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Yhteisöllisyydellä on merkitystä
Myönteiseen yhteisöllisyyteen kuuluu huo-
lenpito toisista, inhimillinen tasa-arvoisuus ja 
oikeudenmukaisuus. Tällaista yhteisöllisyyttä 
on tietoisesti hyödynnetty muun muassa 
lasten ja nuorten yhteisökasvatuksessa ja 
psykiatristen potilaiden ja päihderiippuvaisten 
yhteisöhoidossa ja -kuntoutuksessa. Normaa-
lissa työelämässä hyvä työyhteisö on tärkein 
työntekijöiden jaksamiseen, työmotivaatioon 
ja oppimiseen vaikuttava tekijä. 

Yhteisöllinen johtaminen 
yhteisöllisyyden perustana
Vaikka yhteisöllisyys syntyy kaikkien yhteisön 
jäsenten yhteisen työn ja toiminnan tuloksena, 
sen tietoisessa luomisessa johtajan rooli ja 
toiminta ovat avainasemassa. Yhteisöllinen 
johtaminen on osallistavaa, tasa-arvoisuuteen 
ja demokratiaan perustuvaa yhteistyön johta-
mista. 
Yhteisöllisen johtamisen haaste on vallan ja-
kaminen yhteisön jäsenille yhteisöä koskevissa 
päätöksissä, joista johtaja kuitenkin viimekä-
dessä on vastuussa. Kysymys on luottamukses-
ta johtajan ja henkilöstön kesken. Luottamus 
rakentuu luotettavuudelle, puheiden ja tekojen 
yhtäpitävyydelle. Yhteisön ja luottamuksen 

rakentamisen tärkein väline on keskustelu: 
avoin puhuminen ja vastuullinen kuuntelu 
(Murto, 1992). 

Workshopin tuloksena 

• Opit toimivan yhteisön kehittämisen mallin 
ja strategian

• Opit tunnistamaan omaa 
johtamistoimintaasi ja sen vaikutuksia 
yhteisöön



• Opit ohjaamaan päätöksentekoa ja 
fasilitoimaan kokouksia osallistujien 
sitoutumista vahvistavalla tavalla

• Opit rohkeutta vaikeiden asioiden 
puheeksi ottamiseen sekä auttamaan toisia 
niiden puheeksi ottamisessa

• Opit luomaan avointa työilmapiiriä

Koulutuspaikka:
Koulutuspaikkana toimii ihanteellisessa
järvimaisemassa sijaitseva Koivuniemen
kurssikeskus (13 km Jyväskylästä
Kuopioon päin). Kurssikeskuksessa
on mahdollisuus majoitukseen ja
ruokailuun.
Täysihoitopaketti koulutuksen ajalta
maksaa n. 80,-.

Koulutuksen kustannukset: 
450,- + alv, sisältäen opetuksen ja opetusma-
teriaalin.
Mikäli samasta työyksiköstä osallistuu koulu-
tukseen useampi koulutettava, maksaa ensim-
mäinen täyden hinnan ja seuraavat saavat 15 % 
alennuksen.

Optio
Tähän koulutukseen osallistunut saa 200,- 
alennuksen Avaimet yhteisölliseen johtami-
seen - jatkokoulutuksesta.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen 23.9.2013 
mennessä. 

Kouluttaja:
Kouluttajana toimii:  YTT, psykologi Kari 
Murto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Suomen Yhteisöakatemia Oy
puh. 050 37 17 671
040 7192 309
akatemia@sya.fi
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ohjelma

Maanantai 7.10.2013
10.00  •    Tervetulokahvi

• Tutustuminen ja orientoituminen 
koulutukseen – koulutusyhteisön 
rakentaminen

• Miten johtajana luon toimivan 
yhteisön?

• Mitä välineitä tarvitsen? Onko 
teoriasta apua?

• Miten rakennan yhteistyöfoorumit, 
ylläpidän niiden toimivuutta ja 
kehitän niitä?

17.30 •   Koulutuspäivä päättyy

Tiistai 8.10.2013
8.30 •   Orientoituminen päivään

• Miten hallitsen yhteisölliseen 
johtamiseen liittyviä prosesseja?

• Yhteisöllinen päätöksenteko, 
ristiriitojen käsittely ja 
kommunikointi

• Miten turvaan yhteisöni jatkuvan 
kehityksen, henkilöstön hyvinvoinnin 
ja työmotivaation?

• Miten huolehdin omien 
yhteisöllisten johtamis- ja 
esimiestaitojeni kehittämisestä ja 
hyvinvoinnistani?

• Mitä oikeasti olen oppinut?
16.00 •   Koulutus päättyy

Ohjelma sisältää ruoka- ja kahvitauot. Tarkem-
pi ohjelma toimitetaan koulutukseen osallistu-
jille.

Kaikki koulutuksemme ovat tilatta-
vissa myös räätälöityinä tilauskou-
lutuksina. Ne suunnitellaan ja toteutetaan 
yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja 
tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhtei-
sönne kehittämistarpeita. Koko työyhteisöä, 
sen johtoa tai tiettyä henkilöstöryhmää 
varten suunniteltu koulutus on osoittautunut 
tehokkaaksi tavaksi kehittää työyhteisöä. Kun 
suunnittelet koulutusta, ota yhteyttä Yhtei-
söakatemiaan Kalevi Tikkaan 
puh. 040 7192 309.


