
VIA LEADERSHIP  
in ACTION

NOSTA JOHTAMINEN  

UUDELLE TASOLLE

LA

Tee muutosjohtamisesta vahvuuslajisi

Kehitä itsestäsi taitava valmentava johtaja

Tunne itsesi ja ota vahvuutesi käyttöön

Tee älykäs urasiirto ja nosta esimiesosaamisesi uudelle tasolle

Nosta vastuualueesi tuloksellisuus uudelle tasolle

Opi energisoimaan erilaisia ihmisiä tehokkaasti

Hanki itsellesi kilpailukykyiset työkalut

Opi vastaamaan "uuden normaalin" johtamishaasteisiin
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 Johtajana/esimiehenä onnistuminen 

muuttuvissa tilanteissa edellyttää 
jatkuvaa tietojen ja taitojen 
päivittämistä sekä rooliin liittyvien 
uusien vaateiden sisäistämistä.

 VIA Groupin kokemus johdon 
kehittämisprosesseista on syntynyt yli 
40 vuoden aikana. Jo 25-vuotias VIA 
Leadership Academy on toteuttanut 
yli 60 ohjelmaa, joihin on osallistunut 
yli 1000 johtajaa. 

 Olemme kehittäneet uudenlaisen 
lähestymistavan johtamisen 
kehittämisohjelman suorittamiseen. 
Ohjelma tukee sinun johtajuuttasi, 
johtamisuraasi ja vastuualueesi 
kehittymistä, joten sekä sinä että 
organisaatiosi saatte molemmat 
runsaasti hyötyä ohjelmasta.

VIA Leadership  
in Action -ohjelma 
tarjoaa viisi ylivoimatekijää

LEADERSHIP

BUSINESSORGANIZATION

EXECUTIONENERGY

Ohjelman kokonaisvaltaisuus & 
joustavuus 

Ohjelmamme on tarkoitettu johtotehtävissä 

toimiville. Opetussisällöt ovat hioutuneet 
kokemusten kautta ja tiiviin asiakasyhteistyön 
tuloksena. Johtamisen vaikuttavuutta 
kehitetään johtamiskäytäntöjen, -prosessien ja 
-järjestelmien vaateet huomioiden.

Yhteiset tilaisuudet ja sähköinen  
työpöytä tukevat oppimista 

Osa opinnoista on mahdollista tehdä sähköisen 
työpöydän kautta paikasta riippumatta. Yhteiset 
tilaisuudet ovat kuitenkin tärkeitä näkemyksen 
syventämisen, taitojen hiomisen, kokemusten 
vaihdon ja verkottumisen vuoksi.

Todelliset caset &  
liiketoiminnan haasteet 

Ohjelmamme avulla uudistat oman 

organisaatiosi liiketoimintaa. Yritystä/
vastuualuettasi analysoidaan käytännössä 
testatuilla diagnoosityökaluilla ja pelikirjojen 
avulla rakennat vankat kehittämisehdotukset 
haluamillesi bisneksen osa-alueille.

Mahdollisuus oppia  
huippuprofessoreilta 

Ulkomaan jaksolla voit tavata prosessoreita, 
jotka opettavat IMD:ssä, London Business 
Schoolissa, EADA:ssa tai muissa alan 
huippuinstituutioissa. Näin saat uusia 
näkökulmia johtamisen kehittämiseen. 

Henkilökohtainen  
kehittyminen johtajana 

Ohjelma tuo varmuutta toimia johtajana 

vaativissakin johtamistilanteissa. Ohjelman 
aikana saat vankan analyysin omasta 
tilanteestasi johtamistaitojesi ja energiasi 
suhteen sekä rakennat omien vahvuuksiesi 
kautta polun, jolla kehittyä yhä paremmaksi 
johtajaksi tasapainossa oman elämäsi kanssa.

Miksi?
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1. VIA Leadership in Action –  
oppimisen polku 
Sinulle rakennettu, sisällöltään yksilöllinen ohjelma, 
joka ottaa huomioon nykyiset valmiutesi ja tulevien 
työtehtävien ja omien kehittämistarpeidesi luomat 
vaateet. 

2. VIA Leadership in Action – tukee 
onnistumistasi käytännön johtajana 
Opiskelun painopiste on uusien työkalujen ja 
mallien käytäntöön viemisessä siten, että sinulle on 
opinnoistasi todellista ja välitöntä hyötyä omassa 
työssäsi ja organisaatiossasi. Opintojesi aikana saat 
tukea kokeneelta valmentajalta ja vertaisverkolta, joiden 
kanssa voit pitää yllä jatkuvaa keskusteluyhteyttä. 

