
•	VOITTAVA johtaminen	
valmistelee	sinut	
tiikerinloikkaan	uudelle	
johtamisen	tasolle.

TOIMITUSJOHDON

VOITTAVA
JOHTAMINEN

EXPONENTIAL 
WINNING LEADERSHIP

• VOITTAVA johtaminen on ainutlaatuinen 

kulmakivi, jolle voi rakentaa vaikuttavan, 
tehokkaan ja kilpailukykyä luovan johtamisen. 

• Sen avulla voidaan muuttaa johtamiskulttuuri ja 
luoda yhteinen johtamiskieli.

• VOITTAVA johtaminen on perin pohjin 

tutkittu, kansainvälisesti testattu, uusimman 
johtamisajattelusukupolven ohjelma, joka 
case-harjoitusten ja simulaattoriharjoittelun 
avulla rakentaa osaamisen ja luo käytännön 

johtamiseen vaikuttavan prosessin, jossa 

osallistuja tekee itselleen Johtamisen 

PELIKIRJAn, jonka sisältö sparrataan 

henkilökohtaisesti kokeneen konsultin kanssa 
käytännön askeliksi.

T
avoitteena ammattimainen T-mallinen johtaja; jokaisessa roolissa 

vaaditaan T-jalan osaamista; olipa se insinööriosaamista, lääketieteen 
hallintaa, juridiikkaa. I-mallinen syväosaaminen ei kuitenkaan riitä 

johtamistehtävissä. VOITTAVA johtaminen tarjoaa I-osaamiselle 
olennaisen T-hatun, jota tarvitaan johtavissa tehtävissä toimialasta 

tai osaamisalueesta riippumatta.
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Hyvällä johtamisella on suuri 
vaikutus koko organisaation tuloksiin, 
kyvykkyyteen ja menestykseen
Kokeneet johtajat arvioivat johtamisen vaikutuksen 

jopa 80-prosenttiseksi. He väittävät, että etenkin 
huonon johtamisen vaikutukset näkyvät nopeasti.

Ympäristön ja kilpailun muuttuessa johtamisen 
merkitys on van korostunut.

Panostukset johtamisen kehittämiseen ovat hyviä 
investointeja. 

Omistajilla, ylimmällä johdolla ja kaikilla johdettavilla 
on yhteinen intressi; laadukas johtaminen on 
johtamispositiossa velvollisuus. Johdettavilla on 
oikeus hyvään johtamiseen.

Kuka johtaa 
organisaatiossa?
Johtaminen ei ole vain ylimmän johdon 
monopoli. Englannin kielessä lähin 
synonyymi sanalle Leadership on 

Influence! Kaikkien vaikuttajien yhteinen 
vaikuttavuus on orkestroitava; sen voi 
suunnittelullaan tehdä ylin johto.

Jokainen, jonka rooliin kuuluu vaikuttaa 

muihin, johtaa muita.

Johtamiskulttuuri 
= johtamisen 
yhteisvaikutus
Johtamiskulttuuri on äärimmäisen vaikuttava voima 
kaikkeen tekemiseen.

Investoinnit yhteisen johtamiskielen kehittämiseen 
helpottavat johtamista. Johtamisen käsitteet ovat 
johtamisen työkaluja.

Johtaminen lähtee johdon ajattelusta, työkalut ja 
johtamisprosessi mahdollistavat johtamisen, mutta 
ratkaisevaa lopulta on johdon ja esimiesten osaaminen
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Osallistujien 
kommentteja

Atte Leppänen

”
 Johtotiimi teki ensin strategian ja 
onnistumisen designin, jonka tulos kirjattiin 
toimintaraamikirjaksi (Operating Framework). 
Ratkaisevaa oli, että asia johdettiin käytäntöön 
ja vietiin läpi organisaatiossa. Roolikohtainen 
arvon luominen kiinnittyi sisäistetysti jokaisen 
avainjohtajan omaan johtamiseen. Samalla 
syntyi yhteinen johtamismalli. Tulokset 
osoittavat, että tämä oli hyvä ratkaisu.”

- liiketoiminnan kehitysjohtaja  

Atte	Leppänen	
Sweco Rakennetekniikka Oy

”
 Ammattitaitoista koulutusta ja oivaltavia 
keskusteluja. Monitahoinen aihe on osattu 
yksinkertaistaa ja tiivistää havainnollistavaan 
pakettiin, joka on helppo omaksua ja josta on 
hyvä ammentaa oppia omaan tekemiseen.”

- Chief Scientific Officer  
Henna	Niskakoski,		

EOD Europe, Electronic Oxidizing Devices

”
 Voittaja johtaminen -valmennus antoi uusia 

työkaluja ja uudenlaista ajattelumallia arkeen 
johtamistyössä myös julkishallinnossa.”

- kunnanjohtaja  

Carita	Maisila,		
Marttilan kunta

	 VOITTAVASSA	johtamisessa	fokus	on	
osallistujan	vastuualueen	johtamisen	tason	
nostamisessa. Osallistujan rooli kytketään 

yrityksen arvon kasvattamiseen ja hänen 
roolissaan olennaisten  

Jobs	To	Be	Done,	JTBD, toteuttamiseen. 

