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Deep Lead® -valmennusohjelmalla on taustanaan yli 25 vuoden tieteellinen tutkimus ja  runsas 20 vuoden 
aktiivinen käytännön kehittämistyö yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Deep Lead® -viitekehykseen tukeutuvat valmennuksemme antavat yksilölle kestävän,  itseohjautuvuudelle
rakentuvan perustan ihmisenä ja esihenkilönä kehittymiselle ja kasvamiselle.
Työyhteisölle se antaa vaikuttavat työkalut vallitsevan kulttuurin muutokseen

ja johtamisen kehittämisstrategian luomiseen.

Lähtökohtana on keskeinen asiakaslupauksemme: paras mahdollinen
vaikuttavuus eli aitojen ja kestävien muutosten aikaansaaminen.

Deep Lead Oy:n osallistuva hallitus (Vesa Nissinen, Kari Neilimo, Taneli Tikka ja Olli Vähänen) 
sekä kymmenien ammattivalmentajien osaava joukko ovat valmiina auttamaan Sinua ja 

työyhteisöäsi saavuttamaan halutut tavoitteet ja niihin vaadittavat muutokset.

Yhteistyöterveisin,
Sinun valmentajasi



Käytössämme on tutkitusti 
vaikuttavia työkaluja ja malleja, 
joista olemme rakentaneet 
soveltamiskelpoisia 
valmennusratkaisuja.

Asiakashyötynä tarjoamme 
pysyviä muutoksia:

1. mallintamalla yksinkertaisesti ja 
soveltamiskelpoisesti

2. mittaamalla muutosta 
tieteellisesti luotettavilla 
työkaluilla

3. mahdollistamme oppimisen ja 
tuemme haluttuja muutoksia

Deep Lead Oy
Sinun valmentajasi

Perustettu Erillisiä 360-palautekokonaisuuksia

2002 31 000
Asiakasyrityksiä 360-palautteiden henkilövastauksia

2600 420 000



Mitä?

I L

OA

Innostus Luottamus

Arvostus Oppiminen

Millaista on  
erinomainen  
johtaminen?
Syväjohtaminen® on Suomessa kehitetty 
tieteelliseen tutkimukseen perustuva oppimis-
ja valmennusohjelma, jonka avulla esihenkilöt, 
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.



Miten?

Autamme sinua
hyödyntämään  
potentiaaliasi

Valmius

Vaikutus
Käyttäytyminen

Toimintaympäristö   

Mielestämme jokainen ansaitsee riittävästi 
palautetta. Kasvu ja kehittyminen 
helpottuvat, kun saa palautetta omasta 
toiminnastaan ja käyttäytymisestään. Aito ja 
pysyvä muutos edellyttää oppimismoti-
vaatiota, 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 ulkopuolella, kun kohdataan muita
ihmisiä.

Hyötyjen pohdinta Havaittu muutos

Ulkoinen palauteSitoutuminen muutokseen



Miksi?

Tavoitteellisesta
vuorovaikutuksesta  
menestystekijä
Syväjohtaminen® -valmennuspalvelut 
tähtäävät tavoitteellisen vuorovaikutus-
käyttäytymisen 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 vuoro-
vaikutuksessa kasvotusten tai etäyhteyksien 
välityksellä.
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Tuottava tyytyväisyys

Uuden 
oppiminen

Tuhoava 
tyyty-

mättömyys

Haittaava 
tyyty-

mättömyys

Passiivisuus (PA)

Odotusarvo

Kontrolloivuus (KO)

Tyytymättömyys Tyytyväisyys

Innostus (I)

Luottamus (L)

Oppiminen (O)

Arvostus (A)



