkokoulutukset, tapahtumat

Muut avoimet
täydennyskoulutukset

Executive MBA
Doctor of Business Administration 
DBA

Räätälöidyt
organisaatio-
kohtaiset
ratkaisut

Koulutusvienti (cMBA, dMBA)

UUSI 

UUSI

Marjaana Suutarinen



Executive MBA 
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Executive MBA kokonaisuus
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Yhteiset opinnot 60 op ja lopputyö 15 op, yht. 75 op

e

e
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Erikoistu ja erottaudu

Myynti HR

Finanssi & vakuutusala

UrheilujohtaminenSOTE

Riskienhallinta 
& turvallisuus

Energy businessHankintatoimi

Executive 
MBA 
erikoistumis-
alueet



DBA
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UUSI



MIKÄ ON DBA?

 Doctor of Business Administration (DBA) on 
poikkitieteellinen,englanninkielinen kauppatieteiden tohtoritason
ohjelma

 Ohjelman aikana opiskelijan käytännön johtamistyötä kehitetään 
soveltamalla viimeisimpiä, näyttöön perustuvia tutkimustuloksia ja 
menetelmiä

 Kauppatieteiden tohtoriohjelmassa korostuu teorian uusi soveltaminen 
teorian luomisen ja testaamisen sijaan (EQUAL Network 
Doctoral Guidelines).
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https://www.edamba.eu/european-code-of-practice


Henkilökohtaiset ja organisaatiokohtaiset hyödyt

 DBA on innovatiivinen, englanninkielinen, tohtoritason ohjelma, joka 
tukee ja täydentää perinteisiä kauppakorkeakoulujen tohtoriohjelmia.

 Vaasan yliopiston Executive Education DBA-ohjelmassa opiskelijat 
hankkivat itselleen käytännöllisiä, uusimpaan tutkimustietoon 
perustuvia, johtamistaitoja ja johtamisen menetelmiä. 

 DBA:n oppijaekosysteemissä opiskelijat kehittävät yhdessä ratkaisuja 
oman organisaationsa ja yhteiskunnan haasteisiin erityisesti yliopiston 
vahvoilla osaamisalueilla – energiasektorilla, kestävässä kehityksessä, 
teknologiassa, innovaatiojohtamisessa ja yrittäjyydessä, mutta myös 
digitaalisessa ja globaalissa terveysjohtamisessa.

 Vaasan DBA-ohjelma käynnistyy vuonna 2024.
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Oppimiskokemus

 Pieni ryhmäkoko mahdollistaa jatkuvan ja tiiviin vuorovaikutuksen, 
vertaistuen ja vaikuttavat oppimistulokset.

 Jokainen opiskelija saa koko opiskelunsa ajan sekä yliopiston 
tieteellisten asiantuntijoiden tuen, että lopputyönsä tekemistä 
varten henkilökohtaisen professoritasoisen ohjauksen.

 Sekä kasvokkain tapahtuva ohjaus että verkko-ohjaus tukevat 
opiskelijan oivaltavaa tutkimusmatkaa koko ohjelman ajan.

 Kokemukselliset oppimismoduulit takaavat oppien tehokkaan 
käytäntöön viemisen.
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Programme Structure

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4-6

Module 1
Innovation & 
Technology 
Management

Module 2
Entrepreneurship

Module 3
International 
Business & 
Managemnet

Module 4
Human Resources 
Management 
(HRM)

Module 5
Delivery of 
Research
Proposals

Fieldwork and 
writing up of the
thesis

Submission and 
examination of 
the thesis

Academic

Alumni From the beginning of the programme, you will have access to exlusive and 
highly active alumni networks of Vaasa University Business School



Räätälöidyt ratkaisut
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Esimerkkejä koulutuksistamme
 valmentava johtaminen, coaching

 strategiaprosessit

 johtoryhmävalmennus

 esimiesvalmennus

 etätyön johtaminen

 muutokset ja niiden johtaminen

 henkilöstöjohtaminen

 työhyvinvointi ja työyhteisötaidot

 resilienssi

 digitaalinen markkinointi

 palvelumuotoilu

 talousosaaminen

 projektiosaaminen

 laatujohtaminen

 soten erityiskysymykset18

Voimme räätälöidä 
organisaatiollesi oman 
MBA-koulutuksen. 

Voit myös yksilöllisesti 
räätälöidä itsellesi 
oman MBA-ohjelman.

