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Johtajuus 
murroksessa 

kun itsetuntemus ei riitä 
Metanoia Instituutin seminaarisarja tarjoaa kokeneille asiantuntijoil- 

le ja johtajille foorumin, jossa voi syventää omaa näkemystään ja 

ajatteluaan johtajuudesta, liiketoiminnasta ja johtamistyön komp- 

leksisuudesta. Seminaarisarjan tarkoituksena on luoda uutta ym- 

märrystä omasta johtajuudesta ja suhteesta toimintaympäristöön. 
 
 

Suomalainen johtamiskulttuuri ja johtoryhmätyöskentely on murrosvaiheessa. 

Johtamistyön toimintaympäristöt ovat muuttuneet ennakoimattomiksi, jatkuvasti 

liikkeessä oleviksi ja jopa kaoottisiksi. 

 

Yritysjohto ja avainhenkilöt painivat jatkuvien ristiriitojen ja vastakkaisten 

intressien keskellä. Hyvääkin tarkoittavat toimet voivat johtaa arvaamattomiin 

lopputuloksiin. Johtamiskäytännöissä ja päätöksenteossa on epävarmuuden 

keskellä luontevaa tarttua näennäisesti varman lopputuloksen tarjoaviin 

totuttuihin ratkaisuihin. Omakohtainen ajattelu näyttäytyy riskinä mahdollisuuden 

sijaan. Jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden keskellä vaikuttaa siltä, että 

muutoskyvyn säilyttämisestä on muodostunut johdon toiminnan suurin haaste. 
 
 

Seminaaritapaamisissa pohditaan liiketoiminnan ja johtamisen 

kysymyksiä kokeneiden johtajien tilanne-esimerkkien ja reflektoivan 

työskentelyn pohjalta. Tilaisuuksien keskusteleva luonne mahdollistaa 

kokemusten ja toiminnan välillä vaikuttavien ilmiöiden yhtäaikaisen 

tarkastelemisen. Vuoropuhelun ja reflektoinnin kautta mahdollistuu 

oman johtajakuvan ja vaikuttavuuden parempi ymmärtäminen. 

 
 

Ohjelmaan sisältyy seminaaritapaamisten välillä 

kolme syventävää pienryhmätapaamista, tarkemmin www.metanoia.fi. 
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09.00–09.45 Alustus 

Pekka Päkkilä ”Globaali liiketoimintaympäristö ja johtoryhmän yhtenäisyys” 

09.45–10.00 Tauko 

10.00–11.30 Reflektoiva kokemuksellinen työskentely 

11.30–12.30 Lounas 

12.30–13.15 Alustus 

Antero Virtanen ”Hallitus ja yrityksen operatiivisen toiminnan johtaminen” 

13.15–13.30 Tauko 

13.30–15.00 Reflektoiva työskentely 

15.00–16.00 Kokoava keskustelu 

 

09.00–09.45 Alustus 

Jukka-Pekka Heikkilä ”Kilpailukyky ja kompleksisuuden mahdollisuudet” 

09.45–10.00 Tauko 

10.00–11.30 Reflektoiva kokemuksellinen työskentely 

11.30–12.30 Lounas 

12.30–13.15 Alustus 

Annukka Oiva ”Organisaation kyvykkyys ja yrityksen uusiutuminen” 

13.15–13.30 Tauko 

13.30–15.00 Reflektoiva työskentely 

15.00–16.00 Kokoava keskustelu 

 

09.00–09.45 Alustus 

Pasi Kaskinen ”Yrityskulttuuri ja johdon valinnat, tahdikkuus vai muutos?” 

09.45–10.00 Tauko 

10.00–11.30 Reflektoiva kokemuksellinen työskentely 

11.30–12.30 Lounas 

12.30–13.15 Alustus 

Hannele Kokotti ”Johtajan itsenäisyys ja yrityskulttuurin sidokset” 

13.15–13.30 Tauko 

13.30–15.00 Reflektoiva työskentely 

15.00–16.00 Kokoava keskustelu 

 

Seminaarisarja johtajuuden murroksesta 
 

Maanantai 14.10.2013 

I LIIKETOIMINTA JA HALLITUS: Johtamistyötä vai lumovoimaa? 

