
” Kuka ei  
halua olla  
vielä parempi,  
ei enää  
ole hyvä.” 
–Seneca
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Yhden näkökulman LBS:n tarinaan voisi kertoa 
erään suuren pörssiyhtiön johtaja, joka ei koskaan 
ollut asiakkaamme. 

Hän oli jäämässä eläkkeelle. Ennen eläkkeelle 
jäämistään hän pyysi minut lounaalle. Tiesin hänet 
kyllä muista yhteyksistä ja tiedotusvälineistä, mutta 
emme olleet kasvokkain koskaan tavanneet. 

Lounaan loppupuolella kysyin, miksi hän oli 
kutsunut minut lounaalle. Hän vastasi, että ”kun te 
silloin 70-luvulla aloitte puhumaan leadershipistä, 
ajattelin, että olette ihan huuhaa-yritys. Halusin 
vain ennen eläkkeelle jäämistä puhdistaa pöytäni ja 
kertoa, että kyllä minä nyt ymmärrän, mitä te silloin 
halusitte sanoa, ja arvostan sitä, mitä te teette”.

Kun hän tuli työelämään, 
kaikki halusivat olla 
managereita. Nyt 
managerin lisäksi johtajan 
on oltava taitava liideri, 
strategi, sosiaalinen 
arkkitehti, vaikuttaja, 
organisaation designeri, 

tulevaisuuden näkijä, hyvä kuuntelija, taitava 
ihmisten energisoija. Listaa voisi helposti jatkaa.

Tuhannet johtajat ovat saaneet nostetta uralleen 
ohjelmistamme ja antaneet meille kannustavaa 
palautetta. Johtajien oman Leaders’ Business 
Schoolin kehittäminen on ollut voiman ja 
inspiraation lähteemme.

Leaders’ Business 
Schoolin tarina
OIKEUS HYVÄÄN 
JOHTAMISEEN

LBS on lajissaan uniikki. Se ei ole johtamisen 
peruskoulu, jossa talous, markkinointi, HR, 
jne. käydään aiheittain läpi, vaan keskiössä ovat 
osallistuja, hänen vastuualueensa ja uransa. Ne 
on kudottu kiinni strategiaan, organisointiin, 
muutoksen läpivientiin, suoritukseen ja 
johtamiseen. Diagnostiikka auttaa mittaamaan 
niin kehityskohteita kuin edistymistäkin. Kokenut 
konsultti henkilökohtaisena koutsina vastaa siitä, 
että soveltamisen laatu ja oman Johtamisen 
PELIKIRJA syntyvät soveltamisharjotteista. 
Työkalut jäävät kestokäyttöön.

LBS tarjoaa reaalimaailmaan kytkeytyvän 
inspiroivan kehitysloikan. Tiedostaminen ei riitä. 
On myös osattava. Oikeutta hyvään johtamiseen ei 
ole, ellei esihenkilö osaa johtaa.

Katso video  
LBS:n roolista 
ja toiminnasta 
tästä.

Tero J. Kauppinen 
rehtori

https://vimeo.com/328343752
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12 HYVÄÄ JA VAIKUTTAVAA SYYTÄ 
Leaders’ Business School, LBS, on yli 30 
vuoden olemassaolonsa aikana osoittanut 
tarpeellisuutensa.  Seuraavassa muutamia niistä:

1 Tarve hyvään johtamiseen on kasvanut. 
Johdettavat odottavat enemmän ja jatkuvasti 
kiihtynyt muutos vaatii johtamisosaamisen 

päivittämistä.

2 Uralla etenemiseen ei riitä pelkkä 
ammattiosaaminen. Tästä esimerkki on, että 
eniten tohtoritutkinnon suorittaneista LBS:n 

oppilaista on lääketieteen tohtoreita. Sama tilanne 
on teknisen, juridisen, kaupallisen tai pitkän linjan 
osaajilla. I-muotoisen ammattiosaamisen päälle 
tarvitaan T-mallinen johtamisosaamisen ”hattu”.

3 Yhteinen kieli auttaa johtamisessa. 
Johtaminen on suhteellisen uusi alue, jossa 
käsitteet eivät ole vakiintuneet ja uusia tulee 

koko ajan. Sama sana, kuten ”strategia” tai ”mittari”, 
voi merkitä monta asiaa. Käsitteet ovat johtamisen 
työkaluja; niiden pitää olla kunnossa.

