
   
 

 

Johtamisen parhaat käytännöt – puolipäivävalmennukset Helsingissä 

 

Miten saan maailman parhaat johtamistavat käyttööni?  

 
Nyt siihen on hyvä ja helppo mahdollisuus kahdessa neljän tunnin pituisessa valmennuskokonaisuudessa.  
Johtamisen parhaat käytännöt kuvaavat johdon tai esimiehen prosessia, jonka keskiössä on muutos.  
Valmennuksessa keskitytään johtamisen parhaisiin käytäntöihin, johtamistyyleihin sekä johtamiskulttuuriin. 
Uusi Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen 
maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin.  
 
Konkreettiset hyödyt valmennukseen osallistujalle: 

 Everything DiSC® Work of Leaders -johtamisprofiili kiteyttää johtamisen parhaat käytännöt 
konkreettisiksi askeleiksi, joiden avulla ryhmä voidaan johtaa kohti haluttua päämäärää 
saavuttamaan välittömiä tuloksia. 

 Johtajuusprofiilin tulokset mahdollistavat tuloksellisen keskustelun ja johtopäätökset voidaan viedä 
välittömästi käytäntöön.  

 
Valmennuksen ja johtajuusprofiilin taustaa 

 Yksilön luontaisen toimintatavan tunnistaminen Vision, Sitouttamisen ja Toteutuksen osa-alueilla 
 Sopii kaikille esimiehille tehtävästä riippumatta 
 Toimii hyvin kaikilla organisaation tasoilla 
 On neljän vuoden kehitys- ja tutkimustyön tulos 
 Taustalla kaikki merkittävät johtajuuden auktoriteetit 

 
Katso intro 

https://youtu.be/UvQk2sS8m44 
 

Toteutus:  2 x puolipäivävalmennus 

Ajankohta:  Keskiviikkoaamupäivät 26.4. ja 10.5.2017               

Paikka:  Sokos Hotelli Torni Helsinki 

Hinta:  1175 € alv 0%  

Sisältää: - kaksi puolenpäivän valmennusta 
- valmennusmateriaalit 
- henkilökohtaisen Work of Leaders - profiilin omasta tavasta johtaa  
- kirjan ”Johtajuuden parhaat käytännöt”  
- henkilökohtaisen puhelinsparrauksen valmennuksen jälkeen 
- aamu- tai iltapäivätarjoilun 

https://youtu.be/UvQk2sS8m44


   
 
 

Valmennusohjelma: 

 

Ennakkotehtävä: noin viikkoa ennen ensimmäistä valmennustilaisuutta osallistuja vastaa www-linkin kautta 

Work of Leaders - kyselyyn, josta muodostuu henkilökohtainen profiilikuva osallistujan tavasta johtaa. 

 

Valmennus 1. 26.4.2017, keskiviikko klo 09.00 – 12.45 

Johtaminen ja esimiestoiminnan merkitys 

- Vahvuudet ja haasteet johtamisessa 

- Disc®-malliin tutustuminen ja oma profiili itsensä johtamisessa 

- Erilaisten toimintatyylien tunnistaminen 

- Yhteenveto ja päätös 

           

Valmennus 2. 10.5.2017, keskiviikko klo 09.00 – 12.45 

Kuinka maailman parhaat johtajat toimivat – kuinka itse toimin? 

- Vision luominen 

- Sitoutumisen saavuttaminen 

- Toteutuksen varmistaminen 

- Vahvuutesi  ja  haasteesi  johtajana 

- Yhteenveto ja päivän päätös 

 

Henkilökohtainen puhelinsparraus (noin 30 min) valmennusten jälkeen. 

 

ILMOITTAUDU 

Pidämme ryhmäkoon pienenä, joten Ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti viimeistään 7.4.2017 mennessä 

tästä linkistä www.jaoivalmennus.fi/valmennuskurssit tai sähköpostiin jari.oinonen@jaoivalmennus.fi . 
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