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ASIAKKAITANI TYÖURAN VARRELTA

MINUN TARINANI

TARINA (LISÄTÄÄN ALLEKIRJOITUS)

”Vuonna 2018 pysähdyin miettimään, miksi ihmeessä toiset yritykset menestyvät ja toiset ei. Onko olemassa
yhdistävää kaavaa kasvaville yrityksille ja menestystarinoille?
Olen nähnyt paljon: matkustellut työni takia ympäri maailmaa tutustuen eri työkulttuureihin, ihmisiin, tapoihin johtaa
ihmisiä, konsultoinut yli 300 organisaatiota ja ollut ammattijohtajana. Olen tutustunut Suomen parhaiden
työpaikkojen käytäntöihin, itseohjautuvuuteen, keskustellut tuhansia kertoja eri konsulttien ja päättäjien kanssa,
kuunnellut satoja webinaareja ja tutustunut valtavaan määrään kirjallisuutta sekä tutkimusdataa.
Yksi asia tuntuu yhdistävän menestystarinoita kaikkein eniten: oikeanlainen ihmisten johtaminen lisää menestystä.
Kutsun tätä nimellä TUOTTAVA JOHTAMINEN.
Tämä jakaa organisaatiot menestyjiin ja perinteisiin toimijoihin. Toisaalla ihmiset ovat vain tuottamaton resurssi ja
pakollinen paha. Toiset luovat kilpailuetua ja kasvattavat tuottavuutta sekä taloudellista menestystä ihmisten kautta.
Käytännössä ihmisten johtaminen on luultua helpompaa: aseta tavoite, ohjaa ihmiset perille ja nauti tuloksista. Tätä
tosin pitää opetella ja räätälöidä organisaation tarpeen, elinkaaren, lähtökohdan ja kilpailutilanteen mukaan.
Perustin vuonna 2018 yrityksen nimeltään Heromaker Oy, joka keskittyy tuottavan johtamisen kehittämiseen. Tulokset
ovat olleet mahtavia!”
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TOMMI TALASTO
Kokenut ammattijohtaja, kv-osaaja ja johtamisen kehittäjä
19v kokemus ihmisten kehittämisestä (VP HR, HR Director, HR Manager, HR-asiantuntija)
16v kokemus esimiestyöstä (kv-ympäristö, alaisia kaikissa maanosissa ja lukuisista eri kulttureista)

13v kokemus ammattijohtamisesta (Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen, yrittäjä, hallituksen jäsen)

Muutoksen tekijä
Yli 300 asiakasta, joille kehittänyt parempaa johtamista ja tuottavuuteen tähtääviä hankkeita

Lukuisten päättäjien, hallitusten jäsenten, johtoryhmien ja yrittäjien sparraaja
Suomen parhaat työpaikat (Great Place to Work) työkokemus ja työskentely Suomen parhaiden työpaikkojen kanssa
Sertifioitu psykologinen henkilöarvioija (SHL OPQ, MQ & Verify)

HHJ-koulutus (Hyväksytty hallituksen jäsen) ja hallitusammattilainen (Millpoint Oy ja Kurkisäätiö)

Persoona
Kehittäjä, muutoksen toteuttaja, innovaattori, sparraaja, johtaja, coach, uusinajattelija

Miten kuvailet itseäsi?
Minulla on 19 vuoden kokemus ihmisten kehittämisestä ja yli 13 vuoden kokemus ammattijohtamisesta. Olen johtanut
tiimejä kaikissa maanosissa ja toiminut paljon kotimaan lisäksi kansainvälisissä ympäristöissä. Urallani olen kehittänyt yli
300 yrityksen johtamis- ja johtoryhmäkäytäntöjä. Intohimonani on johtamisen kehittäminen ja johtajien omien
voimavarojen käyttöön saattaminen.
Toimin lisäksi parhaillaan yli 20 johtajan henkilökohtaisena sparraajana Business Coachin, liikkeenjohdon konsultin,
vuokrajohtajan, hallituksen jäsenen tai valmentajan rooleissa. Yhteistyökumppanina olen tavoiteorientoitunut ja tuloksia
aikaan saava, mutta parhaat asiakaspalautteeni saan käytännönläheisyydestä ja helposta sekä avoimesta tavasta tehdä
yhteistyötä. Yritykseni Heromaker Oy on ainoa tulonlähteeni, joten panostan osaamiseeni ja asiakkaisiin merkittävästi!
Tuottava johtaminen on tapa johtaa ihmisiä siten, että se näkyy yrityksen kannattavuutena ja henkilöstötuottavuutena.
Tuottavan johtamisen kehittäminen on supervoimani!
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TOMMI TALASTON PALVELUT
MUUTOSTARPEEN TUNNISTAMINEN