4 Diagnostiikka kertoo, mihin kannattaa 
keskittyä. LBS:n ohjelmissa älykästä 
ohjausta (intelligence) edustavat mittaukset, 

jotka konkreettisesti nostavat kehittämisen maalit 
esille, olivat ne sitten osallistujan ajattelussa, 
käyttäytymisessä, organisaatiossa, asiakkaissa tai 
toimintaympäristössä. Myös kehitystä pystytään 
seuraamaan mittareiden avulla. Olemme voittaneet 
kansainvälisiä kilpailuja mittauskyvykkyytemme 
avulla.

5 Johtamisen sisältö ja työkalut ovat 
kehittyneet vauhdilla. LBS:n kansainväliset 
yhteistyösuhteet johtavien business 

schoolien huippuprofessoreihin on pitänyt 
ohjelmat ajantasaisina ja kehityksen huipulla. 
Konsultointi tuottaa jatkuvasti innovaatioita ja 
testattuja työkaluja koulutukseen.

6 Johtamisen vaikuttavuus on syvällinen, 
laaja ja suuri. Organisaation menestys yhtä 
hyvin kuin ihmisten työhyvinvointi tai kyky 

muuntautua ovat kiinni johtamisen onnistumisesta. 
Panostus johtamiseen on erinomainen investointi.

7 Peruskoulutuksessa hyväksi koettu ei riitä 
käytännön johtajalle. Lukiossa edettiin 
aineittain, korkeakoulussa professuureittain ja 

soveltaminen sekä yhteen liittäminen jäivät oppilaan 
harteille. LBS toimii eri tavalla; asiat kytkeytyvät 
toisiinsa ja osallistuja tekee integroidun suunnitelman, 
jota kutsutaan Johtamisen PELIKIRJAKSI (Leadership 
PLAYBOOK).

8Osallistuja tietää, että sisältö on uusinta 
ja parasta. LBS on tuonut esimerkiksi 
Tilannejohtamisen, 360°-palautteen ja 

tasapainotetun tuloskortin ensimmäisenä Suomeen. 
Niistä kaikista tuli teollisuusstandardeja. LBS myös 
tunnisti esimerkiksi tasapainotetun tuloskortin 
(Balanced ScoreCard) valuviat ja kehitti tilalle arvoa 
luovan tuloskortin (Value Creating ScoreCard). 

9 Arvoa luova johtaminen yleistyy parhaillaan. 
Olemme nyt tuoneet johtamiseen value-
ajattelun, joka mahdollistaa esimerkiksi HR:n, 

markkinoinnin, talousfunktion tai tuotekehityksen 
arvon mittaamisen euroina. Arvioimme, että 
arvoajattelu yleistyy 5-10 vuoden aikana niin, että 
myös siitä tulee teollisuusstandardi.

10 Mittaamisen haaste on hyvin
konkreettinen johtamisessa. 
Tulosjohtamisessa mitataan tuloksia, 

kun muutoksessa on mitattava tulokseen johtavia 
tekijöitä (leading indicators). LBS on kehittänyt 
mittauspaketin, jolla sekä tuloksiin johtavat mittarit 
että tulosmittarit otetaan haltuun.

11 Johtamisesta on mahdollisuus
luoda ylivoimatekijä. LBS:n 
käytännönläheisyys ja ideoiden 

soveltamisen korkea aste yhdistettynä uusimpaan 
tutkittuun ja kansainvälisesti toimintatestattuun 
sisältöön tekevät osallistujista voittajia 
kilpailukentällä.

12 LBS on yksinkertaisesti sanottuna
olemassa tuloksiensa vuoksi. Tulokset 
näkyvät osallistujien urakehityksenä, 

tuloksina heidän vastuualueillaan, johdettavien 
tyytyväisyytenä. Ja siellä missä olemme 
valmentaneet ja koutsanneet monia johtajia, myös 
organisaatiot ovat menestyneet.
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Millainen on Leaders’ 
Business Schoolin konsepti?
Leaders’ Business Schoolin suuri, etumatkaa 
luova etu on, että VIA Groupin johdon konsultointi 
on johtamiskoulutuksen tukena. Kokeneet konsultit 
toimivat valmentajina ja ovat erityisen kyvykkäitä 
koutsaamaan osallistujia. Tätä etua ei perinteisillä 
johtamisen kouluttajilla ole.

LBS:n jatkuva tuotekehitys ja ideoiden testaus 
tapahtuvat konsultointihankkeissa. Testaava, 
nopea tutkimus reaalimaailmassa tuo ketteryyttä 
kehitykseen. Tätä etua ei millään korkeakoululla 
yleensä ole.

