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Strategisen hyvinvoinnin johtaminen – verkkovalmennus 
 
Me Johtajuustaito.fi Oy:llä olemme kehittäneet menetelmän, strategisen 
hyvinvoinnin johtaminen - valmennus, henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden 
lisäämiseen. Menetelmämme perustuu tutkimustietoon työelämän tunneälystä. 

      

 
 
Digitaalinen ratkaisu muodostuu seuraavista valmennusosista: 

1. Mitä käytännössä tarkoittavat 
strategisen hyvinvoinnin johtamisen 
osa-alueet; strateginen johtaminen, 
henkilöstöjohtaminen, 
esimiestoiminta ja työterveyshuolto. 

2. Miten strategisen hyvinvoinnin 
johtaminen tuottaa taloudellista 
hyötyä? 

3. Esteiden poistamiseen perustuva 
ajattelu, tilaa hyvinvoinnille ja 
positiiviselle ajattelulle 

4. Imun ja sitoutumisen 
muodostuminen, tekemisen 
osittamisen merkitys ja vaikutus 

5. Strategia arkeen, kaikkien omaksi,  
6. Poisvalitsemisen vaikea taito, 

luopumisen tarve 
7. Mistä strateginen hyvinvointi 

muodostuu? 
8. Valmentava työote oppimisen 

tukena, OTA&VA malli 
9. HR:n 5 työvaihetta strategisen 

hyvinvoinnin muodostumisessa;) 

10. Ihmisten erilaisuus, erilaisuuden 
tunnistaminen ja hyödyntäminen 

11. Stressin tasot, stressaantumisen 
tunnistaminen ja stressaantumisen 
välttäminen 

12. Hiljaisen tiedon saaminen yhteisön 
yhteiseksi voimavaraksi 

13. Roolien oikea ymmärtäminen ja 
muodostaminen 

14. Roolin vaihtaminen tilanteen 
mukaan,  

15. Työelämän tunneäly, mistä on kyse 
16. Erilaiset ihmiset, miten toimia 

heidän kanssaan 
17. Miten saada ihmiset oikeasti 

sisäistämään jokin asia? 
18. Ihmisten erilaisuus, mitä hyötyä, 

mitä riskejä 
19. Erilaisuus käyttöön, miten johtaa 

erilaisuutta oikein 
20. Yhteenveto, 6 askelta, joista ei 

kannata luopua 

 
Kun sinä haluat saada enemmän / parempia tuloksia aikaiseksi, tämä osallistujien 
kiittämä valmennus antaa siihen avaimet. 
 
Tekemisen tueksi osallistuja saa PDF muotoiset työpohjat 

                                                                       

KERROSTUMINEN

23.8.2018 (c) Kari I. Mattila 13

ARVOT à ASENNOITUMINEN 
= TAPA  AJATELLA = KULTTUURI

MISSIO = MIKÄ ON OLEMASSA 
OLOMME TARKOITUS

VISIO = MINNE HALUAMME PÄÄSTÄ

ASIAKAS

HÄNEN 
TARPEEN-

SA JA 
TOIVEEN-

SA

ORG STRATEGIA, näillä tavoitteilla

TIIMIN STRATEGIA, meidän tavoitteemme

YKSILÖN VALINNAT
Näin arjessa toteutan

Tutkimusten mukaan tavoitteiden määrittäminen parantaa 
työntekijöiden suorituskykyä jopa 15 %
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AT
IO Palaute

Epäsuora palaute

ASIAKKAAMME 
ASIAKAS, 

ONNISTUMI-
SEMME AITO 

ARVIOIJA

Haluatko tietää enemmän?  
Ota yhteyttä, vastaan mielelläni ja se 

ei maksa sinulle mitään! 
 

Yli 10 %:lla vähentyneet sairauspoissaolot. 
Merkittävästi lisääntynyt työ- ja asiakastyy-
tyväisyys. Helpompi työvoiman saatavuus. 
Siinä muutamia esimerkkejä tuloksista. 
 
Valmennus antaa välittömästi hyödynnettäviä 
työkaluja ja ohjeita. Valmennuksen 
läpikäyneet ovat saaneet ratkaisuja itsen ja 
tiiminsä johtamiseen. 

 


