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Future Leadership -ohjelma (5 op)
Heille, jotka rohkenevat johtaa ihmisiä.
Future Leadership -ohjelma on suunnattu johtajille ja esimiehille, jotka

KENELLE?

haluavat kehittyä itse johtajana. Puhummekin johtajakeskeisestä lähes-

Ohjelma sopii sekä uusille tulevaisuuden johtajille

tymisestä. Johtajaohjelma johtajille. Koulutusohjelman teemat ovat:

että johtajille, jotka haluavat päivittää tietojaan ja ajat-

Motivaatio ja sen johtaminen, eri sukupolvien toiveet johtajille,

teluaan uudelle tasolle.

itsensä johtaminen ja ajanhallintatekniikat, aivot vuorovaikutustilanteessa, oivalluttava johtaja, tietotyöläisen ravitsemus sekä

HINTA & ILMOITTAUTUMINEN

miten digitalisaatio muuttaa maailmaa.

Hinta 1660 €/hlö (276 €/koulutustilaisuus, veroton
palvelu*). Osallistujat saavat myös kurssimateriaalina

Mielestämme johtajien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat saada työnte-

käytettävän Future Leadership -kirjan. Ryhmän

kijöidensä silmät loistamaan, luottamuksen rakentaminen sekä hyvät

koko on 20, koulutus toteutuu, mikäli 16 osallistujaa.

vuorovaikutustaidot. Oikea johtajuus on esimiesten ja työntekijöiden

Ilmoittaudu TÄSTÄ.

välistä vuorovaikutusta. Käymme myös keskustelua itsemme kanssa,
kun mietimme motivaatiotamme ja työmme merkitystä sekä sitä, kuin-

* Mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutok-

ka saamme työmme tehdyksi. Tätä kutsutaan sisäiseksi puheeksi.

sia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

Ohjelmaan uutena tullut teema on digitalisaatio. Tämä päivän polt-

KOULUTTAJAT

tava asia jää huomioitta muissa johtamiskoulutuksissa. Tämän teeman

Kouluttajina ja valmentajina toimivat ohjelman kehit-

tulee avaamaan Suomen johtava Digitalisti Ville Tolvanen.

täjät Arttu Puhakka, YTM ja Petteri Kallio, FT.

TOTEUTUS

“Suunnittelimme Future Leadership -ohjelman siksi, että

Koulutus koostuu kuudesta Joensuussa pidettävästä lähisessiosta:

uskomme johtajien aidosti tarvitsevan näitä uusia taito-

30.10.2015 Motivaatio ja eri sukupolvien toiveet johtajille

ja johtaessaan joukkojaan läpi uuden työn murroksen.

13.11.2015 Digitalisaatio – maailma muuttuu, muututko sinä?

Ohjelmassa on mukana myös muutamia uudenlaisia

4.12.2015

Itsensä johtaminen ja ajanhallintatekniikat

15.1.2016

Aivot vuorovaikutuksessa

29.1.2016

Oivalluttava johtaja

12.2.2016

Insights: tietotyöläisen lounas

oppimisympäristöjä, jotka poikkeavat tavallisesta.”

FL-ohjelman voi liittää valinnaisena opintona EMBA-ohjelmaamme.
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