
Johtamiskyvykkyyden kehittäminen

DreamLeader
Modernin johtamisen kehittäminen 

on uuden ajan työelämätaitojen 
ja kyvykkyyksien kehittämistä

®

Keinoja muutoskyvykkään, 
tuottavan ja hyvinvoivan 

työyhteisön rakentamiseen

Uusi ajattelu- ja toimintatapa johtamisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Kyvykkyys on enemmän kuin yksilön 
ominaisuus, tieto tai taito. 

Ei kaikki johtamisongelmat ole kiinni yksin yksilöistä. 
Johtaminen kehittyy, kun koko organisaation 

johtamiskyvykkyys kehittyy.

Johtamisen kehittämisen ongelma



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

ü DreamLeaderin palvelukokonaisuuden keskeisenä ajatuksena on se, 
että organisaation johtamiskyvykkyyttä ei lähdetä kehittämään 
ns. ylhäältä alas ”sanelemalla”, koska tällä menettelyllä lopputuloksena
on se, että törmäämme kehitystyössä muutosvastarintaan ja yksilötason 
asenneongelmiin. Näin toimien kehitystyössä ei siis voida onnistua.

ü Edellä mainitun ongelman välttämiseksi palvelukokonaisuutemme perustuu
siihen, että lähdemme tukemaan, valmentamaan ja osallistamaan
nykyisiä johtajia ja esihenkilöitä heidän oman työnsä, johtamiskulttuurin –
koko organisaation johtamiskyvykkyyden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

ü Kehittäminen toteutetaan siis nykyistä johtamiskulttuuria, johtoa ja 
esihenkilöitä arvostaen – vahvuuksia vahvistamalla ja yhdessä tekemällä.

Kehittämispalvelumme keskeinen periaate











Uusi ajattelu- ja toimintatapa johtamisen 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 

Kysely-
tutkimus

Haastattelu-
tutkimus Analyysi Raportointi Havainnot

Kehittämispalvelumme

Vaihe 1. Nykytilakartoitus
Vaihe 2. Esihenkilövalmennus
Vaihe 3. Yhteiskehittäminen



Modernin johtamisen ja työyhteisön kehittäjä

Työuupumus on lopputulos pitkäkestoisesta 
kuormittumisesta, johon ei olla reagoitu ajoissa. 

Kyse on riskienhallinnasta. Eli johtamisesta. 
Ei yksilön ongelmasta.

Johtaminen ja työuupumus



*

Työn tekemisen 
johtamista

Työn sisällön
johtamista

Työyhteisön 
johtamista

Itsensä 
johtamista

• työtehtävien suuri määrä ja laajuus
• epäselvät odotukset
• tiukat aikataulut
• heikot ja epäselvät prosessit
• paljon vastuuta suhteessa 

vaikutusmahdollisuuksiin
• rajoitettu vapaus tehtävien hoitamiseen
• huonot ja tehtäviin sopimattomat   

työvälineet
• jatkuvat muutokset

• työn mielekkyyden puuttuminen
• työn merkityksellisyyden puuttuminen
• heikot mahdollisuudet vaikuttaa
• työpaikan arvot ristiriidassa omien arvojen 

kanssa
• heikot oppimisen mahdollisuudet

• yhteenkuuluvuuden tunteen puuttuminen
• epäluottamus
• arvostuksen puuttuminen
• sosiaalisuuden puuttuminen
• yhteistyön puuttuminen
• työyhteisön heikko läpinäkyvyys
• heikko suhde omaan tiimiin ja esimieheen

• itselle tai työlle asetetut korkeat 
vaatimukset

• vahva itsekritiikki
• tunnollisuus
• tunnetaitojen puuttuminen
• vaikeudet elämänhallinnassa

Johtaminen

Kuormittumiseen vaikuttavia tekijöitä
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Esihenkilö. Ole kiinnostunut näistä asioista!

DreamLeader
Modernin johtamisen kehittäminen 

on uuden ajan työelämätaitojen 
ja kyvykkyyksien kehittämistä

®

Suorituskyvyn

kehittym
inen

Keinoja muutoskyvykkään, 
tuottavan ja hyvinvoivan 

työyhteisön rakentamiseen

®

Mikä on tilanne tällä hetkellä ? 

Osaaminen
Motivaatio
Hyvinvointi
Ajankäyttö
Oma työ
Palaute

Miten etenemme ?Missä voimme kehittyä ?

Vahvuudet – Kehityskohteet
Tavoitteet – Toimenpiteet

Mittarit – Aikataulut

Mitä voit tehdä itse ?
Mihin asioihin tarvitset tukea ?

Jatkuva tuki ja seuranta

Hyödyntäminen ? Kehittymistarpeet ?
Mikä innostaa ? Mikä turhauttaa ? 

Hyvinvointi työssä ? Palautuminen työstä ?
Mihin aika menee ? Keskittyminen ydintehtäviin ?

Miten oma arki sujuu ? Yhteistyö ?
Pyydä palautetta. Anna palautetta.
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Puhu työstä – keskustelu kuulumisista ja 
fiiliksestä ei yksin riitä !
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Annan mielelläni lisätietoja!

Tomi Kasurinen
DreamLeader Oy

050 3615121
tomi.kasurinen@dreamleader.fi

Lisätietoja palvelustamme