JOHTAMISVALMENNUKSET

”Autan asiakkaitani tunnistamaan
todellisen kehitystarpeen. Ulkopuolinen
voi tunnistaa tilanteen paremmin.
Tavoitteena on aina parantaa
tuottavuutta ja menestystä.”

”Valmennan esimiestyötä,
johtoryhmätyötä, valmentavaa
johtamista, itsensä johtamista, HRjohtamista ja alaistaitoja. Teen Business
Coachingia. Toteutus livenä tai etänä.”

STRATEGISET MUUTOSHANKKEET

PUHEENVUOROT

”Toteutan erilaisia muutoshankkeita
aina asiakkaan tarpeen mukaan 100%:sti
räätälöiden. Usealle toimijalle koronapandemia on lisännyt tarvetta päivittää
liiketoiminnan suunnitelmia. ”

”Osaavana, hauskana ja yleisön mukaan
ottavana puhujana lisään asiakkaani
uskottavuutta, parannan imagoa ja
saan henkilöstön motivoitumaan.
Toteutus livenä ja etänä.”

IHMISTEN JOHTAMINEN

ELY:N SERTIFIOIMA KONSULTTI

”Opetan johtamaan organisaatiosi
ihmisiä oikein. Kehitän asiakkaan HRkäytäntöjä. Kun ihmisiä johdetaan oikein,
saadaan tutkitusti tuottavuus ja
henkilöstön kannattavuus nousuun.”

”Minut on valittu ELY-keskuksen Yritysten
kehittämispalvelut -konsultiksi. Pkyrityksille tämä tarkoittaa ELY:n tukemaa
konsultointia erittäin kustannustehokkaaseen hintaan.”
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MUUTOSTARPEEN YMMÄRTÄMINEN
Liian usein todellinen kehitystarvetta jää tunnistamatta

Tarve paremmalle tai uudistetulle johtamiselle muuttuu useasta eri syystä, joita ei voi aina
sisäisesti itse tunnistaa. Se, miten on tähän asti johdettu, ei välttämättä takaa menestystä
tulevaisuudessa. Tämä on hyvä tunnistaa!
On perusteltua aika ajoin tarkastuttaa liiketoiminnan ja johtamisen tila ulkopuolisen kumppanin
kanssa. Tällöin organisaatiossa pystytään varmistamaan, että jatkuvassa muutostarpeessa oleva
liiketoiminnassa keskitytään menestyksen kannalla oikeisiin kehityshankkeisiin.

Rohkaisen sinua olemaan yhteydessä ja keskustelemaan kanssani liiketoiminnan ja
henkilökohtaisista tavoitteistasi. Tarjoan sinulle päättäjä 30min ilmaista sparrausta milloin vain.
Ole sinä rohkea, katso peiliin ja ota ensimmäinen askel!
Minun työtäni on auttaa sinua ymmärtämään paremmin se, mihin eurot ja resurssit kannattaa
kohdistaa. Minä parannan työkseni johtamisen ja henkilöstön tuottavuutta.
Tommin toteuttamia hankkeita
Tuottavan johtamisen auditointi ja euromääräisen kehityspotentiaalin tunnistaminen
Johtamiskäytäntöjen auditointi (johtoryhmä ja yksittäinen johtaja)
Esimiestyön auditointi erilaisin analyysein (mm. 360, kyselyt, dialogi, havainnointi)
Kasvun ja kansainvälistymisen esteiden tunnistaminen

