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Näkökulmia johtamiseen 
       -luentosarja

// Kaikille työelämän kehittämisestä kiinnostuneille kuten johtajille, esimiehille,  
      suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä HR-henkilöstölle.
// Karelia-ammattikorkeakoulun ja Riverian järjestämä luentosarja johtajuudesta

Motivaation johtaminen  
– onko pakko?
7.10.2022 klo 12–16  
verkkokoulutus | 95 €  
Tietokirjailija, organisaatiokonsultti 

Karoliina Jarenko
Miten sisäinen motivaatio toimii? Miksi 

esihenkilön ja organisaation pitäisi siitä 
kiinnostua? Miten motivaatiota voi johtaa? Iltapäivän 
koulutuksessa pääset syväsukeltamaan motivaation 
johtamiseen, saat konkreettisia esimerkkejä erilaisilta 
toimialoilta ja pääset miettimään, millä tavalla sovellet-
tuna ne voisivat toimia myös teidän organisaatiossa ja 
osana omaa johtamisen työkalupakkiasi. 

   Löydä kilpailuetu  
– luo voittava strategia 
3.2.2023 klo 12–16 
verkkokoulutus | 95 € 
Yrittäjä, tietokirjailija, 

hallitusammattilainen Markku Vierula
Kilpailuetu on kaikkein merkittävin menestys-

tekijä niin tuotteelle, palvelulle, yritykselle kuin 
organisaatiollekin. Silti vain ani harvalla toimijalla on kilpai-
luetu. Koulutuksessa pääset syventymään kilpailuedun et-
simiseen työkalujen avulla, jotka auttavat sinua löytämään 
kilpailuedun. Koulutuksessa ei ole kyse jo opittujen tietojen 
ja taitojen päivityksestä, vaan täysin uudesta näkökulmasta 
– paradigman muutoksesta.

Strateginen oppiminen  
– tulevaisuuden strategista  
johtamista? 
9.12.2022 klo 12–16 

verkkokoulutus | 95 €  
Strategisen oppimisen tienraivaaja, 

tietokirjailija VTM, DI Juha Koskinen
Strateginen oppiminen tarkoittaa menestyksen kan-
nalta olennaista oppimista. Se ravistelee irti totutusta.  
Oppimisen lisäksi strategiaa, strategista johtamista ja 
muutosjohtamistakin tarkastellaan uusin silmin. Iltapäi-
vän koulutus tarjoaa oivalluttavaa tietoa siitä, mitä stra-
teginen oppiminen on sekä käytännön työkaluja, miten 
voimme hyödyntää sitä työssämme ja elämässämme.

Luottamuksen vahvistaminen ja  
tunnetaidot esihenkilötyössä
5.5.2023 klo 12–16
verkkokoulutus | 95 € 
Psykologi, valmentaja PsM  

Iida Mäkikallio 
Tutkimusten mukaan tiimin jäsenten keski-

näinen luottamus ja psykologisesti turvallinen 
ilmapiiri on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka erottaa par-
haat tiimit hyvistä. Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtami-
nen tai haastavien tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely 
rakentavasti, ei ole mahdollista ilman vahvoja henkilökoh-
taisia tunnetaitoja. Iltapäivän koulutuksessa opit keinoja 
vaikuttaa yhteisen vuorovaikutuksen laatuun sekä käsitellä 
työn arjessa herääviä haastavia tunteita tiimissä. 

ILMOITTAUDU MUKAAN: riveria.fi/taydennyskoulutus
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