Syväjohtaminen®
-valmennus-
ohjelma

Käynnistys 
Tavoitteellinen  
vuorovaikutus

Lähi-
valmen-
nukset

Oppimis-
tehtävät

360 palautteen  
kerääminen

360 palautteen  
kerääminen

Palautteen purkaminen  
vastaajille

Muiden 
osallistaminen

Muiden 
osallistaminen

Palautteen purkaminen  
vastaajille

Oppimis-
tehtävät Oppimis-

ryhmä I

Oppimis-
ryhmä II

Oppimis-
tehtävät

Oppimis-
tehtävät

1–2 kk
360 + kesu

Henkilökohtainen kehittyminen

Oppimisryhmän kehittymisen tuki

4–6 kk
Arvot + organisaatio-

kulttuuri

9–12 kk
360-uusintapalaute

Itse- ja ihmistuntemuksen
lisääntyminen

Työyhteisön kehittymisen tuki

On oppimisohjelma, jolla
kehitetään tavoitteellista
vuorovaikutusta.

Mahdollistaa vaikuttavan 
johtamis- ja toiminta-
kulttuurin muutoksen.

On tunnetusti soveltamis-
kelpoisin johtamis- ja 
toimintakulttuurin 
muutosohjelma.

Kustannustehokkaat lisenssit  
mahdollistavat haluttujen 
muutosten aktivoimisen 
organisaatiossanne myös 
pitkäaikaisesti.



“Merenkulku on suomalai-
selle yhteiskunnalle elin-
tärkeä toimiala. Toiminta-
ympäristön muuttuessa 
myös merenkulun johta-
miskulttuurin on tarpeen 
kehittyä. Soveltamalla 
syväjohtamista haluamme 
parantaa tavoitteellista
vuorovaikutusta toiminnan 
kaikilla tasoilla.”

Tiina Tuurnala 
toimitusjohtaja Suomen
Varustamot ry

” Laurea-ammattikorkea-
koulu haluaa vahvistaa 
vaikuttavuuttaan niin
kansallisesti kuin kansain-
välisesti. Tämä tavoite
vaatii parasta mahdollista 
johtajuutta ja tavoitteellis-
ta vuorovaikutusta koko 
korkeakouluyhteisössä.
Käytämme syväjohtamista 
yhteisen oppimisen ja
kehittymisen välineenä 
tällä matkalla.”

FT Jouni Koski
rehtori, toimitusjohtaja Laurea-
ammattikorkeakoulu

”Yli vuosikymmenen ajan
RATEKO:n eri johtamisen
tutkinnoissa ja koulutuk-
sissa on käytetty Syväjoh-
tamisen tutkitusti vaikut-
tavia valmennussisältöjä.
Palautteet ovat olleet
kiitettäviä ja osallistujat 
ovat saaneet konkreettista 
hyötyä henkilökohtaiseen 
kehittymiseen ja työhön.
Rakennamme tulevaisuu-
dessakin yhteistyössä
rakennusalalle parempaa
johtamiskulttuuria.”

Heidi Husari  
rehtori RATEKO

”Muutoksen tekeminen
vaatii osin vanhakantaisen 
ja hierarkisen toiminnan 
rakenteiden purkamista ja 
uudelleen rakentamista.
Sen toteuttamiseen tar-
vitsemme jokaisen 1600 
työntekijämme panosta 
sekä Syväjohtaminen®
-menetelmää. Tavoitteet 
saavutetaan ennen
kaikkea tavoitteellisella
vuorovaikutuksella”

Panu Peitsaro
Itä-Savon johtajaylilääkäri ja 
kuntayhtymäjohtaja
Itä-Savon sairaanhoitopiiri

”Päädyimme syväjohtami-
sen valmennukseen, sillä 
halusimme kehittää
esimiestyötämme.
Esimiesten osaaminen
heijastuu kaikkeen toimin-
taamme: työhyvinvointiin, 
asiakaspalveluun ja viime 
kädessä myös tulokseen. 
Syväjohtamisen valmen-
nus soveltuu kokemuk-
semme mukaan sekä aloit-
televille että kokeneille
esimiehille. Esimiestyössä 
vain taivas on rajana,
sillä omia taitojaan ja
itsetuntemustaan voi
kehittää aina.”

Taavi Heikkilä
SOK:n pääjohtaja

Menestystarinat

Lisää menestystarinoita kotisivuiltamme www.deeplead.com
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