
UUDEN AJAN JOHTAJUUS
Uuden ajan johtajuus -valmennus on aikamatka 

tulevaisuuden johtamiseen tutustuen muuttuvaan 
toimintaympäristöön, digitalisaation mahdollisuuksiin, 

uuden ajan johtamisen työkaluihin ja toimintatapoihin sekä 
oman johtajuuden kasvuun.

UUDEN AJAN JOHTAMINEN 
22.3.2018 klo 9-16 Xamk, Kouvolan kampus
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DIGITALISAATIO - ASIAKKAAN AIKAKAUSI, TYÖN JA 
JOHTAMISEN MURROS 

18.4.2018 klo 9-16 Ekami, Katariinan kampus, Kotka

MINÄ TULEVAISUUDEN JOHTAJANA 
14.5.2018 klo 9-16 Xamk, Kouvolan kampus 

TYÖKALUJA TULEVAISUUDEN JOHTAMISEEN 
20.9.2018 klo 9-16 Xamk, Kouvolan kampus 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TYÖELÄMÄ 
8.10.2018 Ekami, Katariinan kampus, Kotka  

SUUNTA-johtamisseminaari 
14.11.2018 RUK:n Maneesi, Hamina  



1. UUDEN AJAN JOHTAMINEN 
22.3.2018 Xamk, Kouvolan kampus klo 9.00-16.00 

Uuden ajan johtaminen on ymmärrystä toimintakulttuuria muokkaavista muutosajureista, joissa vanhat 
toimintamallit eivät enää toimi. Johtamisen moniulotteiset tilanteet ja liiketoiminnan kompleksiset ratkaisut 
edellyttävät organisaatioiden johdolta kykyä uudistaa toimintamalleja. Pohdittavaksi tulee silloin sosiaalinen 
vastuullisuus, eettinen johtajuus, luova päätöksentekokyky ja yhteisöllisesti jaettu arvopohja. 
Valmennusohjelman ensimmäinen koulutuspäivä keskittyy tarjoamaan ja lisäämään diskurssityökaluja 
johtamisen tueksi. Tavoitteena on porautua organisaation toimintakulttuurin moniulotteisuuteen. 

• Keskeiset muutostekijät 
• Toimintamallien uudistaminen 
• Sosiaalinen vastuullisuus 
• Eettinen johtajuus ja johtaminen 
• Luova päätöksenteko ja jaettu arvopohja 
  
Luovan johtamisen asiantuntijana koulutusalajohtaja, TaT Petteri Ikonen, XAMK 
Eettisen johtamisen asiantuntijana koulutuspäällikkö, HTM, Minna-Maaria Hiekkataipale, Jamk 

2. DIGITALISAATIO – ASIAKKAAN AIKAKAUSI, TYÖN JA JOHTAMISEN MURROS 
18.4.2018 Ekami, Katariinan kampus, Kotka klo 9.00-16.00 

Digitaalisuus ympäröi meitä jo nyt kaikkialla. Organisaatioiden näkökulmasta digitalisaatiota on siksi syytä 
tarkastella kokonaisvaltaisesti yrityksen tarkoituksen, liiketoimintaympäristön ja -mahdollisuuksien, strategian, 
asiakaskohtaamisten ja liiketoimintaprosessien näkökulmasta. Digitalisaatio uhkaa pahimmillaan jäädä 
irralliseksi ja kalliiksi teknologiahifistelyksi. Parhaimmillaan se tuo organisaatiolle aitoa lisäarvoa ja 
liiketoimintaetua sekä luo kokonaan uusia ansaintalogiikoita sekä yksinkertaisempia ja tehokkaampia 
tekemisen tapoja. Digitalisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. 

• Digitalisaatio – mistä oikein on kyse 
Missä digitalisaation vaiheista organisaatiomme on tällä hetkellä? 
• Digitalisaatio - asiakkaan aikakausi 
Miksi asiakaskastarpeiden ja asiakaspolkujen tunnistaminen on olennaista? 
Digitalisaation mahdollisuudet - kolme pääväylää 
• Digitalisaatio - työn ja johtamisen murros 
Miten edellä oleva haastaa toimintatapamme ja miten johtamisella luodaan parhaat edellytykset 
onnistumiselle? Millaisia askelia organisaatiossamme kannattaisi ottaa seuraavaksi? Keitä organisaatiostani ja 
sen ulkopuolelta tarvitsen? 

