Vie esihenkilökoulutusten
opit käytäntöön
Organisaatiosi dataan perustuva
ketterä valmennuskokonaisuus

Millaista osaamista esihenkilöt tänä päivänä ja
tulevaisuudessa tarvitsevat?
Miten tukea esihenkilöitä johtamaan omia tiimejään
valmentavalla otteella onnistuneisiin tuloksiin?
Valmennuksemme avulla tarjoat esihenkilöille konkreettisia ja toimivia
työkaluja arkeen.
Mallimme perustuu Euroopan parhaan työpaikan palkinnon voittaneen
yrityksen oppeihin, joita on viime vuodet sovellettu onnistuneesti erilaisissa
yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa.
Konsultoinnin apuna käytetään palvelevan johtamisen malliin
pohjautuvaa työkalua. Datan avulla valmennuksesta saadaan yksilöllistä
ja esihenkilöt pystyvät viemään oppimaansa käytäntöön
oman tiiminsä kanssa.

Perinteinen
konsultointi

Guidinvalmennus

Kiinteä hanke

vs.

Aidosti yksilöllinen kokonaisuus, joka
perustuu organisaation omaan
dataan ja räätälöityyn, ketterästi
joustavaan vuosisuunnitelmaan.

vs.

Uudet opit konkretisoituvat arkeen,
kun kehitämme käytäntöjä dataan
perustuen yhdessä esihenkilöiden
ja tiimien kanssa.

vs.

Teemme kehittämistyötä kanssasi
kädet savessa. Hallinnoimme koko
projektin aina aikatauluista
teknologian hyödyntämiseen.

Teorian taso

Konsultti konsultoi

Esimerkki valmennuksen sisällöstä

Koko vuoden kestävä valmennusmalli
Kickoff ja valmisteluvaihe

Työpaja 1

Työpaja 2

HRD-vuosikello ja
viestintäsuunnitelma

Moduuli 3

Moduuli 4

Esihenkilöiden tuki - uusien taitojen opetteleminen
ja niiden harjoittaminen arjen esihenkilötyössä

Valmennuksen opittujen asioiden koontia
(tiimin johtamisen työkalut)

Moduuli 2

Moduuli 1

Ketterä, tietoon
perustuva johtaminen strategiset tavoitteet
tekemisiksi

HR-tiimi

Data hyötykäyttöön - yhteinen ymmärrys
kehittämisen tavoitteista ja toimenpiteistä.
Seuranta ja jatkuva kehittäminen

Työpaja 3

Työpaja 4

Tiedon laaja keruu,
esihenkilöiden
reﬂektointipäivä

Datan katselmointi,
kehitysalueiden
alustava valinta

Esihenkilöt

HR-tiimi

Johtoryhmä

OPTIO
Organisaation
strategisten taitojen
määrittely ja
sanoittaminen
HR-tiimi / Ylin johto

Työpaja 5 *

Työpaja 6

Datan esittely,
päätös kehitysalueista,
toimenpiteet ja
seuranta

Toimenpiteet,
organisaation tuki
palveluiksi

Työpaja 8 *

Työpaja 9 *

Oman kehittymisen
suunnittelua,
oppimistavoitteet ja
luottamuksen
mittaaminen
tavoitteiden
saavuttamiseen

Esteiden
tunnistaminen,
toimenpiteet esteiden
poistamiseksi. Pulssidata seurannan ja
muutoksen
mittaamisen tueksi.

Esihenkilöt

HR-tiimi

Työpaja 10
Retrospektiivi
Esihenkilöt

Työpaja 11
Tiimin johtamisen
työkalut
Esihenkilöt

Työpaja 12
Kyselyiden
uusiminen
Esihenkilöt

Valmennuksen
retrospektiivi
HR-tiimi

HR-tiimi

Johtoryhmä

Työpaja 7
Organisaation
valmentaminen
kehitysalueilla
HR-tiimi

* Seuraavilla kalvoilla esimerkkejä työpajojen sisällöistä.

Esimerkki: Johtoryhmän työpaja (työpaja 5)

Datan esittely ja
tiedolla johtaminen

Miten dataa hyödynnetään
yhteisessä kehittämistyössä?
Tiedolla johtamisessa ei ole
kyse vain tiedon keräämisestä
ja varastoimisesta. Kyse on
siitä, kuinka kerätystä datasta
saadaan luotua kokemukseen
perustuvaa ymmärrystä.
Tiedolla johtamisen avulla
pyritään selvittämään
tapahtumien ja ilmiöiden
syy-seuraussuhteita sekä
tarjoamaan niihin ratkaisuja.

Miten Guidinin data tukee
johtoryhmän päätöksentekoa?
Työpajassa tutkitaan dataa
yhdessä. Missä taidoissa taitotaso
on korkea? Mitkä taidot koetaan
oleellisiksi? Missä halutaan
kehittyä?

Työpajassa valitaan johtoryhmän
kanssa tärkeimmät kehityskohteet ja
suunnitellaan tarvittavat
toimenpiteet.

Eri yksiköiden tuloksia voidaan
vertailla koko organisaation
tuloksiin ja nähdä mm.
• Esihenkilöiden vahvuudet
• Esihenkilöiden kehityskohteet
• Osaajien määrä
Esimerkki esihenkilöiden osaamiskyselyn tuloksista.

Konsultointi

Esimerkki: Esihenkilöiden työpaja (työpaja 8)

Oman kehittymisen suunnittelu

Ennen kuin esihenkilö voi olla
paras mahdollinen johtaja
tiimilleen, hänen pitää ensin
osata johtaa itseään.

Miten Guidin auttaa
esihenkilöitä oman
kehittymisen suunnittelussa?