Pitkäaikaiset suhteet huippuyliopistojen 
parhaisiin professoreihin takaavat jatkuvan 
kehityksen ja ohjelmien laadullisen ylläpidon. 
Lisäksi elävä yhteys johdon haasteisiin ja pulmiin 
auttaa pitämään ideat ajantasaisina. 

Aikuisen oppiminen on erilaista. Käytännön 
läheinen, koutsattu soveltaminen, oivalluksia 
tuottavat prosessit ja konkretiaan vievät työkalut 
varmistavat, että prosessissa syntyy todellisia 
tuloksia.
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AIHEALUE KENELLE TARKOITETTU OHJELMAN NIMI

Leaders' Business School, LBS

LBS:n neljä värikoodattua 
toimintalohkoa
Leaders’ Business Schoolin kehitys- ja 
valmennusohjelmat on koottu alla olevaan 
taulukkoon. 

Työelämä- 
tutkinto

Arvon 
luomisen 
erikois-
ohjelmat

Johtamisen 
taito-
valmennukset

Johdon 
kehitys-
ohjelmat

I

III

IV

II

VIA  Senior Leadership in Action 

VIA  Leadership in Action

VIA  Executive Master of 
Business Administration

Certified Value Coach
• Exponential

Value Creation

Professional Leadership Certificate,  
Henkilökohtainen ammattimaisen  
esimiestoiminnan sertifikaatti

• VOITTAVA johtaminen
– WINNING Leadership

• IHMISTEN johtaminen
– Leading HUMAN ENERGY

• GASELLIJOHTAMINEN
– Leading CHANGE with
Agility and Speed

LBS:ssä on yksi työelämätutkinto ja neljä muuta 
ohjelmaa: eMBA, SLA, LA, CVC ja PLC. Niiden 
tavoitteista ja sisällöstä kerrotaan seuraavilla sivuilla.

- Hallituksen pj ja jäsenet
- Toimitusjohtajat
- Johtoryhmän jäsenet
- Päälliköt
- Esimiehet
- Tulevaisuuden potentiaalit

- Ylin johto
- Keskijohto
- Johtoon urallaan tähtäävät

- Hallitus
- Toimitusjohtaja
- Johtoryhmä
- Linjajohto
- Funktioiden johto
- Muutosagentit

-  Ylin johto
-  Keskijohto
-  Esihenkilöt
-  Asiantuntijat
-  Organisaatiokohtaiset

ratkaisut

PLC

EVC
CVC

eMBA

LA
SLA
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Lataa seuraavan 
SLAn moduulit 
ja ajankohdat 
tästä.

VIA Senior Leadership in Action, SLA
Lippulaivaohjelmamme  
– vuosi johtajan elämästä 
kaikilla mausteilla
SLA on toimitusjohtajaohjelma, joka sopii niin 
hallitukselle kuin johtoryhmälle. Itse asiassa 
organisaatio hyötyy eniten, jos onnistumisvastuussa 
olevat johtajat ovat sen käyneet.

Ohjelman tavoitteena on käydä läpi osallistujan 
vastuualue ja sen avulla opetella niin konseptien, 
työkalujen kuin taitojen läpivienti. Ohjelman 
toteuttamiseen tarvitaan vuoden aikana noin kolme 
ja puoli viikkoa työaikaa pilkottuna sessioihin, joiden 
kesto vaihtelee kahdesta tunnista kahteen päivään 
ulkomaan jaksojen kestäessä kolme päivää.

SLAhan kuuluu kolme kansainvälistä jaksoa. 
Amerikan jaksolla laajennetaan osallistujien 
vastuualueen strategista näkemystä Harvardin ja 
MIT:n professoreiden avulla. Tiimiä täydennetään 
Berkeleyn, Stanfordin, Metropolitanin ja Whartonin 
professoreilla tarpeen ja osallistujien tarpeiden 
mukaan. 

Aasian jaksolla tarkennetaan globaalia 
näkemystä ja kuullaan, mitä päättäjät Kiinan 
kommunistipuolueessa aikovat tehdä seuraavaksi 
sekä miksi ja miten Kiina ja sen yritykset menestyvät 
ja millaisia ovat yritysten kokemukset Kiinan 
markkinoilla. 

Euroopan jaksolla viedään muutoksen johtamistaidot 
kansainväliselle tasolle IMD:n, London Business 
Schoolin ja muiden parhaiden eurooppalaisten 
koulujen professoreiden avulla.

