
LEADER-TYÖN TEEMAKOULUTUS
Tehokkaampaa johtamista ja sujuvampaa arjen työskentelyä

Koulutuspäivien sisältö

Ennakkotehtävä
SWOT-analyysi vahvuuksistasi ja kehittämiskohteistasi. Teet yksilöpohdintaa kir-
jallisesti ja tuot pohdinnan tulokset mukaan lähipäiviin. Saat tehtävään tarkem-
mat ohjeet ilmoittauduttuasi. Ennakkotehtävää ei tarvitse palauttaa kouluttajalle.

Itsensä johtaminen
 - Ennakkotehtävän tarkastelu ja johtopäätökset
 - Mitä on itsensä johtaminen?
 - Itsetuntemus itsensä johtamisen lähtökohtana
 - Oletko sinut itsesi kanssa?

Kaikki johtaminen lähtee aina omasta asenteesta. Hyvä johtaja tiedostaa omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa ja näkee itsensä oikeassa suhteessa muihin.

Oy Minä Ab
1. Tietoisuus: Kuka johtaa sinun elämääsi? Tiedätkö, mitä sinussa tapahtuu? 

Oletko tietoinen ajatuksistasi, tunteistasi, tarpeistasi, käyttäytymisesi syistä?

2. Myönteisyys: Oletko myönteinen vai kielteinen vai siltä väliltä? 

3. Vastuullisuus: Kuka vastaa reaktioistasi, tekemisistäsi ja tunteistasi?

4. Itsenäisyys: Oletko itsenäinen vai epäitsenäinen päätöksenteossa?

5. Selkeys: Oletko selkeä ilmaisuissasi, havainnoissasi? Kuvitteletko ja pidätkö 
kuvitelmia tosiasioina?

6. Luovuus: Millä tavoin haet ratkaisua haasteisiin? Miten suhtaudut uusiin 
asioihin? Oletko avoin?

Itsensä johtaminen ja työhyvinvointi
 - Miten löydät tasapainon tehokkuuden, uudistumisen ja hyvinvoinnin välillä?
 - Työhyvinvoinnin johtaminen
 - Rajojen asettaminen työnteolle
 - Asian tarkastelua Matti Nykästä mukaillen: ”Elämä on ihmisen parasta aikaa.” 

Älykäs itsensä johtaminen on hyvinvoinnin johtamista – ainoastaan hyvinvoiva 
johtaja kykenee varmistamaan uudistumisen ja tehokkuuden.

Kehittämistehtävä
Tarkastelet omaa ajankäyttöäsi ja työssäjaksamista, tunnistat asioiden tär- 
keysjärjestyksen ja laadit henkilökohtaisen suunnitelman ajankäytön ja 
työssäjaksamisen näkökulmasta. Tarkemmat ohjeet tehtävään saat lähi-
valmennuksessa.

Johtamisen teorian oppii päivässä, mutta 
johtamisen oppimiseen menee koko elinikä.

Organisaation ja johtamisen tehtävänä 
on tehdä yksilöiden heikkouksista epä-

relevantteja ja saada yksilöiden vah-
vuudet hyötykäyttöön.

- Peter Drucker-

KOULUTUSPAIKKA
Radisson Blue Seaside -hotelli, 
Ruoholahdenranta 3, HELSINKI

Koulutus on työpajatyyppinen lähivalmen-
nus. Valmennusta voi seurata myös etänä 
Skypen kautta ja katsoa jälkikäteen nau-
hoitteena.
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ILMOITTAUTUMINEN
Viimeistään 23.1.2018 linkistä:
https://tinyurl.com/leader-moduuli1

Koulutus on osallistujalle maksuton.
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