


Miten kehittyä 
johtamisen ammattilaiseksi? 

Johtajuuden väitöstutkija, eMBA, 
Executive Coach Hannu Laakkonen

Introspecta Oy



Esityksen sisältö

1
Johtajan päivä – kuormittava vai kehittävä?

2
Millaisia johtamistaitoja kannattaa harjoituttaa?

3
Kuinka kasvaa ammattijohtajaksi? 





Valmennettavan 
oman äänen 

kirkastaminen



Fyysinen Henkinen Sosiaalinen

Taloudellinen

Johtamisen superkompensaatio



Aluksi ajattelulihasten verryttelyä 
– case tennis 
Pelaajan ottelunaikaisen palautumisen ja oppimisen 
taito on noussut huipulla keskeisimmäksi kehitettäväksi 
henkiseksi taidoksi.



Mitä voimme oppia tenniksestä?

• Oman johtamisen prosessin jäsentäminen 

• Valmistautumisen merkitys

• Toiminta johtamistilanteissa

• Palautuminen, arviointi ja oppiminen johtamistilanteiden jälkeen



Johtajan päivä 

Kuormittava vai kehittävä?



Päivätason systematiikka ennustaa parhaiten 
johtajan menestymistä pitkällä aikavälillä

Ennakointi

Tulevaisuusorientoitunut johtamisote

Reflektointi ja oppiminen



Case johtaja – voimavaroja voi kehittää 
päivätason haltuunotolla



Esimerkillisen johtajan tapa toimia

Mikan tapa päivän päätteeksi 
arvioida aikaansaannoksiaan 
johtajana?

• Mitä opin? 
• Onnistuinko johtajana 

auttamaan muita?
• Teinkö laskutettavaa työtä?
• Mitä teen huomenna toisin?

Mika Sutinen

Vuoden liikemies 2017, 
hallitusammattilainen, 
Talentree Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja



Millaisia johtamistaitoja 
kannattaa harjoituttaa?



KÄYTTÄYTYMIS-
TAIDOT

AJATTELU-
TAIDOT

SUHTAUTUMIS-
TAIDOT

HYBRIDI-
IDENTITEETTI

Edistääkö oma 
suhtautumiseni asian 
etenemistä? Mitä ajattelen liike-

toiminnasta, ihmisistä, 
asiakkaista, itsestäni?

Miten erilaisissa johtamistilanteissa 
kannattaa käyttäytyä?

Miten niihin voi ja kannattaa 
harjoitella etukäteen?

Millaisia johtamistaitoja kannattaa harjoituttaa?

Kuinka kehittää 
uutta ajattelua?

Mitä uutta voi 
mahdollistua kun 
muutan 
suhtautumistani?



BUSINESSINDIVIDUAL

Ytimessä aktiivinen identiteettityö

Lähde: 2012 Laakkonen 

HYBRID 
IDENTITY

Identity X

Identity X

Identity X

Identity X

Identity X

Identity X

Identiteettitaitojen ja tulevaisuusorientoituneen johtamisotteen kehittäminen 

Improved
performance

Future oriented
identity



Johtajuus elämäntehtävänä

”Jos minä en vastaa omasta käytöksestäni, 
niin kuka siitä vastaa?

Jos minä vastaan itsestäni, kuka minä olen ja 
millaiseksi haluan tulla?”

Lähde: 2012 Laakkonen 



Kuinka kasvaa ammattijohtajaksi?



Tulevaisuusorientoitunut johtamisote

Episodinen tulevaisuuden ajattelu tarkoittaa kykyä 
tai kyvyttömyyttä nähdä ja simuloida tulevia 

tapahtumia ja ilmiöitä.



Kohti oman johtamis-
äänen kirkastamista!

Ylläpitävä johtajuus

Olen valmis!

Miten 
hyödynnän
oppejani ja 

kokemuksiani?

Haluan tulla 
paremmaksi!

Minä tänään

Millaiseksi 
johtajaksi haluan
tulla?

Miten vahvistan 
itseäni?



Hyvinvoiva ja hyvä johtaja 
kykenee nostamaan toisia!



Millaisen johtamisjäljen haluat jättää?



YHTEENVETO



Kyky nostaa 
itseään niskasta



Tulevaisuusorientoitunut 
johtamisote!

”Sen valon joka paistaa arjen kurjuuden yli, 
sen valon tahtoisin maalata.”

Albert Edelfelt 



Itsensä valmentajuuden
vahvistaminen

Itsensä valmentajuuden kyky on meissä kaikissa, 
sen herättelyä ja vahvistamista tarvitaan!



Kiitos!



Hyvinvoiva ja hyvä 
johtaja kykenee 

nostamaan toisia!
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