Suomen jaksoilla ideat jalostetaan Johtamisen 
PELIKIRJAn muotoon jo valmennuksen aikana. 
Osallistujat saavat henkilökohtaisen johtamisen 
taitopaketin sekä paneutuvat eksponentiaaliseen 
kasvun ja arvon luomisen dynamiikkaan. 

Kokenut johdon konsultti on henkilökohtaisena 
koutsina ja tukee soveltamista koko vuoden ajan. 

Lataa SLAn 
erikoisesite 
referensseineen 
tästä.

Johdon 
kehitys-
ohjelmat

KEHITYSOHJELMAN RAKENNE JA OSA-ALUEET

Business
CASE

Trans- 
formation 
CASE

Value
Creation
CASE

Perfor-
mance
CASE

VASTUU-
ALUE

URA-
POLKU

Johtamisen
CASE

LEAD CHANGESHAPE MOVE EXECUTION

SLAn sisällön kytkeminen osallistujan vastuualueeseen ja uraan

Diagnostics, mittaaminen, benchmarking ja seuranta

Education, uudet ideat ja osaaminen

OMA Johtamisen PELIKIRJA – Onnistumisen pelisuunnitelma

Työkalut ja Johtamisen PELIKIRJAT

Sparraus, Coaching & Mentoring

https://viagroup.fi/wp-content/uploads/SLA_vuorovaikutteinen_2021.pdf
https://viagroup.fi/wp-content/uploads/SLA_35_aikatauluinvestointi_ALUSTAVA.pdf
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VIA Leadership in Action, LA -ohjelma on noin 
vuoden mittainen kehitysmatka johtajana uudelle 
tasolle. Se on johtamisen koko skaalan läpikäyvä, 
osallistujan tarpeisiin räätälöityvä ohjelma, joka 
antaa taidot johtaa oma vastuualue menestykseen.

Johtaminen korreloi voimakkaasti 
työhyvinvointiin, organisaation kulttuuriin ja 
tuloksiin. Johtamisessa on kysymys organisaation 
vaikuttavimmasta prosessista, joten siihen kannattaa 
myös panostaa.

Vuodesta 1988 saakka olemme toteuttaneet 
yli sata julkista, vuoden mittaista ohjelmaa niin 
yrityksille kuin julkishallinnolle. Organisaatioiden 
sisäisiä, räätälöityjä LA-ohjelmia on ollut toinen 
mokoma. Vuosien aikana on kertynyt kokemusta 
pitkäaikaisen kehitysjännitteen luomisesta samalla, 
kun ohjelmien sisältöä on jatkuvasti kehitetty.

VIA Leadership in Action, LA

LA tekee hyvää johtajan 
uralle, tuloksille, johdettaville 
ja liiderille itselleen

Osallistujat soveltavat opitut asiat 
vastuualueelleen valmennuksen kuluessa.  
Tukena on kokenut johdon konsultti, joka varmistaa 
suunnitelmien laadun jaksoittain kehittyvässä 
Johtamisen PELIKIRJAssa, jonka osallistuja tekee 
itselleen.

Lataa VIA Leadership in 
Action, LA:n erikoisesite 
referensseineen tästä.

Lataa seuraavan LA-ohjelman 
moduulit ja niiden aikataulut 
tästä.

https://viagroup.fi/wp-content/uploads/VIA_Leadership_in_Action_esite-2021.pdf
https://viagroup.fi/wp-content/uploads/VIA-LEADERSHIP-IN-ACTION-nro69-aikataulu-ja-investointi-sovellettu.pdf
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Työelämä- 
tutkinto

VIA Executive Master of  
Business Administration, eMBA

Markkinoiden 
käytännönläheisin ja suoraan 
käytäntöön sovellettava 
eMBA-työelämätutkinto
eMBA käyntikortissa merkitsee sitä, että 
henkilö on oivaltanut johtamisen merkityksen 
ja panostanut johtamisosaamiseensa aikaa ja 
vaivaa. Häneltä voidaan odottaa muun osaamisen 
lisäksi myös johtamisosaamista.

Asiantuntijuus on aina tärkeää, mutta lääkärin, 
juristin, insinöörin tai moneen muuhunkaan 
ammatilliseen perustutkintoon ei johtaminen 
kuulu. Sen vuoksi eMBA voi tuoda lisänostetta 
uralle ja avata uusia mahdollisuuksia.

Leaders’ Business Schoolin eMBA on siitä 
erilainen, ettei se pyri olemaan liikkeenjohdon 
peruskoulu, vaan pikemminkin jo johdossa 
toimivien jatkokoulutuspaikka, jossa uudistetaan 
ajattelua, hankitaan uudet työkalut ja niiden käytön 
hallinta ja osaaminen.