	 Osallistuja	saa	taidot	ja	kyvyn	tunnistaa	
johtamistarve	erilaisissa	johtamistilanteissa, 
Hän oppii, kuinka käytetään tehokkaasti 
kaikkia johtamistyylejä niin strategisesti kuin 
operatiivisesti – ei pelkästään niitä, joita hän on 
tottunut käyttämään.

	 Osallistuja saa kaksi johtamistyyliprofiilia – 
millainen hän on strategisena muutosjohtajana 
ja operatiivisena johtajana sekä benchmarkatut 
tulokset noin 8 000 johtajan vertailuryhmään 
verrattuna.

	 Taidot	rakennetaan	case-harjoitusten	sekä	
käytännön	simulaatioiden	avulla. Harjoitteet 
muuttavat konseptit käytännön taidoiksi.

	 Toimitusjohdon	VOITTAVA	johtaminen	
tarkastelee	oman	johtoryhmän	johtamista 

ja konkretisoi sen mitatun palautteen avulla 
kehitysprioriteeteiksi.

	 Moduuleittain suunnitelmat konkretisoituvat 
Johtamisen	PELIKIRJAan,	joka	on	osallistujan	
voittava	pelisuunnitelma.

	 Johtamisen	PELIKIRJA	on	pohja	
henkilökohtaiselle	sparraukselle	työpajan	
jälkeen,	jolloin	kokenut	konsultti	arvioi	
voittavan	pelisuunnitelman	laadun	ja	antaa	
ohjeita	toteutukselle.

Mitä osallistuja saa 
VOITTAVA 
johtaminen 
-kehitysprosessista?
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VOITTAVA JOHTAMINEN
on prosessi, jonka tulokset näkyvät ajattelun, 
käyttäytymisen, toiminnan ja tulosten tasolla

VALMISTAUTUMINEN  

JA ESITEHTÄVÄT

2-PÄIVÄINEN
TYÖPAJA

JOHTAMISEN 

PELIKIRJA

Esitehtävänä ennen työpajaa tehdään mittaukset. Jokainen osallistuja 
analysoi oman johtamistyylinsä (itsearvio), minkä lisäksi kuusi henkilöä, 
joihin hän säännöllisesti joutuu vaikuttamaan, tekevät hänestä 
johtamistyylin analyysin.

Toimitusjohdon	Voittava	johtaminen	-prosessissa toimitusjohtaja tai

johtoryhmän jäsen saavat lisäksi raportin johtoryhmän toimivuudesta 
sellaisena kuin johtoryhmän jäsenet sen kokevat. Raportin pohjalta 
työstetään johtoryhmän kehittämissuunnitelma.

Osallistujan	valmistautumiseen kuuluu myös pohjatietojen määrittäminen 
Johtamisen PELIKIRJAan, joka syntyy vaiheittain työpajan aikana, ja jonka 
toteuttaminen on työpajan jälkeisen koutsauksen aiheena. Koutsauksen 
suorittaa kokenut konsultti erikseen yhteisesti sovittuna aikana.

Esitehtävät ja 
valmistautuminen

VOITTAVA
JOHTAMINEN

JOHTAMISOSAAMISEN 
TIIKERINLOIKKA;
uutta	osaamista,	 
virtaa	ja	kilpailukykyä

TOIMITUSJOHDON

PELIKIRJA
Playbook

VOITTAVA JOHTAMINEN -työpaja
koostuu kahdeksasta moduulista

Moduuli #1.  
Miten talentti kytketään tehokkaasti arvon 
luomiseen ja muutoksen toteutukseen?

Onnistumisen design on niiden tehtävä 
organisaatiossa, joilla on valta tehdä muutoksia. 
Usein suurin riski suunnitelmien toteutumiselle on 

inhimillinen hitaus muutoksessa.

Moduuli on juonto uuteen talentin johtamisen 
teknologiaan sekä organisaation roolittamiseen, joka 
monissa suomalaisissa organisaatioissa on toteutusta 
hidastava riski.

Jobs	To	Be	Done,	JTBD, korostaa saavuttamisen 
vastuuta ja voi korvata perinteisen jäykän 

toimenkuvan, joka kuvaa vastuuta päätösoikeuksien 
näkökulmasta.

PÄIVÄ 1
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Moduuli #2.  
Miten diagnosoida nopeasti muuttuvissa 
tilanteissa johtamiseen kohdistuvat todelliset 
tarpeet?

Kaikki ammattimainen toiminta lähtee liikkeelle 
diagnoosista. Onpa kysymys sitten lääkärin, 
juristin, insinöörin tai myyntimiehen ammatin 
harjoittamisesta, liian usein johtaminen perustuu 
kauan sitten omaksuttuihin johtamistapoihin.