 
 
 

 
Pekka Päkkilä, yritysjohtaja ja sijoittaja, 

ura Koskisen konsernin toimitusjohtajana 

sekä Konecranesin liiketoimintajohtajana ja 

johtoryhmän jäsenenä. 
 

 
Antero  Virtanen, toimitusjohtaja Jesura 

Oy, hallitustyöskentelyn ammattilainen, ura 

toimitusjohtaja Wavin-Labko Oy, toimitus- 

johtaja Labko Oy sekä Elarne ky, Halli- 

tuspartnerit ry toiminnanjohtaja, lukuisia 

hallitusjäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia 

mm. kansainvälisissä ja perheyrityksissä. 

 

Perjantai 22.11.2013 

II RAKENTEET JA SIDOSRYHMÄSUHTEET: Sitouttavat tavoitteet ja vapauttavat rakenteet? 
 

Jukka-Pekka  Heikkilä, kehitysjohtaja 

Humap Oy, Senior Partner Humap Ltd. 

Erityisosaaminen kompleksiset systeemit ja 

johdon konsultointi. 
 

 
Annukka Oiva, Director HR Respecta Oy, 

ura HRD Director Polar Electro, henkilöstön 

kehittämispäällikkö Oulun yliopisto. 

Erityisosaaminen organisaation kyvykkyys 

ja henkilöstöjohtaminen. 

 
 

Perjantai 24.1.2014 

III YRITYSKULTTUURI JA JOHTAJA: Voimaantua–haavoittua–ajatella uudelleen? 

Pasi  Kaskinen, teknologiajohtaja Prowledge 

Oy, aiemmin Business Director AEL, Managing 

Director AEL Consulting Shanghai Ltd, 

Researcher University of Minnesota. Erityisosaa- 

minen B to B sales ja johtoryhmätyöskentely. 
 

 
Hannele  Kokotti, Director HR, Winwind Ltd. 

aiemmin Rautaruukki HRD manager, VTT HRM 

Manager, Development Director (Skills Finland). 

Erityisasiantuntemus yritysten ja organisaa- 

tioiden strategiset muutostilanteet, kansain- 

välistyminen ja johdon kehitys. 

 

Seminaaritapaamisten reflektoivan kokemuksellisen työskentelyn toteutus sovitaan kunkin alustajan kanssa teemakohtaisesti, 

työskentelyn ohjauksesta vastaavat Leila Keski-Luopa, Atso Juote ja Terttu Malo. 

Pienryhmien ohjauksessa mukana ovat Risto Puutio, Marianne Tensing, Pekka Tokola ja Rauno Lehtonen. 
 

 

Seminaarisarjan hinta 

Seminaarisarjan hinta on 2 250 euroa +alv 24 %. 
 
 

Hinta sisältää ohjelman mukaisen sisällön, pienryhmätapaamisten oh- 

jauksen sekä tilaisuuksien aikaisen tarjoilun. Osallistumismaksu lasku- 

tetaan kahdessa erässä: toinen ilmoittautumisen yhteydessä ja toinen 

tammikuussa 2014. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Seminaaritapaamisetjärjestetään Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, Helsinki 

Ilmoittautumiset 30.9.13 mennessä verkkolomakkeella osoitteessa 

www.metanoia.fi. 10.10.13 jälkeen tulleista peruutuksista hyvitetään 50 % . 
 
 

Seminaarisarjan johtaja ja lisätiedot 

Terttu Malo p. 040 764 6744, terttu.malo@metanoia.fi. 

http://www.metanoia.fi/
mailto:terttu.malo@metanoia.fi
mailto:terttu.malo@metanoia.fi

