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LEAMO-käyttäjäkoulutus psykologeille

LEAMO on monipuolinen johtamismotivaation 
itsearviointikysely, jonka avulla motivaation yksilölliset
painopisteet saadaan paremmin näkyviksi. 
Päivän aikana perehdytään teoriataustaan, asteikkoihin, 
normiaineistoon, validiteettitietoihin sekä tapaus-
kuvauksiin aidoista valmennustilanteista.

Koulutus sopii psykologeille, jotka kaipaavat työkalua 
erilaisiin esimiesten valmennustilanteisiin: coachingiin, 
työnohjaukseen sekä työterveyshuollon valmennuksiin. 

Ohjelma, klo 9.30–15.30
LEAMOn tausta, asteikot, raportti, normiaineisto, reliabi-
liteetti- ja validiteettitietoa sekä tapauskuvauksia, ryhmätyö 
omista LEAMO-tuloksista, keskustelua.

 
Kouluttajat 

Laura Honkaniemi on työn ja organisaatioiden erikoispsykologi 
(PsT). Laura työskenteli pitkään tutkijana Työterveyslaitoksella ja 
sitä ennen konsulttina. Tällä hetkellä hän toimii HR-tuoteryhmävas-
taavana Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:ssä.

Kirsi Mylly on työn ja organisaatioiden asiantuntijatehtävissä 
työskentelevä psykologi (PsM). Kirsi on toiminut 15 vuotta konsul-
toinnin, henkilöarvioinnin sekä johtamisen parissa. Kirsi on 
sertifioitu henkilöarvioija, Leadership Coach (ACC) sekä organisaa-
tiokonsultti. Hän työskentelee johtamisen kehittämiseen keskit-
tyvässä Voltti Management Oy:ssä sekä työterveyspsykologina.
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The LEAMO is an instrument designed to examine motivation to lead and 
potential for executive or leadership roles. 

What is it that determines whether someone will pursue an executive career or not? A 
LEAMO report will describe an individual’s motivation to pursue a leadership career 
and their capacity for management responsibilities. The LEAMO detects motivational 
potential and obstacles, making participants aware of these factors during the early 
stages of career planning, as well as during professional development and into their later 
career.

Early identification of and support for motivated young leaders is becoming particularly 
important in view of demographic change and the increasing shortage of skilled 
professionals and leaders. Many businesses are realising that they are already in the 
middle of a ‘war for talents’ and that supporting career development is increasingly 
important for staff retention.

Areas of application include:

• Career counselling in schools
• Academic and career counselling at universities 
• Vocational qualification programmes offered at universities
• Equal opportunities officers at universities and in organisations
• Personnel counselling
• Applied research

The questionnaire consists of 152 self-rated items, inquires into existing leadership 
experience – in and out of a professional setting – and includes situational judgement 
scenarios.
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Kysyttävää koulutuksesta?
Otathan yhteyttä Hogrefe Psykologien Kustannukseen

Helvi, 040 5419 220 

Katja, 040 456 0598 

koulutus@hogrefe.fi 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
osoitteessa 
www.hogrefe.fi

Hinta
790,00 €
veroton 637,10 € + ALV 24 % 

HUOM 
Jos samasta fimasta, eli 
samoilla laskutustiedoilla, 
osallistuu vähintään 3 henkilöä, 
hinta on 620 €/hlö (sis. alv 24 %).



LEAMO, Leadership Motivation Inventory

on vapaatahtinen kysely, joka rakentuu 120 itsearviointiväittämästä, 
viidestä tilannekuvauksesta sekä johtamiskokemuksen kartoituksesta. 

LEAMO tarkastelee monipuolisesti johtamismotivaatioon liittyviä 
tekijöitä:
• Perusmotiivit
• Tunneperustainen, järkiperustainen ja odotuksiin perustuva        
   johtamismotivaatio
• Kokemus johtamisesta
• Minäkuva ja kompetenssin tunne
• Kiinnostuksen kohteet
• Motivaatiota heikentävät tekijät

LEAMOlla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää 
esimerkiksi uraohjauksessa, johtamisen kehittämisessä ja työterveys-
huollon vastaanotolla, kun halutaan lisävalaistusta vastaajan 
esimiesmotivaatioon: 
• Mikä esimiestyössä vetää puoleensa?
• Millaiset asiat hidastavat esimiestyössä menestymistä tai
   viihtymistä?
• Mitä osa-alueita työnkuvassa kannattaisi vahvistaa, mitä vähentää?


