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Lupa erehtyä = Lupa 
onnistua

• Työn sisällölliset vaatimukset ovat kasvaneet kaikissa ammattiryhmissä. Yritykset ja henkilöstö 
asettavat uusia ja kasvavia vaatimuksia myös johtajuutta kohtaan.

• Johtamisen kehittämisen lähtökohtana on oman johtamisen näkeminen realistisesti sekä omien 
käyttäytymispätevyyksien tunnistaminen.

• Hyvä esimies kykenee luomaan ympärilleen luottamuksen ja avoimuuden ilmapiirin, joka ruokkii 
onnistumisia. Kannattaa siis uhrata hetki kysymykselle: ”Esimies, ethän ole este onnistumisille?"

2



© Integro Oy

Peili-johtajuusarvio

• Peili-johtajuusarvio on 360° palautetyökalu, joka antaa arvokasta tietoa johtajuuden 
vahvuuksista ja kehittämisalueista. 

• Johtajuusarvio sisältää oman arvion, esimiehen arvion ja arviot vähintään kolmelta alaiselta ja 
kolmelta kollegalta. Palautetta voidaan lisäksi pyytää esim. asiakkailta tai muilta 
yhteistyökumppaneilta. 

• Työkalun on kehittänyt johtajuuden asiantuntija Tiia Arjanne, jolla on yli 25 vuoden kokemus 
johtajuusarvioiden kehittämisestä, käytöstä ja johtoryhmien sekä yritysten johdon 
konsultoinnista.

• Mittari on mahdollista toteuttaa suomen-, ruotsin- englannin- ja kiinankielisenä.
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Johtajuusarvion 
käyttäytymispätevyydet

PeiliTM-johtajuusarvion pohjana ovat IPMA:n (International Project Management Association) 
määrittelemät projektijohtamisen käyttäytymispätevyydet (IPMA Competence Baseline ICB 3.0) 

Käyttäytymiskompetenssit ovat hyvin yleisiä, ihmisyyteen liittyviä ulottuvuuksia, joita vaaditaan 
kaikissa johtotehtävissä. Käyttäytymiskompetenssit soveltuvat näin ollen myös yleisen 
johtamispalautetyökalun pohjaksi.
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15 käyttäytymispätevyyttä

• Johtajuus

• Sitoutuminen ja motivaatio

• Itsehillintä

• Itsevarmuus

• Rentous

• Avoimuus

• Luovuus

• Tulossuuntautuneisuus

• Tehokkuus

• Konsultointi

• Neuvottelu

• Ristiriidat ja kriisit

• Luotettavuus

• Arvojen kunnioitus

• Eettisyys
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Mittarin kysymykset ja 
palaute

Jokaista käyttäytymispätevyyttä mitataan viidellä kysymyksellä, joissa on viisiportainen skaala 
(yhteensä 75 kysymystä).
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Johtajuusarvion palaute

Johtajuusarvion palautteessa seuraavat asiat:

1. Johtajuuspätevyyksien vahvuusjärjestys keskiarvoin

2. Vastaukset ryhmittäin sekä käyttäytymispätevyyksien että yksittäisten kysymysten 
osalta

3. Vastausten hajonnat

4. ”10 parasta, 10 heikointa” yksittäisten kysymysten tasolla.

5. Listaus suurimmista eroista itsearviossa ja muiden arvioissa ryhmittäin

6. Avoimet kommentit: kommentit, vahvuudet, kehitettävää, kiitokset

6



© Integro Oy

Johtajuusarvion palaute

7

Käyttäytymispätevyydet vahvuusjärjestyksessä ryhmittäin

Käyttäytymispätevyydet ja kysymykset vahvuusjärjestyksessä
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Johtajuusarvion palaute
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Kysymykset keskiarvojen mukaan
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Johtajuusarvion palaute
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Suurimmat erot
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Johtajuusarvion palaute
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Avoimet kommentit
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Johtajuusarvion käyttö

• Johtajuusarvio puretaan  kahdenkeskisessä, noin puolentoista tunnin keskustelussa arvioitavan 
kanssa.

• Palaute on luottamuksellinen ja tarkoitettu palautteen saajan johtajuuden kehittämisen 
käyttöön.