LA-ohjelma  
on rakennettu juuri sinulle

3. VIA Leadership in Action  
-ohjelman sisältö 
Opiskelu rakentuu VIA-johtamismallin ja siihen 
liittyvien työkalujen käytön hyödyntämiselle. 
Kokonaisvaltainen johtamismalli auttaa sinua 
tunnistamaan liiketoiminnan lisäarvotekijät ja 
johtamisen avulla jalostamaan ne oman organisaatiosi 
hyödyksi. Ohjelma kehittää valmiuksiasi tehdä 
toimintaa merkittävästikin muokkaavia uusia ratkaisuja. 

4. VIA Leadership in Action -ohjelmassa 
oppiminen on monimuotoista
Luentomuotoisen opiskelun ohella käytössäsi 
on oppimissimulaatiot, erilaiset oppimiscaset, 
tietokonepelit ja etäoppimisen muodot. Oma 
soveltaminen ja kokemusten vaihto syventyvät uusien 
viitekehysten kautta. Lähiopetusta täydennetään 
sähköisellä työpöydällä ja aineistot on kätevästi 
saatavilla netin kautta. 

VIA Leadership in Action (LA)
Uutta tietoa ja näkemystä 
johtamisen osa-alueilta  
ja kokonaisuudesta

Yhteensopivat työkalut 
ja diagnostiset välineet 
käyttöösi

Omat pelikirjat; 

Johtamiscaset, Business 

Caset ja Muutoscaset

Henkilökohtainen 
coaching ja 

vertaisverkosto

Kokeneet 

konsultit 
ohjaajina

Sähköinen 
työpöytä – 

 helppo käyttää

Toteutuksesta 

hyötyy itse  
ja organisaatio

Kokemusten 

vaihto  
lisää varmuutta

VAIKUTTAVUUTTA 

OPPIMISEEN

 Yhteiset käsitteet 
ja yhteinen kieli

 Yhteensopivat 

työkalut
 Kokonaisvaltainen 

johtaminen

 Toisiaan 

täydentävät 

viitekehykset, 

soveltaminen 

taitojen 

hiomisessa

T U L O K S I A

Syvempi strateginen 
näkemys ja kyky 

viedä läpi toiminnan 
uudistumista.

Varmuutta vaativissa 
johtamistilanteissa 

ja oman roolin 
kehittämisessä.

Toimivat työvälineet 
ja lähestymistavat 

tulevien haasteiden 
ratkomiseen.
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Kysymyksiä ohjelmasta?
Ohjelmajohtaja Reijo Kaikkonen vastaa kysymyksiisi. 

Soita 040 544 0791 tai kirjoita 

reijo.kaikkonen@viagroup.fi

-ohjelman suorittaneiden palautteita

”
 Koulutuspäivät olivat voimaannuttavia ja antoivat 
uusia ideoita päivittäiseen työhön. 

 Oli hienoa huomata, kuinka läpi käydyt asiat 
pystyi viemään käytäntöön omassa työssä.

Tom Westerholm 

Kilpailutoiminnan johtaja,  
Suomen Koripalloliitto

”
 Osallistuminen VIA Leadership in Action 
-ohjelmaan antoi todellisen, henkilökohtaisen 
ja syvällisen sisällön kuluneille termeille 'visio, 
missio, arvot ja strategia'. Kun näitä jumpattiin 
pitkäjänteisesti ja yrityslähtöisesti, on nyt helppo 
tehdä oman yksikön strategiatyötä ja visioida 
tekemisen linjoja tuleville vuosille. 

 
Suosittelen lämpimästi keski- ja ylimmän johdon 
työkaluksi ja oman strategiatyön tueksi.

Ari Björkqvist 

Koulutusohjelmajohtaja,  
hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto,  

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

”
 Kehittämisohjelma auttoi hahmottamaan 
johtamisen avainhaasteet ja tehtävät eri 
organisaatiotasoilla strategiasta toteutukseen. 

 Ohjelma kehitti oman ja muiden käyttäytymisen 
ymmärtämistä ja keskustelut eri toimialoja 
edustavien osallistujien kanssa toivat uusia, 
hyviä näkökulmia omaan liiketoimintaan.

”
 Koulutus rakentuu osissaan  
erinomaiseksi kokonaisuudeksi.

Päivi Soininen 

Ylihoitaja,  
HUS/HYKS Psykiatria

Juhani Kankaanpää 

Tuotanto- ja 
logistiikkajohtaja,  

Orion Oyj

VIA  
Leadership in Action (LA)
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