Kun tuntee vahvuutensa ja
kehittymisen kohteensa,
pystyy pitämään huolta
omasta hyvinvoinnistaan ja
asettamaan työlle terveet
rajat.

Guidin yhdistää dataa eri
kyselyistä ja tarjoaa esihenkilölle
itselleen ymmärrystä omasta
tilanteesta eri osa-alueilla:
• Esihenkilötaidot
• 360-arviointi
• Vuorovaikutus
• Hyvinvointi
• Työn mielekkyys

Tuemme esihenkilöitä
kehittymissuunnitelman
laatimisessa.

Esittelemme esihenkilöille pulssikyselyn,
jolla seurataan luottamusta asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseen.

Esihenkilö valitsee kehittämisen
kohteet ja asettaa tavoitteet.
Guidin tarjoaa yksilöllisiä
palvelusuosituksia esihenkilön
omiin tuloksiin perustuen.

Miten tuemme esihenkilöitä
oppimaan ja oivaltamaan?

Esimerkki esihenkilön kehittymissuunnitelmasta.

Esimerkki: HR-tiimin työpaja (työpaja 9)

Ketterä HR ja onnistumisen
esteiden poistaminen
Miten Guidin auttaa
HR-tiimiä
esihenkilöiden
tukemisessa?

Luottamuspulssi kehittymistavoitteiden saavuttamiseen

Pulssin data auttaa
tunnistamaan
kehittymisen esteenä
olevat juurisyyt.
Esihenkilöille
tarjottavaa tukea
voidaan muokata
ketterästi.
Trendinäkymä kertoo
nopeasti
toimenpiteiden
vaikuttavuuden.

Miten autamme HR-tiimiä
onnistumaan?
Datan avulla HR voi
kohdentaa esihenkilöille ja
tiimeille oikeanlaista tukea,
arvioida toimenpiteiden
vaikuttavuutta ja ymmärtää
asioiden välisiä yhteyksiä.
Yksilöllisiin kehitystarpeisiin
perustuvien palveluiden
tarjoaminen konkretisoi
palvelevan johtamisen
osaksi arkea.
Opastamme HR:n
seuraamaan kehittämistyön
tuloksia jatkuvasti ja
keskittämään resurssit
oikeisiin asioihin.

Esimerkki pulssikyselyn tulosnäkymästä.

Hinnoittelu
Räätälöity 12 kk
valmennuskokonaisuus

=

20 k€ / sis. max 20 hlöä
Lisähenkilöt 500 € / hlö

Määräaikainen 12 kk sopimus, Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnat alv. 0 %.
Laskutetaan 12 kk ennakkoon.
Tarkempi sisältö määritellään asiakkaan kanssa. Työ toteutetaan lähtökohtaisesti
virtuaalisena. Asiakkaan toivoessa lähitapaamisia asiakas sitoutuu maksamaan kohtuullisen
matkakorvauksen ilman päivärahoja.
12 kuukauden valmennuskokonaisuus ei sido mihinkään. Valmennuksen lopuksi asiakas saa
kertyneen datan halutessaan itselleen Excel-muodossa. Jos asiakas haluaa jatkaa
kehittämistyötä Guidin-alustan avulla, asiakkaan on mahdollista ottaa Guidin-järjestelmä ja
kertynyt data omaan hallintaansa kyseisenä ajankohtana voimassa olevan
lisenssihinnoittelun mukaisesti ja/tai ostaa lisävalmennusta tai konsultointia.

Tukenasi modernin HR:n huippuammattilaiset
Salli Kunnari

Kimmo Tuomainen

Johanna Pystynen

Kokenut valmentaja ja fasilitaattori, joka
innostaa, rohkaisee ja tukee organisaatioita
saavuttamaan tavoitteensa Guidinin avulla.

Organisaatiopsykologi ja kokenut
tiiminvetäjä, joka tuntee modernin työelämän
vaatimukset.

Toiminut pitkään johtamiskäytännöistään
palkitun teknologiayritys Vincitin
henkilöstöjohtajana.

Suurella sydämellä varustettu
palvelumuotoilun ja ketterän kehittämisen
rautainen ammattilainen.

Johtamisen edelläkävijä, joka taitaa datan ja
teknologian hyödyntämisen
kehittämistyössä.

Suosittu keynote-puhuja valmentaa yritysten
ja julkishallinnon johtoa modernin työelämän
teemoista.

Asiakkaidemme kokemuksia

”

johtamisen päivittäiseen

”

tekemiseen. Tiimien arki on

yhteisöllisyyttä.

kokenut positiivisen muutoksen ja

Esihenkilöt ovat huomanneet

esihenkilöille on vapautunut

rooliinsa kohdistuvan paineen

aikaa kohdata tiimiläisensä.

helpottavan.

Guidinin lähestymistapa on
tuonut meillä Tredulla osaamisen

Guidin mahdollistaa meille
Weladolla ihmisten jatkuvan
tukemisen ja rakentaa

”

Guidinin avulla jatkuva
oppiminen ja kehittyminen
tuodaan organisaation arkeen.
Tämä ei ole HR:n juttu, tämä on
koko Business Finlandin juttu.

Maailman seuratuimpiin kuuluvan HR-analyytikko Josh Bersinin julkaisema case study Guidinin toimintamallista Weladolla:
https://www.guidin.com/Welado-Creates-a-Community-Driven-Employee-Experience-Case-Study.pdf

Rakennetaanko yhdessä
tulevaisuudenkestäviä johtamiskäytäntöjä?
Ota rohkeasti yhteyttä:
Eerik Jortikka

www.guidin.com

Account Director
Puh. 040 7618 863
eerik.jortikka@guidin.com

