
  

 

Uusi teatterinjohtajille suunnattu JET-valmennus 
käynnistyy keväällä 2016 
 

Teatteritoimialalla toimiville esimiehille ja johtajille tarkoitettu Teatteri JET on teatteritoimialan 
erityispiirteet huomioiva, johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä valmennusohjelma.  

JET-valmennuskokonaisuus perustuu hyvin käytännönläheiseen otteeseen näkökulmana johtajan arjen 
työ. Noin 1,5 vuoden mittainen valmennuskokonaisuus toteutetaan oman työn ohessa. Valmennusohjelma 
sisältää 12 yhteistä valmennuspäivää, henkilökohtaisen johtamisarvioinnin ja -ohjauksen sekä 
erikoisammattitutkinnon loppuarvioinnin. 

Keskeisiä teemoja ovat henkilökohtaisen johtamisen kehittäminen, strategian toteuttaminen arjessa, 
suorituksen ja osaamisen johtaminen, taloudellisesti vaikuttava johtaminen, asiakasvaikuttavuuden ja 
verkostoyhteistyön kehittäminen sekä muutoksen ja kehityksen johtaminen. 

Valmennusohjelman kustannusten kattamiseen on mahdollista tiedustella rahoitusta paikalliselta 
oppisopimuskeskukselta. Ilmoittautumisesi jälkeen me selvitämme mahdollisuutesi 
oppisopimusrahoitukseen, joten sinun ei tarvitse asiasta huolehtia. Jos oppisopimusrahoitusta ei ole 
mahdollista saada, niin Teatteri JET-valmennusohjelmaan on mahdollista osallistua myös 
omakustanteisesti. Kokonaishinta ohjelmalla on 4300 euroa (+alv). Sitova ilmoittautuminen koulutukseen 
tehdään, kun tieto oppisopimustuen mahdollisuudesta on saatu. 

Konkreettiset hyödyt arjessa 

 Saat itsellesi räätälöidyn esimiesvalmennusohjelman 
 Saat valmennuksessa uusinta teatterialan kehittämis- ja johtamistietoa  
 Löydät uutta tietoa oman vastuualueen johtamiseen  
 Kehität toimivia keinoja oman työn organisointiin  
 Saat henkilökohtaista sparrausta johtamistyösi suunnitteluun ja kehittämiseen 
 Parannat oman johtamistyösi kautta oman vastuualueesi arjen toimintaa 
 Laajennat näkemystäsi tulevaisuuden mahdollisuuksista 

 



   

  

Ohjelma 
Tammi-helmikuu 2016 Info ja aloitus   

 Orientaatio, tutkinnon perusteet, johtamisarviointien käynnistys 
 Henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman laadinta   

Maaliskuu 2016 360-arviointien purku  
 360 arviointien purku, omien esimiestaitojen arviointi ja kehittämissuunnitelman teko, johtamisen ja 

johtajuuden luonne 
 Itsensä johtaminen, oman työn suunnittelu ja seuranta, esimerkkinä toimiminen, ajankäytön 

erityiskysymykset   

Toukokuu 2016 Strategia ja toiminnan suunnittelu  
 Tolkullinen ja ymmärrettävä strategia, strateginen johtaminen ja toiminnan suunnittelu 
 Arjen johtamisen systematiikka, ajankäytön strateginen suunnittelu 

Syyskuu 2016 Muutoksen ja kehityksen johtaminen 
 Muutosjohtamisen erityispiirteet, uudistamisen johtaminen, oman vastuualueen muutospaineet ja 

toimenpiteet 
 Osaamisen kehittäminen ja jakaminen, työilmapiiriin vaikuttavat tekijät   

Marraskuu 2016 Suorituksen johtaminen  
 Tavoitteellinen yksilöiden johtaminen arjessa ja suorituksen jatkuva parantaminen, alisuoriutumiseen 

puuttuminen ja tavoitteiden kirkastus yksilötasolla 
 Ihmisten valmentava johtaminen arjessa; yksilöiden kehittäminen, sparraaminen, palautteen antaminen, 

puheeksi ottaminen 
 Kehityskeskusteluiden pitäminen ja tavoitteellinen kehittyminen omassa työssä 

Helmikuu 2017 Liiketoiminnallinen ajattelu  
 Liiketoiminnallinen ajattelu arjen johtamistyössä, taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta  
 Taloudellisten raporttien tulkinta ja hyödyntäminen   

Huhtikuu 2017 Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen 
 Asiakkuudet ja niiden kehittäminen, verkostosuhteiden luominen ja verkostojen johtaminen esimiestyössä 

Marraskuu 2017 Päätöstilaisuus 
 Johtamisarviointien seurantatulosten läpikäynti, kehittymisen ja kapeikkojen tunnistaminen, 

jatkosuunnitelma esimiehenä kehittymisestä 
 Kehitysprojektien esittely ja palkitseminen, todistusten ja kunniamainintojen jako 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osaava kumppani 

Balentor Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus 
pitkäkestoisten ja tuloksellisten 
valmennusohjelmien toteutuksesta. 

Valmennuksiimme on osallistunut kymmeniä 
tuhansia valmennettavia sadoista 
organisaatioista ja olemme toteuttaneet 
tuhansia liiketoiminnan ja johtamistyön 
kehitysprojekteja. Lisäksi olemme toteuttaneet 
yli 25 räätälöityä EAT -tutkintoa julkiselle ja 
yksityiselle puolelle. 

Asiakkaitamme ovat julkiset organisaatiot, 
julkisomisteiset yritykset, liikelaitokset sekä 
yritykset alkavista pk-yrityksistä kansainvälistä 
liiketoimintaa tekeviin suuryrityksiin. 

Balentorin valmentajien asiantuntemuksen taso 
vuonna 2014 oli 4,6 (asteikolla 1-5). 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 

Projektipäällikkö Anne Mero, 
anne.mero@balentor.fi  
puh. 040 417 4247 
 
Ilmoittauduthan mahdollisimman pian, jotta 
mahdollisuudet oppisopimusrahoituksen 
suhteen saadaan selvitettyä hyvissä ajoin. 
Paikkakuntakohtaiset oppisopimuspaikat 
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Teatteri JET-ohjelman vastuuvalmentaja 

Suvi Tuominiemi  
suvi.tuominiemi@balentor.fi  
puh. 050 361 6016 
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