UUTTA SUUNTAA ESIMIESTYÖHÖN
Johtamis- ja esimiesvalmennus

• Valitse mielenkiintosi ja tarpeesi mukaan joko
yksittäisiä koulutusosioita tai koko valmennus.
• Kukin osio sisältää kaksi peräkkäistä lähipäivää
(klo 9-16) Kajaanissa.
• Toimialasta riippumaton valmennus.
• Huippukouluttajat ja osallistujien verkosto
käytettävissäsi.
VALMENNUKSEN SISÄLTÖ
1) Tulevaisuuden suunta ja strateginen ajattelu

Aika: 12.–13.10.2016 (ilmoittaudu viimeistään 16.9.2016)
Kouluttaja: Toimitusjohtaja, muutoskonsultti Hans-Henry ”Hasse” Kvist, Strato
Hinta: 450 € + Alv 24 % /osallistuja.

2) Muutos on mahdollisuus - avaimia muutoksen johtamiseen

Aika: 30.11.–1.12.2016 (ilmoittaudu viimeistään 4.11.2016)
Kouluttaja: Johdon konsultti ja kouluttaja, toimitusjohtaja Jari Haapaniemi, Priiffari Oy
Hinta: 320 € + Alv 24 % /osallistuja.

3) Onnistumisen kulttuuria arjen esimiestyöllä

Aika: 31.1.–1.2.2017 (ilmoittaudu viimeistään 5.1.2017)
Kouluttajat: Työyhteisökouluttaja Tuula Honkanen. Johdon konsultti ja kouluttaja, toimitusjohtaja Jari Haapaniemi, Priiffari
Oy
Hinta: 320 € + Alv 24 % /osallistuja.

4) Viestivä esimies

Aika: 29.-30.3.2017 (ilmoittaudu viimeistään 28.2.2017)
Kouluttajat: Viestintäkouluttaja, coach Helena Lemminkäinen, Kevi Consulting Oy
Hinta: 410 € + Alv 24 % /osallistuja.

5) Yrityksen arvokkain pääoma - henkilöstövoimavarat ja niiden johtaminen
Aika: toukokuu 2017 (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin)
6) Työhyvinvointi ja työturvallisuus
Aika: syyskuu 2017 (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin)
7) Tuloksellista esimiestyötä – Kuinka hyödynnän johdon laskentaa?
Aika: loka-marraskuu 2017 (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin)

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan!
Suunnittelija Hannu Tikkanen, puh. 044 7101 631, etunimi.sukunimi@aikopa.fi.
Ilmoittaudu koulutuksiin osoitteessa: www.aikopa.fi/koulutukset

UUTTA SUUNTAA ESIMIESTYÖHÖN
Johtamis- ja esimiesvalmennus
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o
o
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1)

Valitse mielenkiintosi ja tarpeesi mukaan joko yksittäisiä koulutusosioita tai koko
valmennus.
Kukin osio sisältää kaksi peräkkäistä lähipäivää (klo 9-16) Kajaanissa.
Toimialasta riippumaton valmennus.
Huippukouluttajat ja osallistujien verkosto käytettävissäsi.
Tulevaisuuden suunta ja strateginen ajattelu (2 pv)

Aika:

12.–13.10.2016 (ke-to)

Tavoite:

Tunnet strategisen ajattelun perusteet. Ymmärrät vision merkityksen
yrityksen toiminnan suuntaamiseksi. Saat valmiuksia arvioida strategian
muutostarpeita ja niiden vaikutusta strategian toteuttamiseen.

Sisältö:

o
o
o
o

Johdanto strategiseen ajatteluun ja strategiseen johtamiseen
Visiot ja toiminnan suuntaaminen, kokeilukulttuurin hyödyntäminen
Verkostoituminen ja digitalisaatio strategisina valintoina
Esimiehen rooli strategian toteuttamisessa

Kouluttaja: Toimitusjohtaja, muutoskonsultti Hans-Henry ”Hasse” Kvist, Strato
Hinta:
2)

450 € + Alv 24 % /osallistuja

Muutos on mahdollisuus - avaimia muutoksen johtamiseen (2 pv)

Aika:

30.11.–1.12.2016 (ke-to)

Tavoite:

Perehdyt muutostarpeen tunnistamiseen ja muutosprosessin johtamiseen
sekä muutosviestintään. Saat käytännön työkaluja muutoksen johtamiseen.

