
Osaava esimies 
- PK-yritysten esimiestyön kehittäminen 

Top Leader  -hankkeen tarjontaa!

Pienyrityskeskus – Yrittäjyyden sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten kehittäjäkumppani

Tule tankkaamaan uutta osaamista arkeen!

Ota aikaa itsellesi - pysähdy päivittämään johtamisen välineistösi iskuun. 
Ohjelmasta saat käytännön työkaluja ja toimintamalleja sitouttamiseen, 
innostamiseen ja motivaation esteiden purkamiseen. Leadership-taitojen 
terävöittämistä, tuoreita näkökulmia, uutta virtaa ja osaamista.



Pienyrityskeskus
PL 21285, 00076 AALTO / 
Arkadiankatu 28, Helsinki 
pienyrityskeskus.aalto.fi

Sisältö ja aikataulu

1. jakso: Esimiehen roolit 23.10.2014 
• Johtajuuskäyttäytyminen: Peili®-analyysi
• Ulkoinen käyttäytyminen ja eri perustyylit
• Eri tyylien vahvuudet ja mahdolliset sudenkuopat
• Esimiehen rooli ja siihen kohdistuvat odotukset

2. jakso: Voimaa esimiesviestintään 12.11.2014 
• ”Ihmismielen käyttöliittymä”
• Vaikuttamisen voima – kyky saada ihmiset toimimaan 

yhdessä tuloksekkaasti
• Palautetaidot esimiehen arjessa
• Palaveritaidot

Hinta ja peruutusehdot  
600 € (alv. 0 %) / hlö. Mikäli osallistuminen perutaan 8-14 
vrk ennen ohjelman alkua, veloitamme peruutuskuluina
20 % ohjelman hinnasta. Mikäli peruutus tehdään 7 tai alle 
7 vrk ennen ohjelman alkua, veloitamme 50 % ohjelman 
hinnasta. Mikäli peruutus tehdään ohjelman käynnistyttyä 
tai jää kokonaan tekemättä, veloitamme koko ohjelman 
hinnan.

Ilmoittautuminen 9.10.2014 mennessä: 
www.pienyrityskeskus.fi -> Hae valmennuksiin -> Osaava 
esimies   

Lisätiedot 
Kaisa Ahonen, p. 050 438 5738, kaisa.ahonen@aalto.fi, 
Aira Davidsson, p. 040 7568 717, aira.davidsson@aalto.fi 

Koulutuspäivän pituus klo 9-16. 
Koulutuspaikka: Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus, 
Arkadiankatu 28, Helsinki. 

Osaava esimies
- PK-yritysten esimiestyön kehittäminen

Top Leader -hankkeen tarjontaa!
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Valmennuksessa löydät vahvuutesi ja kehittämiskohteesi esimiehenä. Perehdyt tehokkaan ja tuloksellisen 
esimiesviestinnän keinoihin sekä toimivan vuorovaikutuksen edellytyksiin.

Ohjelma on suunnattu pk-yritysten esimiesasemassa oleville tai esimiesvalmiuksia hakeville. Ohjelma soveltuu 
erinomaisesti myös isoista yrityksistä PK-yrityksien kasvaville työmarkkinoille siirtyville henkilöille.

Osaava esimies -valmennus ja seminaarit kuuluvat Euroopan 
sosiaalirahaston ja Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaan 
Top Leader - kyvykkyyksiä etsimässä -projektiin.

Huom! Ohjelmaan osallistuville tarjoamme maksutta 
yhden Aallon Huiput -seminaarisarjan seminaarin.  

Voit valita näistä seminaareista yhden:

• Innovaatioista uutta työtä/Anssi Tuulenmäki 
24.9.2014 (klo 9-12) 

• Onnistuminen, innostus ja hyvä elämä/  
Esa Saarinen 22.10.2014 (klo 9-12) 

• Rahoitusmarkkinat ja pk-talous/Vesa Puttonen 
19.11.2014 (klo 9-11)

• Johtoryhmätyöskentely yrityksen kehittämisen 
tukena/Jari Handelberg 17.12.2014 (klo 9-12)


