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Millaista on
erinomainen
johtaminen?
Syväjohtaminen® on Suomessa kehitetty
tieteelliseen tutkimukseen perustuva
oppimis- ja valmennusohjelma, jonka
avulla esimiehet, johtoryhmät,
asiantuntijat, myyjät ja asiakaspalvelijat
voivat parantaa työssä menestymistään.
Valmennusohjelman avulla osallistujat,
työyhteisöt ja kokonaiset organisaatiot
saavat konkreettiset mallit ja työkalut
toimintakulttuurin muutokselle. Saavutat
parhaat tulokset, kun työyhteisössäsi on
ILOA: innostusta, luottamusta, oppimista
ja arvostusta.
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Mielestämme jokainen ansaitsee
riittävästi palautetta. Kasvu ja
kehittyminen helpottuvat, kun saa
palautetta omasta toiminnastaan ja
käyttäytymisestään. Aito ja pysyvä
muutos edellyttää oppimismotivaatiota, jota pystymme vahvistamaan
henkilökohtaisia hyötyjä ja vaikutuksia
avaamalla. Viitekehyksemme toimii
elinikäisen oppimisen mukaisesti,
jossa mallit ja työkalut juurtuvat
pysyviksi toimintatavoiksi henkilöillä
niin työssä kuin työn ulkopuolellakin,
kun kohdataan muita ihmisiä.
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Tavoitteellisesta
vuorovaikutuksesta
menestystekijä
Syväjohtaminen® -valmennuspalvelut
tähtäävät tavoitteellisen vuorovaikutuskäyttäytymisen kehittämiseen. Se
antaa kestävän, itseohjautuvuudelle
rakentuvan perustan kasvaa ja kehittyä
niin ihmisenä, johtajana kuin asiantuntijanakin. Kun sinä kehityt, kehittyy
organisaatiosikin. Syväjohtaminen®
soveltuu kaikille, joiden on työssä
menestyäkseen oltava muiden ihmisen
kanssa tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa kasvotusten tai
etäyhteyksien välityksellä.
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Vuorovaikutus

Vaikuttavuudesta
tuottava investointi
Autamme muuttamaan asenteita
ja käyttäytymistä yksilö-, ryhmäja työyhteisötasolla, jolloin myös
organisaatiosi tuloksentekokyky paranee ja sidosryhmien
mielikuvat muuttuvat. Tunnemme muutosjohtamisen
tieteellisen tutkimuksen ja
sovellamme sitä. Tutkimustulokset osoittavat kiistatta,
että valmennuspalvelumme
ovat tuottava investointi
eikä kuluerä. Kannustamme
laajaan toimintakulttuurin
muutokseen, joka lähtee
liikkeelle jokaisesta yksilöstä.

Sidosryhmävaikutukset
Imago,
tunnettuus

Heijastevaikutukset

Organisaation
menestys ja
tulokset perustehtävässä

Työyhteisön
ulkoinen
vaikuttavuus

Työyhteisön
sisäinen
vaikuttavuus

Valmennusratkaisu

Välilliset
vaikutukset

Välittömät
vaikutukset
Valmennusprosessin
tavoitteet

Muutokset
valmennettavien
toimintaympäristössä

Menestystarinat
“Merenkulku on suomalaiselle yhteiskunnalle elintärkeä toimiala. Toimintaympäristön muuttuessa
myös merenkulun johtamiskulttuurin on tarpeen
kehittyä. Soveltamalla
syväjohtamista haluamme
parantaa tavoitteellista
vuorovaikutusta toiminnan
kaikilla tasoilla.”
Tiina Tuurnala
toimitusjohtaja
Suomen Varustamot ry

” Laurea-ammattikorkeakoulu haluaa vahvistaa
vaikuttavuuttaan niin
kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tämä tavoite
vaatii parasta mahdollista
johtajuutta ja tavoitteellista vuorovaikutusta koko
korkeakouluyhteisössä.
Käytämme syväjohtamista
yhteisen oppimisen ja
kehittymisen välineenä
tällä matkalla.”
FT Jouni Koski
rehtori, toimitusjohtaja
Laurea-ammattikorkeakoulu

”Päädyimme syväjohtamisen valmennukseen, sillä
halusimme kehittää
esimiestyötämme.
Esimiesten osaaminen
heijastuu kaikkeen toimintaamme: työhyvinvointiin,
asiakaspalveluun ja viime
kädessä myös tulokseen.
Syväjohtamisen valmennus soveltuu kokemuksemme mukaan sekä aloitteleville että kokeneille
esimiehille. Esimiestyössä
vain taivas on rajana,
sillä omia taitojaan ja
itsetuntemustaan voi
kehittää aina.”
Taavi Heikkilä
SOK:n pääjohtaja

”Yli vuosikymmenen ajan
RATEKO:n eri johtamisen
tutkinnoissa ja koulutuksissa on käytetty Syväjohtamisen tutkitusti vaikuttavia valmennussisältöjä.
Palautteet ovat olleet
kiitettäviä ja osallistujat
ovat saaneet konkreettista
hyötyä henkilökohtaiseen
kehittymiseen ja työhön.
Rakennamme tulevaisuudessakin yhteistyössä
rakennusalalle parempaa
johtamiskulttuuria.”
Heidi Husari
rehtori
RATEKO

Lisää menestystarinoita kotisivuiltamme www.deeplead.com

”Muutoksen tekeminen
vaatii osin vanhakantaisen
ja hierarkisen toiminnan
rakenteiden purkamista ja
uudelleen rakentamista.
Sen toteuttamiseen tarvitsemme jokaisen 1600
työntekijämme panosta
sekä Syväjohtaminen®
-menetelmää. Tavoitteet
saavutetaan ennen
kaikkea tavoitteellisella
vuorovaikutuksella”
Panu Peitsaro
Itä-Savon johtajaylilääkäri ja
kuntayhtymäjohtaja
Itä-Savon sairaanhoitopiiri
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