• Yhteisestä sopimuksesta voidaan arviota käyttää yleisellä tasolla myös organisaation 
kehittämiseen (esim. johtamiskulttuuri, koulutuksen suunnittelu), mutta arvion yksityiskohdat 
jäävät aina ainoastaan palautteen saajan tietoon. 

Palautekeskustelun tavoitteet

1) Mikä on tämänhetkinen tilanne (Status)?
2) Miksi johtajuutta tulisi kehittää (Motiivi/Hyöty)?
3) Mitä tulisi kehittää (Oleellinen/Seuraava askel)?
4) Miten tulisi kehittää (Menetelmät/Neuvot/ehdotukset)?
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Johtajuusarvion hyödyt

• Lisää arvioitavan itsetuntemusta

• Antaa selkeää ja käytännöllistä tietoa arvioitavan vahvuuksista ja kehitysalueista 
johtamistehtävissä

• Edesauttaa henkilökohtaisen jatkuvan kehittymispolun luomista konsultin/valmentajan 
kanssa

• Auttaa yrityksiä valitsemaan johtamistaidoiltaan sopivimmat henkilöt oikeisiin tehtäviin

• Voidaan käyttää organisaation johtamiskulttuurin analysoinnissa (arvioitavien henkilöiden 
luvalla)
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Peili-johtajuusarvio vai -
käyttäytymisprofiili?

• Yksilöllinen valmennus

• Johtajuuden kehittäminen yksilöllisen 
palautteen kautta

• Kahdenkeskisen coachingin tarjoaminen 
johtajille

• Työkalu ”tilanteen kartoittamiseen”

• Johtajuuden kulttuurin kehittäminen esim. 
johtoryhmässä yksilöpalautteiden kautta

• Tieto yrityksen käyttöön: sisäinen 
rekrytointi, potentiaalikartoitukset 
(edellyttävät arvioitavien suullista tai 
kirjallista suostumusta EU-direktiivien 
tietoturva-asetusten mukaisesti)

• Muiden ihmisten käyttäytymisen 
ymmärtäminen ja ihmisten erilaisuuden 
näkeminen, hyväksyminen ja käyttäminen 
rikkautena

• Yhteistyön parantaminen ja syventäminen

• Sosiaalisten taitojen lisääminen ja 
kehittäminen

• Ryhmä- ja tiimityön kehittäminen

• Yrityksen ja/tai organisaation 
yhteistyökulttuurin kehittäminen

• Kriisitilanteiden laukaiseminen
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Peili-johtajuusarvio sopii 
tilanteisiin, joissa halutaan 
kehittää johtajuutta

Peili-käyttäytymisprofiili sopii 
tilanteisiin, joissa halutaan kehittää 
vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä
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Peili™ Johtajuuden 
kehittämispaketti

Peili™ Johtajuuden kehittämispaketti on kokonaisuus, jossa Peili-johtajuusarvio

palautteineen ja Peili-käyttäytymisprofiili sekä siihen liittyvä valmennus, täydentävät

kehitysprosessia. 

Peili-arvioinnit sitovat tarvekartoituksen, tilanneanalyysin ja loppuarvioinnin yrityksen 

todellisuuteen voimallisina palautetyökaluina.

Peili-johtajuusarvio ja Peili-käyttäytymisprofiili yhdessä parhaimmillaan, kun asiakkaan 

tarve on

• Pitkäjänteinen kehittäminen

• Sekä yksilöllinen että ryhmään liittyvä kehittämistarve samanaikaisesti

Riippuu asiakkaan tarpeesta, kumpi tehdään ensin

• Jos halutaan lähteä yksilöstä, aloitetaan johtajuusarviolla ja edetään 
käyttäytymisprofiilikoulutukseen, joka antaa uusia eväitä kehittymiseen

• Tai aloitetaan käyttäytymisprofiilikoulutuksella, josta voidaan siirtyä henkilökohtaiseen, 
yksilölliseen palautteeseen ja mahdolliseen kahdenkeskiseen konsultaatioon. 
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Yhteystietomme

Integro Oy

Läkkisepänkuja 2 A

02650 Espoo

tel. +358 10 666 5690

peili@integro.fi

Sertifioidut  Peili-valmentajat

www.peiliconsulting.fi


