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Muutos
Johtajuus

Uusiutuminen
Oppiminen

Vuorovaikutus

JOHTAJA:
Miten sinä vastaat 

asiakkaiden, 
oman organisaation 

ja omistajien 
odotuksiin? 

Meidän näkemyksemme mukaan johtaminen on jatkuvaa avointa 
vuorovaikutusta johdettavien kanssa, ja se perustuu luottamukseen. Hyvä 
johtajuus on tavoitteiden saavuttamista yhdessä johdettavien kanssa, mikä 
vaatii aikaa sekä selkeitä suuntaviivoja ja toimintamalleja.

Hyvällä johtajuudella pyritään pitkäjänteiseen työskentelyyn - hyvä tulos 
hyvällä mielellä. Ihmisten johtamisosaaminen ja kokemuksen hyödyntäminen 
ovat edellytys taidokkaalle johtajuudelle. Menestyvissä organisaatioissa 
ihmisten johtamisen osaaminen on selkeä kilpailuvaltti.

Mitä on hyvä johtajuus ja ihmisten johtaminen?

Tutkitusti, menestyvän yrityksen johtaja: 
 

• Uudistuu ja uudistaa jatkuvasti
• Huolehtii ihmisten hyvinvoinnista
• Osallistaa ihmiset mukaan

• Varmistaa, että kaikki tuntevat strategian, uskovat siihen 
ja toimivat sen mukaan

• Innostaa ja motivoi.
 

Hyvä johtajuus 
on perusta 

menestykselle.

Siksi juuri nyt 
johtaminen 

on tärkeämpää 
kuin koskaan.

Tulos tulee vain omalla tekemisellä ja 
johtamisella.
Tunne itsesi ja johdettavasi ihmisinä. 
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• Toimit yritysjohdossa tai 
esimiehenä, ja vastaat oman 
organisaatiosi tai tiimisi 
toiminnasta. 

• Etsit uusia ja eri ratkaisuja 
ajankohtaisiin ja tuleviin 
johtamishaasteisiin.

• Haluat kehittää omaa 
henkilökohtaista johtajuuttasi. 
johtajuuttasi. 

Ohjelman aikana arvioit omaa 
johtajuuttasi ja kehität näin 
johtamistapaasi; perehdyt ihmisten 
johtamiseen eri näkökulmista. 
Verkostoidut ja sparraat asioita 
kollegoiden kesken.

Teet samalla oman vastuualueesi 
kehittämissuunnitelman; miten 
viet vastuualueesi strategian 
käytäntöön ja luot pohjan 
menestykselle.

Mitä saat?
MBSL-ohjelman aikana 
toteutettavat toimenpiteet 
ajoittuvat n. vuoden ajalle.

Ohjelmaan käyttämäsi aika sisältää 
sataprosenttisesti niitä asioita ja 
arjen toimenpiteitä, joita työhösi 
ihmisten johtajana päivittäin 
muutenkin kuuluu. MBSL-verkosto 
on sinun johtamisverkostosi myös 
ohjelman päättymisen jälkeen.

MBSL-ohjelma 
pähkinän-
kuoressa:

Itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen arviointeja, oman johtamistavan arvio, 
fokuksessa oma keho ja mieli. Asiantuntijoita, tutkittua tietoa, sparrausta, 
kollegiaalista tukea, soveltamis- ja ennakkotehtäviä (kirjallisesti, online ja 
face-to-face), yritysvierailuja. Jokainen MBSL-ryhmä tekee oman uniikin 
tutkimusmatkansa johtajuuteen!

Teemat, ajankohdat jne. 

Avaa linkki, lue lisää ja 

ilmoittaudu mukaan!

ORIENTATION
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Leiri 1
EVALUATION

(3 pv)

Leiri 2
ADVANCE

(3 pv)

Leiri 3
BALANCE

(3 pv)

Leiri 4
GRADUATION

(2 pv)

Verkostoidu & 
kehity entistä 
paremmaksi johtajaksi.

Mercuri Business School Leadership -ohjelman suunnittelijana ja 
päävalmentajana toimii Kari Pihl, yli 23 vuoden kokemuksella. Kari on ollut 
mukana kehittämässä myyntiä ja myynnin johtamista niin Management kuin 
Leadership -ulottuvuuksilla useilla toimialoilla. Hänen erityisvahvuuksiaan 
ovat valmentava johtaminen, muutosjohtaminen ja strategian jalkauttaminen 
johtamisen ja esimiestyön kautta. Leirit rakentuvat eri asiantuntijoiden kautta. 
He haastavat tarkastelemaan johtajuutta eri tulokulmista.  
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AjankäyttöSinä!