Asiantuntijana CDO Annika Vilkki, Ekami 

Digitaalisia polkuja ja malleja miten Elisa on auttanut asiakkaitaan digitalisoitumaan? 
Digiasiantuntija Sami Ukkonen, Elisa Oyj 

Case PackageMedia Oy – Digitaalinen polku oman alansa huipulle 
CEO Mauri Reinilä, PackageMedia Oy 



3. MINÄ TULEVAISUUDEN JOHTAJANA 
14.5.2018 Xamk, Kouvolan kampus klo 9.00-16.00 

Valmennuspäivä antaa konkreettisia toimintamalleja yksilölliseen johtamiseen. Keskitymme miten luoda 
innostava kuva yhteisestä päämäärästä, ja miten saavuttaa porukan sitoutuminen tavoitella sitä. Työkalupakki 
sisältää katsannon esimiehen eri rooleihin manageri, liideri ja valmentaja sekä miten itsetuntemus ja itsensä 
johtaminen auttaa näissä eri rooleissa. Nämä luovat pohjaa rakentaa vaihtoehtoista tulevaisuutta, kun 
nykymeno ei riitä. 

• Oman johtajuuden eri roolit ja niiden painopisteet tulevaisuudessa – manageri, liideri, valmentaja 
• Vahva itsekäsitys vaikuttamisen voiman perustana - itsetunto, itsetuntemus ja itseluottamus 
• Motivaation ja sitoutumisen kulmakivet - työn merkitys, autonomia, henkilökohtainen kasvu ja kehitys 
• Yksilöllinen johtaminen huipputulosten perustana - oman käyttäytymisen sopeuttaminen erilaisuuden ja 
tilanteiden mukaan 
• Myönteisen muutoksen salaisuus – miten varmistaa parempi huominen 

Asiantuntijana muutosmies, partneri Markku Silventoinen, Muutostoimisto Flow 

4. TYÖKALUJA TULEVAISUUDEN JOHTAMISEEN 
20.9.2018 Xamk, Kouvolan kampus klo 9.00-16.00 

Valmennuspäivässä aamupäivän aikana käydään läpi osallistujien esityksiä omassa käytössä olevista parhaista 
johtamisen työkaluista Petcha Kutcha -menetelmää käyttäen. Iltapäivällä tutustutaan erilaisiin tulevaisuuden 
johtamisen työkaluihin yrityscasejen kautta. 

Fasilitaattorina koulutusalajohtaja Petteri Ikonen, XAMK 

5. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TYÖELÄMÄ 
8.10.2018 Ekami, Katariinan kampus, Kotka klo 9.00-16.00 

Murrosaika: työ, tuottavuus ja toimintaympäristö muutoksessa. Valmennuspäivä luotaa seuraavan 20 vuoden 
muutosta, sen suuntia ja moniulotteisia vaikutuksia tavalla, josta syntyy operatiivisesti ymmärrettävää 
johtamisympäristöä. Uudet tuotantotavat synnyttävät huomattavan suuren ja nopean muutospaineen, jonka 
vaikutusten ymmärtäminen on kaiken johtamisen kivijalka. Extreme Business Makeover and how to do it. 

• Arvon tuottaminen ja työpaikat 
Kun tuotantovälineistö muuttuu, niin arvon tuottamisen tavat muuttuvat. Jokaisen johtajan täytyy syvällisesti 
ymmärtää arvon syntymisen mekanismit ja tunnistaa tavat, joilla luodaan suotuisat olosuhteet arvon 
syntymiselle. 
• Digitalisaatio ja vallan siirtyminen järjestelmiltä ihmisille 
Kun B2B ja B2C muuttuvat H2H:ksi, kaikenlainen toimeliaisuus on lopulta ihmisten välistä toimintaa. Miten 
luoda prosesseja, joissa ihmisten rooli on aiempaa suurempi? Miten rakentaa työyhteisöä, jossa työntekijän 
autonomian aste kasvaa? Miten luoda tiekarttaa kohti itseohjautuvaa yhteiskuntaa? 
• Automatisaatio, robotisaatio ja jälkiteollinen artistiyhteiskunta 
Miten työ muuttuu, kun kone hoitaa mekaaniset, toisteiset ja rutiinipitoiset työt? Miten osaamisen ja oppimisen 
johtaminen pitäisi organisoida? Miltä työ näyttää 2030-luvulla? 

Asiantuntijana tulevaisuustutkija Ilkka Halava, Prime Frontier Oy 

Johtaminen ja esimiestyö muuttuvissa organisaatioissa 
Yksikön päällikkö Tea Munne, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 



Uuden ajan johtajuus -valmennuksen toteuttavat yhteistyössä Kymenlaakson 
kauppakamari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Pienyrityskeskus ja Ekami 
Consulting Oy. 

Valmennusohjelman hinta 2900 € + alv 24 %. 

Ilmoittautumiset viimeistään 12.3.2018: 
Koulutuspäällikkö Petra Kuitunen 
Kymenlaakson kauppakamari 
petra.kuitunen@kauppakamari.fi 
p. 0440 296 112 

Lisätietoja: 
Koulutuksen johtaja Eila Avelin 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Pienyrityskeskus 
eila.avelin@xamk.fi 
p. 044 5050404 

6. KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN SUUNTA-JOHTAMISSEMINAARI 
14.11.2018 RUK:n Maneesi, Hamina 

Muutokset mahdollisia. 