Tarjonnassamme on 
lisäksi saatavilla useita 
analyysityökaluja, kuten 
DiSC ja 360-arvioinnit



Asiakastarinoita

19



20

Vaasan keskussairaalan silmätautiklinikan 
ylilääkäri, silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi 

Janne Järvenpää

Koulutuksen myötä 
olen kokenut 
esimiestehtäväni 
merkityksellisempänä 
ja vaikuttavampana.
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Toimitusjohtaja, Juustoportti Oy

Timo Keski-Kasari

Koulutukset ovat niitä 
tärkeitä hetkiä, jolloin 
pystyy pysähtymään ja 
miettimään yrityksen 
asioita tarkemmin.
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People & Culture Manager, 
Kämp Collection Hotels

Eveliina Ihalainen

Halusin kehittää 
ja syventää 
omaa osaamistani 
henkilöstöjohtamisessa, 
verkostoitua ja 
edetä urallani.
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KWH-konsernin lakimies

Teresa Laine-Puhakainen

Valitsin Vaasan yliopiston 
Executive Educationin, 
koska paikallisen hyvän 
maineen omaavan 
yliopiston kautta pääsen 
hyvin sisään uusimpaan 
tutkimustietoon.
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Hartola Golf Oy:n toimitusjohtaja

Tera Heinonen

Tällä koulutuksella saan 
uudenlaisia johtamis-
kulttuurin kehittämisen 
työkaluja yhtiön 
strategiatyöskentelyn 
rinnalle.



Opiskelijalukuja
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Sähkö ja energia, 23%

Palvelu, 11%

Sote, 9%

Valmistava teollisuus, 8%

Urheilu, 8%

Prosessiteollisuus, 7%

Kauppa, 6%

Pankki ja vakuutusala, 6%

Elintarvikeala, 4%

Rakentaminen, 4%

IT, 2%

Muut

Asiakkaat toimialoittain
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Koulutuksesta tukea työelämään

Julkis-
organisaatiot

PK-
yritykset

Isot
yritykset

Asiakassektorit

Executive MBA & Yritys-
valmennukset

222

Webinaarit

1621



Tiimi
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Ota rohkeasti yhteyttä!
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Harry Linnarinne
Toimitusjohtaja
harry.linnarinne@uvaasaexed.fi
p. +358400414798

Anne Gustafsson-Pesonen
Liiketoimintapäällikkö
anne.gustafsson-pesonen(at)uvaasaexed.fi
p. +358 50 473 0021

Janina Björk-Fant
Koulutuspäällikkö
janina.bjork-fant(at)uvaasaexed.fi
p. +358 44 527 1293

Elisabeth Söderman
Talousjohtaja
elisabeth.soderman(at)uvaasaexed.fi
p. +358 40 841 7740

mailto:anne.gustafsson-pesonen@uvaasaexed.fi
mailto:janina.bjork-fant@uvaasaexed.fi
mailto:elisabeth.soderman@uvaasaexed.fi


Ota rohkeasti yhteyttä!
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Eeva Kuorikoski
Asiakkuuspäällikkö
eeva.kuorikoski(at)uvaasaexed.fi
p. +358 50 516 2944

Taisto Vartiainen

Seniorikonsultti

taisto.vartiainen(at)uvaasaexed.fi

p. +358 407213665

Julia Karjalainen
Assistentti
julia.karjalainen(at)uvaasaexed.fi
p. +358 50 479 2977

Teemu Närvä
Myyntipäällikkö
teemu.narva(at)uvaasaexed.fi
p. +358 40 00 817 006

mailto:eeva.kuorikoski@uvaasaexed.fi
mailto:taisto.vartiainen@uvaasaexed.fi
mailto:julia.karjalainen@uvaasaexed.fi
mailto:teemu.narva@uvaasaexed.fi


Ota rohkeasti yhteyttä!
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Julio Serrano
Assistentti
julio.serrano(at)uvaasaexed.fi
+358 44 959 8615

Lotta Saarteinen
Tapahtumakoordinaattori
Lotta.saarteinen(at)uvaasaexed.fi
+358 50 467 1637

Suvi Tyni
Myyntiassistentti
suvi.tyni(at)uvaasaexed.fi
+358 50 320 5904

mailto:julio.serrano@uvaasaexed.fi
mailto:julio.serrano@uvaasaexed.fi
mailto:julio.serrano@uvaasaexed.fi


KIITOS!
www.uvaasaexed.fi

Seuraa meitä:

LinkedIn: www.linkedin.com/company/executive-education-university-of-vaasa/

Instagram: www.instagram.com/univaasa_executive_education/

Facebook: www.facebook.com/univaasaemba/
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http://www.uvaasaexed.fi/
http://www.linkedin.com/company/executive-education-university-of-vaasa/
http://www.instagram.com/univaasa_executive_education/
http://www.facebook.com/univaasaemba/


Esimerkkejä asiakkaistamme
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