LBS eMBA hyödyntää pitkiä ohjelmia, joita 
kuvattiin edellä. Osallistuja käy SLAn tai LAn 
sekä Certified Value Coach -ohjelman. Hänet 
varustetaan näin tulevaisuuden johtajaksi. 
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Syventävä osuus muodostuu halutuista ja 
osallistujan kannalta tärkeistä asioista. Kirjat ja 
artikkelit, jotka valitaan ohjelmajohtajan kanssa, 
auttavat löytämään olennaisen uusimmasta 
tiedosta.

LBS eMBAaan kuuluu 1 tai 3 kansainvälistä 
jaksoa riippuen siitä, valitseeko osallistuja SLAn vai 
LAn perusohjelmakseen.

eMBAn yhteydessä tehdään oman vastuualueen 
kehityssuunnitelma, jossa koutsina toimii 
kokenut johdon konsultti. Kehittämistyössä 
konkretisoidaan koulutuksessa esillä olleet ideat 
kehitysaskeliksi. Onnistumisen design yhdistyy 
oman johtamisen muotoiluun, taitojen ja oman 
toiminnan kehittämiseen.

” On	totta,	että	eMBA 
on	merkittävä	panostus 
omaan	osaamiseen	ja	uraan.	
Se ottaa aikaa ja vaivaa. 
Sen vuoksi on olennaista,  
että siitä saatava hyöty  
on myös merkittävä.”

Lataa eMBA-esite tästä.

eMBA-ohjelman  
johtajana toimii  

KTT, Senior Advisor  
Pekka Nokso-Koivisto.

https://viagroup.fi/wp-content/uploads/eMBA-esite_2021.pdf
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Arvon 
luomisen 
erikois-
ohjelmat

Exponential Value Creation

Haluaisitko nostaa 
liiketoimintasi arvoa  
500 tai 1000 prosenttia?
Otsikon haastava väite on aito kysymys, jos 
haluat luoda eksponentiaaliseen kasvuun ja 
arvon luomiseen perustuvan (liike)toiminnan ja 
johtamisen dynamiikan. Onko oma lukusi satoja 
prosentteja vai tuhansia, selviää prosessissa. 

Exponential Value Creation -prosessissa 
hyödynnetään kansainvälistä yhteistyötä CEO.
works, Inc:n kanssa. Newyorkilainen advisory-yhtiö 
toimii globaalisti ja näin suomalaisilla yrityksillä ja 
muilla organisaatioilla on kauttamme käytettävissä 
globaalissa kilpailutilanteessa testattuja uusia 
menetelmiä ja työkaluja.

Yhdysvalloissa 10 suurimmasta yrityksestä 
ihmisten määrällä laskettuna jo kahdeksan 
(8) suurinta on Private Equity -yrityksiä. Nämä
dynaamiset kasvuyritykset ovat käyttäneet
menetelmiä, joista tavallinen suomalainen yritys ja
julkishallinnon organisaatio voi hyötyä – jopa niin,
että niiden avulla voi luoda itselleen kilpailuedun;
työkalut, mallit ja konseptit eivät vielä ole
kilpailijoiden käytössä.

Mahdollisuudet avautuvat nopeasti, mutta 
myöskin sulkeutuvat samalla tavoin. Nopea 
soveltaja saa itselleen ROL-edun mahdollisuuden 
ikkunan avautuessa (ROL = Return On Luck).
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Innovaatiopajassa osallistujat luovat prioriteetit, 
joilla he pystyvät kasvamaan nopeammin ja 
luomaan eksponentiaalista arvoa. Sen vuoksi 
osallistumista suositellaan toimitusjohtajalle ja 
hänen keskustelukumppanilleen tai vaikka koko 
johtoryhmälle. Kaksi tai useampi pääsee dialogin 
kautta innovoimaan helpommin.

Benchmarking-tiedostossa on yli tuhat yritystä. 
Uniikki vertaileva tietopohja antaa ajatuksille tukea 
ja innovaatioille vauhtia. Osallistujat saavat viisi (5) 
mitattua raporttia keskustelujensa ja päätöksiensä 
pohjaksi.

Exponential Value Creation -innovaatiopajassa 
luodaan agenda eksponentiaaliselle kasvun 
ja arvon luomiselle. Se on vaativa tehtävä 

Exponential Value Creation, EVC
Innovaatiopaja

kahden päivän aikana. Samalla syntyy polku 
tavoitteeseen pääsemiseksi, joka tulee kuvatuksi 
innovaatiopajassa tehtävässä Johtamisen 
PELIKIRJAssa.