Lääkäri ei saa määrätä lääkkeitä ilman oikeaa 
diagnoosia. Vaikka lääke on hyvä, yksi lääke ei toimi 
kaikkiin sairauksiin. Penisilliiniin uskova lääkäri 
muuttuu puoskariksi, jos hän määrää sitä niin 
kipeään polveen kuin likinäköisyyteenkin. Myöskään 
johtamisessa esimerkiksi tavoitteiden asettaminen ei 
ole aina paras tapa johtaa, vaikka tulosjohtaja usein 
niin uskookin. 

Moduuli #3.  
VII johtamissukupolven johtamismallin 

elementtien soveltaminen omaan johtamiseen.
Konseptin muuttaminen käyttäytymiseksi. 
”Diagnostisen silmän	videoharjoitukset”. Kuinka 
hyödyntää ”silmillä kuuntelua” johtamisessa?

VOITTAVAN johtamiskonseptin omaksuminen 
strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Moduuli #4.  
Strategisen ja operatiivisen johtamistyylien  
käytön simulaatioharjoitukset
Kilpailullinen simulaatioharjoitus nopeuttaa päivän 
annin sisäistämistä taidoiksi. Simulaatio haastaa 
jokaisen panemaan parastaan.

Moduuli #5.  
Strateginen muutosjohtaja ja operatiivisen 
johtamisprofiilien tulkinta
• Osallistujat saavat itsearvion strategisesta 

johtamisestaan sekä johdettavien palautteen 

• Operatiivisen päivittäisjohtamisen johtamistyylit 
ja niiden tehokas käyttö; osallistujat pääsevät 
vertailemaan omaa arviotaan suhteessa 

johdettavien palautteeseen sekä 8 000 johtajan 
benchmarkeihin.

• Osallistujat ohjeistetaan valmistautumaan 

seuraavan aamun dialogipajaan, jossa tuloksia ja 
johtopäätöksiä on mahdollista vertailla.

PÄIVÄ 2: UUDET JOHTAMISKÄYTÄNNÖT, TAIDOT JA SOVELTAMISALUEET

Päivän	avausdialogipaja: Kantavimmat ja parhaat 

ideat edelliseltä päivältä. Eniten muutostarvetta 
alleviivanneet ajatukset. 

Moduuli #6. 
DIALOGIPAJA valmistautumistehtävien pohjalta; 
johtopäätösten oikeellisuus, uudet johtamistyylit 
ja -käytännöt.
• Työpaja: Priorisoinnit Johtamisen PELIKIRJAan

Moduuli #7. 
Contracting Leadership Style
• My Jobs To Be Done, JTBD – analysointi 

johtamisen kannalta

• Työpaja: Kuinka Contracting Leadership Style 

voi muuttaa kehityskeskustelujen luonteen, 
vaikuttaa olennaisesti sitoutumiseen, 
onnistumistodennäköisyyteen ja tuloksiin?

Moduuli #8. 
Oman JOHTAMISEN PELIKIRJAn viimeistely ja 
suunnitelman läpikäynti parityöskentelynä.
Suunnitelman viimeistely.

Moduuli #9. 
Koutsausaskelista sopiminen: kohti toteutusta
Työpajan virikkeiden lopputulemat ovat 
suunnitelmana JOHTAMISEN PELIKIRJAssa.

Miten kokeneen konsultin koutsausprosessin askelet 
tapahtuvat, allakoidaan ja sovitaan?
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Toteutusajankohdat
Toimitusjohdon	VOITTAVA	johtaminen	-valmennus	#24:	

18.-19.1.2023, Haikon Kartano, Porvoo

Toimitusjohdon VOITTAVA johtaminen -valmennus #25: 
14.-15.2.2023, Haikon Kartano, Porvoo

Toimitusjohdon	VOITTAVA	johtaminen	-valmennus	#27:	
23.-24.8.2023, Haikon Kartano, Porvoo

Tähtäimenä markkinoiden tehokkain

KEHITYSKOKEMUS
VOITTAVA johtaminen – Exponential Winning Leadership on kulmakivi 

Leaders’ Business Schoolin pitkissä ohjelmissa. Se pyrkii nollaamaan 
tulosjohtamisen valuviat ja niistä johtuvat ongelmat.

Vaikka työpaja on vain kaksipäiväinen, prosessi on tehty niin 
vaikuttavaksi, että se vaikuttaa johtamisajatteluun, johtamiskäytäntöihin 

ja johtamisen tehokkuuteen. 

Haluan toivottaa sinut tervetulleeksi päivittämään johtamisnäkemyksesi 
ja -osaamisesi. Ota mukaan keskustelukumppani. Kaksi henkilöä samasta 

organisaatiosta saavat kokemuksen mukaan paljon enemmän aikaan 
kuin kumpikin yksinään.

Johtaminen on organisaation vaikuttavin prosessi. 

Tervetuloa kokemaan, mitä sinun kannattaisi tehdä, jotta teidän 
johtamisenne olisi VOITTAVAA.

VIA	Group	/	Leaders’	Business	School,	LBS

Tero	J.	Kauppinen

Founder & CEO


