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Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

380 € / 380 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

480 € / 480 €
(+alv 24%)

28.9.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Asiantuntijoiden johtaminen - merkityksen
kokemuksesta tulosta 28.9.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Hyvä johtaja on lähtökohtaisesti merkitysjohtaja, joka heijastaa asiakkaidensa
arvoja, luo kuvaa työn päämääristä ja visioi tulevaa. Asiantuntijat ovat valmiita
tekemään parhaansa, jos he kokevat olevansa mukana jossain suuressa
tarinassa.

Aihe on tärkeä sillä;

Johtaja heijastaa asiakkaidensa arvoja ja merkitysodotuksia.
Johtaja luo kuvaa työn päämääristä ja visio tulevaa.
Jos johtaja kadottaa merkityksen, hän on vaarassa menettää johtamisotteensa.
Motivoituneet asiantuntijat ovat sitoutuneempia, joustavampia, siten
tehokkaampia ja tuloksellisempia
Meneillään oleva työnmurros, haastaa merkityksen kokemusta, siksi aihe on
ajankohtainen.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Hyvä johtaja on lähtökohtaisesti merkitysjohtaja, joka heijastaa
asiakkaidensa arvoja, luo kuvaa työn päämääristä ja visioi tulevaa.
Asiantuntijat ovat valmiita tekemään parhaansa, jos he kokevat olevansa
mukana jossain suuressa tarinassa.

Mitä hyötyä valmennuksesta?

 Saat asiantuntijoiden johtamiseen eväitä ja kuulet:

Miten motivoida kokeneita asiantuntijoita?
Miten vahvistaa mielekkyyden kokemusta?

Motivoituneet asiantuntijat ovat sitoutuneempia, joustavampia, siten
tehokkaampia ja tuloksellisempia.

Tervetuloa kuulemaan miten johtaja voi vaikuttaa merkityksen
kokemukseen ja siten parantaa tulosta.

Ohjelma

Asiantuntijoiden johtaminen - merkityksen kokemuksesta tulosta 28.9.2021 

klo 8.45 Aamupala ja ilmoittautuminen

Johtamis- ja ihmiskäsitys
Miksi johdan?
Asiantuntijoiden johtaminen
Asiakastarinat – merkitystarinoita
Kollektiivinen ammatillisuus

klo 12.00 Lounas ja tilaisuus päättyy

Asiantuntijat

Pirjo Ahonen
Valmentaja, Business Coach ja työnohjaaja 
Novetos Oy

Yhteistyössä

Novetos Oy

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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