Exponential Value Creation -innovaatiopaja on 
lähtölaukaus samalla myös niille, jotka osallistuvat 
Certified Value Coach -ohjelmaan.

Lisätietoa Exponential Value 
Creation -innovaatiopajasta, 
referensseistä ja aikatauluista 
täältä.

Eksponentiaalisen kasvun ja arvon luomisen 
hankkeet ovat vaativia johdon designprojekteja, 
joissa tehdyt valinnat ja päätökset pitää jalkauttaa 
organisaatioissa. Uusien tilanteiden edessä ihmiset 
tarvitsevat tukea. 

Certified Value Coach, CVC, on 
inspiroiva prosessi, joka alkaa 
kaksipäiväisellä innovaatiopajalla ja jatkuu 
pienryhmävalmennuksena ja päätyy konkreettisesti 
toteutettuun Connecting Talent to Value -projektin 
tekemiseen. Osallistuminen konkreettiseen 
hankkeeseen on sertifioinnin ehto. 

Certified Value Coach, CVC
toimii johdon lähitukena 
eksponentiaalisissa 
muutoshankkeissa

Sertifikaatin myöntää CEO.works, Inc. New 
Yorkista Master Value Coachin suosituksesta.

Lisätietoa Certified Value Coach, 
CVC -prosessista saat tästä.

https://viagroup.fi/wp-content/uploads/CertifiedValueCoach-esite_2021.pdf
https://viagroup.fi/wp-content/uploads/EXPONENTIAL-esite_2021.pdf
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1.

Johtamisen 
taito-
valmennukset

Professional Leadership Certificate, PLC

Ammattimaisen esimies-
toiminnan sertifikaatti antaa 
uuden otteen johtamiseen
Jokainen esimies osaa johtaa – omalla tavallaan. 
Aivan kuin yksityisautoilija osaa ajaa autoaan. 
Mutta rekan tai täyden linja-auton ajamiseen 
tarvitaan ammattiajokortti. Samalla, kun johtamisen 
vaateet kasvavat, muutos kiihtyy 3.0-tasolle ja 
odotukset lisääntyvät, liiderien on kaikilla tasoilla 
organisaatiota otettava ammattimainen ote 
johtamiseen.

Leaders’ Business School on hionut taitopaketin 
muutoksen johtamiseen ja päivittäisjohtamiseen, 
jolla jokainen esimies voi päivittää henkilökohtaisen 
johtamisosaamisensa ja nostaa sen ammattimaiselle 
tasolle – ja saada siitä myös sertifikaatin.

Voittavan johtamisen ammattimaisuus lähtee 
samoista lähtökohdista kuin kaikki ammattimainen 
toiminta – olet sitten insinööri, juristi, 
myyntihenkilö, ohjelmoija tai lääkäri. Lääkäri ei saa 
määrätä lääkkeitä ennen kuin on diagnosoinut, 
mikä potilasta vaivaa. Sellainen toiminta ei olisi 
lääkäröintiä, vaan puoskarointia, joka on lailla 
kielletty. Insinööri laskee perustan päätöksilleen, 
juristi analysoi taustat, ennen kuin antaa neuvonsa, 
myyntimies diagnostisoi asiakkaan tarpeet ennen 
myyntiä. 

Ammattimainen ote myös johtamisessa lähtee 
kyvystä tunnistaa, millaista johtamista tarvitaan.

Professional Leadership Certificate, PLC, kattaa 
kolme kaksipäiväistä työpajaa sekä niiden pohjalta 
luotavan oman Johtamisen PELIKIRJAn, joka 
konkretisoi johtamisen kasvuloikan 6-9 kuukauden 
aikana. Väliin jäävät soveltamisjaksot. 

PLC on tehtävissä myös yrityskohtaisena 
räätälöitynä ratkaisuna. Available also in English.

Lataa Professional 
Leadership Certificate, 
PLC -esite johtamisesta 
3.0-toimintaympäristössä tästä.

Esihenkilön kyky kuunnella silmillään ja nähdä, 
millaista johtamista tarvitaan, on keskeistä ja 
olennaista. Seuraava askel on vielä vaikeampi; 
ohittaa omat tottumukset ja valita onnistumista 
tuottava johtaminen. 

VOITTAVAN johtajan on hallittava kaikki 
johtamistyylit, osattava käyttää niitä dynaamisesti 
ja oikein lisätäkseen niin johdettavien kuin 
itsensäkin onnistumista.

