VALTIO-VIRE 36
ESIHENKILÖVALMENNUS
Vaikuttava, innostava, rohkea esihenkilö

VALTIO-VIRE ohjelman
tavoite
1. VALTIO-VIRE ohjelman tavoitteena on kannustaa
kehittymään esihenkilötyön ammattilaisena ja
löytää oma vaikuttava, innostava ja rohkea tapa
johtaa.
2. Ohjelma keskittyy ihmisten johtamiseen ja antaa
valmiuksia erityisesti yksilöiden ja ryhmien
johtamiseen. Ohjelmassa tarkastellaan
esihenkilöroolia ja esihenkilönä kehittymistä ja
annetaan käytännönläheisiä välineitä
esihenkilötyön hallintaan.
3. Peili-käyttäytymisprofiilin avulla arvioidaan omaa
toimintatyyliä ja motivaatiotekijöitä, lisätään
itsetuntemusta ja kehitetään vuorovaikutustaitoja.

VALMENNUSOHJELMAN HYÖDYT
• Esihenkilöroolisi ja –tehtäväsi
selkiytyvät

• Itsetuntemuksesi lisääntyy
• Saat konkreettisia välineitä yksilön ja
ryhmän johtamiseen

• Saat mahdollisuuden jakaa
kokemuksia muiden valtionhallinnon
esihenkilöiden kanssa

VALTIO-VIRE 36 VALMENNUSOHJELMAN RAKENNE
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ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen
viimeistään 4.10.2022
Ennakkotehtävät:
Lyhyt ennakkokysely
Lyhyen koulutusvideon
katsominen
eOppiva-koulutuksen
suorittaminen: Haastavat
henkilöstötilanteet
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1. JAKSO

2. JAKSO

3. JAKSO

2. 25.-26.10.2022

29.-30.11.2022

17.-18.1.2023

Paikka: HAUS
kehittämiskeskus, Helsinki
Sisältö: Johtamisen
viitekehys ja esihenkilönä
työnantajan (valtio)
edustajana

Välitehtävänä Peilikäyttäytymisprofiili: oma
arvio ja 5-7 muun henkilön
palaute

Paikka: Haikon kartano,
Porvoo
Sisältö: Tavoitteellinen
vuorovaikutus esihenkilötyössä
Osallistuja saa kolme
henkilökohtaista raporttia
Peili-käyttäytymisprofiilista:
käyttäytymistyylipalaute,
kohtaamiskykypalaute sekä
luottamuspalaute
Välitehtävä: Osaavavalmentava työote ja Osaava Valmentava työote käyttöön
verkkokoulutukset
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Paikka: HAUS
kehittämiskeskus, Helsinki
Sisältö: Osaava
toimintatapa (ei käydä itse
ohjelmaa läpi): tavoitteiden
asettaminen, jatkuva
keskustelu, osaamisen
johtaminen sekä
valmentava työote
ja työhyvinvointi.

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT
Ilmoittautuminen 4.10.2022 mennessä
https://haus.fi/koulutukset/valtio-vire-36esihenkiloiden-valmennusohjelma/
Valmennusohjelman hinta 2 950 eur +alv.
2. jakson internaattikustannukset (n. 350 eur) eivät
kuulu valmennuksen hintaan. Internaattijaksossa pätee
koulutuspaikan omat peruutusehdot. Internaattijakson
majoitus- ja kokousjärjestelyt tehdään
ryhmävarauksena HAUSin toimesta.
Koulutuspaikat: HAUS kehittämiskeskus Oy,
Yliopistonkatu 5, 5.krs, 00100 HELSINKI,
2. jakso Haikon kartano, Porvoo

Peilikäyttäytymisprofiili
Koulutusohjelmassa käytetään Peilikäyttäytymisprofiilityökalua, jolla saadaan kuvaa ihmisten
erilaisista toimintatavoista.
Peili-käyttäytymisprofiili sisältää itsearvion sekä osallistujan
valitsemien 5-7 muiden henkilöiden antamat palautteet.
Osallistuja saa kolme henkilökohtaista raporttia:
käyttäytymistyylipalaute, kohtaamiskykypalaute sekä
luottamuspalaute
Peili-käyttäytymisprofiilin päämääränä on vuorovaikutuksen
edistäminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Peilityökalua hyödynnetään mm. johtamistaitojen kehittämisessä,
missä tärkeää on oman itsetuntemuksen lisääminen ja
palautteen saaminen ympäristöstä
Peili-käyttäytymisprofiili lisää itsetuntemusta ja edesauttaa
yhteistyön onnistumista erityyppisten ihmisten kesken.

KOULUKSEN
PALAUTTEITA
Hyviä työkaluja johtamiseen ja itsestä oppimiseen.
Laadukas kokonaisuus eri ja ajankohtaisista näkökulmista,
mutta myös tarjosi välineitä itsereflektioon.
Hyvin koottu kokonaisuus, jossa kokonaisuus on paloiteltu
sopivin aikavälein kolmeen osaan. Mielenkiintoisimpana ja
opettavaisimpana pidin kohtaamiskyky-, käyttäytymistyyli- ja
luottamuspalautteita, joita sain ryhmäläisiltäni. Luennot
hyviä ja ilmapiiri keskusteleva.
Ohjelman aikana tuli paljon sellaista johtamiseen liittyvää
asiaa, mitä en olisi osannut edes ajatella samalla tavalla.
Oli erittäin hyödyllinen koulutus kaikkiaan.
Hyvä ja monipuolinen alku johtamiseen/oman esimiestyön
kehittämiseen.

VALTIO-VIRE VASTUUHENKILÖT
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