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Neljä iltapäivää + verkkoalustan
videot, materiaalit ja keskustelut
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Viisi teemaa, jotka antavat
ymmärryksen ihmisten ja

asioiden johtamisesta,
suunnan näyttämisestä ja

omasta roolista johtajana. 

Uusille esihenkilöille,
tiiminvetäjille, lähijohtajille

tai projektipäälliköille 



Viisi teemaa
johtamisesta 
T I E T O A  J A  T U K E A
O N N I S T U M I S E E N  

Suhde itseeni – Minä esihenkilönä 
Suhde tiimiin ja yksilöön
Esihenkilö suunnan näyttäjänä
Johtamistyön arki – hyviä käytäntöjä ja oppeja
Itsensä johtaminen ja oma kehittyminen

Uusille esihenkilöille, tiiminvetäjille ja lähijohtajille räätälöity
kokonaisuus. Varmista uuden esihenkilön onnistuminen
monipuolisen ja dialogisen oppimispolun kautta. 

1.
2.
3.
4.
5.

Koulutus ohjaa sinua viiden teeman kautta ottamaan ensi
askeleet johtamisen tielle. Paneudumme koulutuksessa
erityisesti ihmisten johtamisen näkökulmiin.    Koulutuksessa
saat työkaluja siihen, miten siirryt asiantuntijaroolista
johtamistehtävään ja onnistut!     

Toimintaympäristömme muutoksessa tarvitaan uudenlaisia
johtamisen taitoja. Tämän vuoksi olemme KM-Futurella
luoneet ”Uuden esihenkilön valmennuspolun.”, jossa
huomioidaan tarpeet juuri yksilön kehittymisen näkökulmasta.   
”Hyödynnämme toiminnassamme ratkaisukeskeisiä, dialogisia
ja osallistavia menetelmiä, joilla vastataan tarpeeseen saada
ajatusten muutoksen kautta muutos arkeen.” - sanoo
valmentajamme Tarja Eloranta, joka toimii
vastuuvalmentajana. Dialogin kautta luodaan ymmärrystä
miten johtaa erilaisissa tilanteissa.  



Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
tarja.eloranta@kmfuture.fi
www.kmfuture.fi

Alkuhaastattelu ennen valmennuspäiviä
DISC - Johtajuusprofiili - itsearviointi verkossa ja läpikäynti yhdessä
valmentajan kanssa (Visio, Suunta, toiminta) 
Vahvuuskartoitus verkossa 
Neljä yhteistä koulutustilaisuutta etänä ja Howspace- verkkoalustalla
ryhmän kanssa
Työkaluja arjen tilanteisiin ja oppien soveltamista työssä koulutuksen
aikana 
Verkkoalustan materiaalit, videot ja lisämateriaalia käytössä 3 kk 
Yksilölliset coaching - hetket kunkin osallistujan kanssa 2 kertaa
koulutuksen aikana. 
Koulutus järjestetään etänä Teamsillä. 

Suhde itseeni – Minä esihenkilönä 
Suhde tiimiin ja yksilöön
Esihenkilö suunnan näyttäjänä
Johtamistyön arki – hyviä käytäntöjä ja oppeja
Itsensä johtaminen ja oma kehittyminen

Teemat:

Tietoa valmentajasta: 
Valmentajana toimii Tarja Eloranta, itsekin johtajana työskennellyt
rahoitusallalla ja valmentanut johtajia monella toimialalla n 10 vuotta.
Coachannut johtajia niin ylimmästä johdosta kuin uusiakin esihenkilöitä
esimerkiksi teollisuuden alalta.
Koulutus: 
Tietojohtaminen ja johtajuus, LUT, Sertifioitu Business Coach, 
sertifioitu DISC-vuorovaikutusvalmentaja, 
palveluiden tuotteistamisen ja markkinoinnin tradenomi

Koulutuksen

sisältö

Asiakaspalautteemme
on erinomainen 

"Sain tukea ja
sparrausta erilaisiin
johtamisen haasteisiin.
Paljon vinkkejä ja
ideoita omaan
johtamisen
kehittämiseen." 

"Omalla esihenkilölläni
ei ole ollut aikaa minun
sparraamiseen.
Mahtavaa, että sain
sparrata osaavan
henkilön kanssa näistä
asioista
luottamuksella." 