Lisätietoa VOITTAVASTA 
johtamisesta ja 
toteutusajankohdista tästä.

VOITTAVA johtaminen  
– WINNING Leadership

https://viagroup.fi/wp-content/uploads/Johtaminen-3.0_2021.pdf
https://viagroup.fi/voittava-johtaminen/
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3.

2.
Muutosta hidastava elementti liiderin 
johtamishaasteissa on tavallisesti ihminen. 
Ihmisten käyttäytyminen perustuu menneestä 
opittuun – taitoihin, tapoihin, yhteiseen kulttuuriin. 
Kun tulevaisuus on uusi, vanhan ja uuden 
välillä avautuu railo, joka liiderin on pystyttävä 
täyttämään.

Inhimillinen pääoma (human capital) on saatava 
muutoksessa yhtä ketteräksi kuin finanssipääoma 
jo nyt on. Avainasemassa on inhimillisen energian 
johtaminen.

Ihmiset ovat erilaisia. He suhtautuvat eri tavoilla 
samoihin liiderin tekemisiin. Miten johtaja voi 
kalibroida viestinsä sille aaltopituudelle, jolle 

Gasellijohtaminen sai nimensä siitä tosiasiasta, 
että kun gaselli ja leijona ovat vastakkain, 
ketteryys voittaa voiman yhdeksässä tapauksessa 
kymmenestä.

Mikä tekee johtamisesta ketterän ja mikä 
mahdollistaa nopeuden johtajalle, ovat olleet 
keskeisiä kysymyksiä, kun Gasellijohtamista on 
kehitetty. On tunnistettu keskeisiä manageriaalisia 
edellytyksiä, jotka liittyvät johtamisen pelikentän 
hallintaan, roolitukseen, mittarointiin ja tehtävässä 
onnistumiseen.

Muutosvauhdin kiihtyessä on välttämätöntä luoda 
johtamisen koviin asioihin onnistumista tukeva 
dynamiikka. Sen vuoksi GASELLIJOHTAMISEN 
taustana on vankka tutkittu tieto.

Gasellijohtaminen antaa ymmärryksen ja 
osaamisen, jolla täysi hyöty VOITTAVASTA 
johtamisesta ja IHMISTEN johtamisesta voidaan 
saavuttaa. 

Lisätietoa 
GASELLIJOHTAMISESTA ja 
aikatauluista saat tästä.

GASELLIJOHTAMINEN  
– Leading Change with Agility and Speed

IHMISTEN johtaminen  
– Leading HUMAN ENERGY

johdettava on virittänyt vastaanottimensa. Se vaatii 
johtamisessa pelisilmää, kykyä lukea ihmisiä.

Kukaan ei tee tuloksia heikkouksillaan. 
Liiderin on rakennettava ihmisten vahvuuksille. 
Tiimin rakentaminen, sen oikea roolittaminen ja 
saavutusmotivaation rakentaminen ovat keskeisiä 
taitoja, joita onnistuvalta esimieheltä vaaditaan.

Rakenna oma Johtamisen PELIKIRJASI 
yhdistämällä erityyppiset ihmiset ja vastuualueesi 
haasteet johdettavaksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoa IHMISTEN 
johtamisesta ja ohjelman 
toteutusajankohdista täältä.

1.Edellä mainitut kolme ohjelmaa muodostavat  
johtamisen kannalta täyden paketin, joka kattaa johtamisjärjestelmän, 
johtamisprosessin sekä henkilökohtaisen johtamisen. Puettuna oman 
Johtamisen PELIKIRJAN, Leadership PLAYBOOK, muotoon edellytykset 
oman Professional Leadership Certificaten saamiseen ovat olemassa.

2.
3.

https://viagroup.fi/ihmisten-johtamisen-pelikirja-valmennus/
https://viagroup.fi/gasellijohtaminen/
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Sukella syvemmälle – tilaa itsellesi kirja

”We believe it is possible to transform existing organizations 
into players that adapt fast, move fast and grow fast.

We believe that it is possible for your company to play even 
bigger role in the world that it does today.”

Kasvun viisiosainen malli sekä ajatukset mallin takana ovat 
kirjan ydintä. Se antaa lukijalle ideoita, miten johtamisen 
avulla voidaan vauhdittaa kasvua.

Kirjaa käytetään Exponential Growth & Value Creation 
-innovaatiopajan oheislukemistona.

Kirja julkaistiin Yhdysvalloissa Forbes Booksin toimesta 
keväällä 2019.

Kirjan hinta on 70 € (sis. alv 10%) plus postimaksu.