Sisältö:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Erilaisia muutostilanteita
Muutostarpeen tunnistaminen
Muutoskäyrä ja muutosilmiöt
Esimies haastavissa muutostilanteissa
Ydinviestit
Muutosjohtamisen suunnitelma ja muutokseen sitouttaminen
Riskianalyysi
Sidosryhmäanalyysi
Viestintäsuunnitelma
Toteutussuunnitelma
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Kouluttaja: Johdon konsultti ja kouluttaja, toimitusjohtaja Jari Haapaniemi, Priiffari Oy
Hinta:
3)

320 € + Alv 24 % /osallistuja

Onnistumisen kulttuuria arjen esimiestyöllä (2 pv)

Aika:

31.1.–1.2.2017 (ke-to)

Tavoite:

Tunnistat omat vahvuutesi ja valmiutesi esimiehenä. Saat työkaluja
luottamuksen rakentamiseen sekä valmentavaan johtajuuteen. Perehdyt
moninaisuuteen työyhteisön voimavarana.

Sisältö:

Esimiehen roolit ja valmiudet
o
Itsetuntemus ja johtaminen
o
Esimiesroolit
o
Luottamuksen rakentaminen
o
Motivointi, kannustaminen ja palaute
Esimies tiiminsä johtajana ja valmentajana
o
Mitä yhteistä on sodankäynnin opilla ja kaikella tavalla hyvään
pyrkivällä organisaatiolla?
o
Erilaisuuden ja tilanteiden johtaminen
o
Dialogi ja hiljaisen tiedon siirto
o
Esimies joukkueensa valmentajana – onnistumisen kulttuuri
o
Tehokkaan toteuttamisen ja aikaansaamisen askelmerkit

Kouluttajat: Työyhteisökouluttaja Tuula Honkanen. Johdon konsultti ja kouluttaja,
toimitusjohtaja Jari Haapaniemi, Priiffari Oy
Hinta:
4)

320 € + Alv 24 % /osallistuja

Viestivä esimies (2 pv)

Aika:

29.–30.3.2017 (ke–to)

Tavoite:

Ymmärrät viestinnän merkityksen osana esimiestyötä. Parannat valmiuksiasi
tehokkaaseen esimiesviestintään. Tunnistat sosiaalisen median ja muun
muuttuvan viestintäympäristön vaikutukset esimiehen viestintään. Saat
valmiuksia toimia kriittisissä viestintätilaisuuksissa.

Sisältö:
o
o
o

viestintä osana arjen johtamista
esimies organisaation avainviestijänä ja viestintäkulttuurin
rakentajana
esimiesviestinnän moninaiset tehtävät ja tilanteet sekä niissä
tarvittavat viestintätaidot
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o
o
o
o

hyvän sisäisen työyhteisöviestinnän elementit sekä viestinnän
yhteys tulokselliseen
toimintaan ja työhyvinvointiin
muuttuneen viestintäympäristön haasteet esimiestyössä
kriittisten viestintätilanteiden hallinta

Kouluttaja: Viestintäkouluttaja, coach Helena Lemminkäinen, Kevi Consulting Oy
Hinta:
5)

410 € + Alv 24 % /osallistuja.

Yrityksen arvokkain pääoma - henkilöstövoimavarat ja niiden johtaminen (2
pv)

Aika:

toukokuu 2017
Lisätiedot myöhemmin

6)

Työhyvinvointi ja työturvallisuus (2 pv)

Aika:

syyskuu 2017
Lisätiedot myöhemmin

7)
Aika:

Tuloksellista esimiestyötä – Kuinka hyödynnän johdon laskentaa? (2 pv)
loka-marraskuu 2017
Lisätiedot myöhemmin

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan!
Suunnittelija Hannu Tikkanen, puh. 044 7101 631,
etunimi.sukunimi@aikopa.fi.
Ilmoittaudu koulutuksiin osoitteessa: www.aikopa.fi/koulutukset

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut
Ketunpolku 3, 87100 KAJAANI
www.aikopa.fi