Kirjan voi tilata tästä.

Kirja on ensimmäinen suomenkielinen johtamisen designia 
käsittelevä kirja, joka kahdeksan askeleen avulla kertoo, mitä 
johtamisen muotoilu käytännössä on.

Leaders’ Business School käyttää kirjaa ja sen lukuja 
oppikirjana ohjelmissaan.

JOHTAMINEN kertoo nimensä mukaan johtamisesta 
kokonaisuutena. Se toimii hyvin päivityksenä ja 
osaamispankkina.

Kirjassa on 101 casea ja 88 kuviota ja mallinnusta. 
Erikoisuutena on 303 kiteytystä.

Kirjan hinta on 72 € (sis. alv 10%) plus postimaksu.

Lisätietoa ja tilaukset:  
www.johtaminen.net

TERO J. KAUPPINEN – SANDY OGG

GROW – The CEO’s Guide to Smart 
Leadership by Design

TERO J. KAUPPINEN

JOHTAMINEN  
– voittavan johtamisen muotoilu

http://www.johtaminen.net
https://viagroup.fi/grow-kirja
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LBS on luotu suomalaisille johtajille. Kuten olet 
huomannut, tämän esitteen kautta pääset käsiksi 
kyvykkyyksiin ja taitoihin, joita menestykseen 
tähtäävä organisaatio tarvitsee.

LBS on panostanut prosessiin ja työkaluihin 
niin, että omaksuminen olisi osallistujalle 
mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Monipuolinen 
diagnostiikka helpottaa kehityskohteiden 
tunnistamista ja edistyksen mittaamista.

Leaders’ Business School
LBS tarjoaa ainutlaatuisia 
mahdollisuuksia

Muutos on kiihtymässä. Johtamisen ympäristö 
muuttuu MIT:n mukaan teknologian ja 
digitalisaation vaikutuksesta neljä kertaa 
nopeammin kuin aikaisemmin. Ilmastomuutos on 
muuttanut nopeuden kolminkertaiseksi. Muutos ei 
ole lähiaikoina hellittämässä.

Integroitu tarjoomamme yhdistää johtamisen 
osa-alueet toisiinsa samalla, kun se yhdistää 
koulutuksen, konsultoinnin, mittausdiagnostiikan 
ja koutsauksen ainutlaatuiseksi, toimivaksi ja 
tulokselliseksi kokonaisuudeksi.

CUSTOMER NEEDS DRIVEN VIA CONSEPT & SERVICE ARCHITECTURE

MANAGERIAL 
LEADERSHIP 

DEVELOMENT 
NEEDS & AREAS
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G

RIDING ON 
MEGAWAVES

Dealing with Rapid 
Environmental Change

STRATEGIC DECISIONS
Where and How to Win

VALUE CREATION
Connecting Talent to Value

ENERGIZISING 
PEOPLE

Human Capital Agility

DEFINING AMBITION
Deciding the Level of Will

DESIGNING CHANGE
From Change to Precision 

Transformation 

MOBILIZING 
EXECUTION

Driving Exponential 
Performance

MANAGERIAL 
LEADERSHIP

Competence & Capability

PLAYBOOK - How to play to win 

Helping individual implement, execute & succeed

Exponential Managerial Leadership skills, tools & practice

Exponential value creating strategic,  
organizational and operating designs & tools

COACHING

INTELLIGENCE

EDUCATION & TRAINING 
LEARNING

ADVISORY & 
CONSULTING DESIGN

Data, benchmarking & feedback
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Tilaa itsellesi coaching-tuokio,  
johtoryhmällesi Value Hour -tietoisku  

tai ehdotus johtamisen kehittämissuunnitelmaksi. 

Ne eivät maksa mitään, mutta tuovat jo sellaisinaan 
ideoita pöytään ja elementtejä ajatteluusi. 

Älä epäröi kysyä lisätietoa, jos jokin asia on sinulle epäselvä. 

NÄKEMYS, OSAAMINEN, TAHTO 
– erilainen tulevaisuus vaatii erilaista
ajattelua, näkemistä ja kehityshalua

Olipa tarpeesi henkilökohtainen, yrityksen liiketoiminnan 
tai organisaation kehittäminen, johtoryhmän toimivuus tai 

yksittäisen johtajan osaamistason nosto, Leaders’ Business School 
yhteistyökumppaneineen pystyy tarjoamaan sinulle tarpeisiin 

istuvan ja räätälöityvän kokonaisuuden.

Ollaan yhteydessä!

mailto:info@viagroup.fi
http://www.viagroup.fi