Henkilöstötuottavuuden tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu sen parantamiseksi
HR-toiminnan muuttaminen liiketoimintalähtöiseksi
Tommista sanottua
”Yhdessä tehdyn johtamisauditoinnin pohjalta tunnistimme valtavasti kasvupotentiaalia.
Paremmalla ihmisten johtamisella voimme saavuttaa 1.270.000 euroa tuottavuutta joka vuosi
kolmen vuoden kuluttua. ”
”Toimitusjohtaja, yrittäjä”
”Meinasin jo heittää hanskat tiskiin ja myydä yrityksen. Sitten minulle vinkattiin Tommista. 14kk
yhteistyön jälkeen yritys on pitkästä aikaa voitollinen ja itsekin olen saanut työmotivaation takaisin.
Yhteistyö jatkuu tästä eteenpäinkin!”
”Toimitusjohtaja, elintarvikeala”
”Löysimme yritykselle uuden suunnan koronan aiheuttamasta kriisistä huolimatta.
”Toimitusjohtaja, kuljetusala”
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STRATEGISET MUUTOSHANKKEET
Kaikki ratkaisut pitää räätälöidä yrityksen tilanteen mukaan
Johtamiskäytäntöjä kehittäessä on erityisen tärkeää havaita todellinen tarve muutokselle. Harvoin
liikevaihdon taantuminen on myyntiosaamisesta kiinni tai henkilöstötyytyväisyys voisi parantua
ihmisiä vaihtamalla.
Parhaat käytännöt ja yli-tuotteistetut ratkaisut eivät käytännössä sovi kenellekään, vaan
muutostyö on aina kohdistettava organisaation tarpeeseen. Tällaisesta työnsä asiakkaan tarpeen
mukaan räätälöivästä toimintatavasta yrityksen päättäjä tunnistaa kokeneen ja luotettavan
muutoksentekijän!
Toisaalta ulkopuolisena kumppanina pystyy parhaiten toimimaan muutoksen tukena, kun
yhteistyö on pitkäkestoista. Yhteistyö tuottaa tuloksia tyypillisesti kasvavassa määrin ajan
kuluessa. Hallitusammattilaisena haluan tukea muutosta myös muissa kuin konsultin rooleissa.

En usko bulkkituotteisiin tai tuotteistamiseen, vaan räätälöintiin. En halua kaikkia yrityksiä
asiakkaikseni, vaan olla aidosti hyvä kumppani muutamille toimijoille. En myöskään ikinä toteuta
hankkeita, joissa en ole todellinen ammattilainen!
Tommin toteuttamia hankkeita

Strategian uudistaminen muuttuneen tarpeen pohjalta tai koronan vaikutusten takia
Liiketoiminnan tavoitteiden ja mittareiden asettaminen
Johtoryhmän uudelleenrakennus
Ketterän organisaation toimintamallin jalkauttaminen ja muut organisaatiorakenteiden muutokset
Johtamisrakenteen uudistaminen
Muutoshankkeiden toteutus yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa
Tommista sanottua
”Havaitsimme kehitystarpeeksemme johtamisviestinnän. Lisäsimme keskustelun määrää ja
laatua. Uskomme, että tämä lisää tuottavuuttamme 95.000 eurolla vuositasolla. Aika helpolla
tämä tulee, kun saan johtajana itsekin paremman työpaikan”
”Liiketoimintajohtaja, teollisuus”
Arvostan sitä, miten paljon Tommi näkee vaivaa meidän eteen. Selvästi huomaa, että olemme
hänen yritykselleen tärkeä asiakas. Tommi todella räätälöi tekemisensä meidän tarpeen mukaan
ja haastaa meitäkin oppimaan.
”Liiketoimintajohtaja, teollisuus”
Aina voi soittaa tai kysyä mistä vaan. Monesti tulee pikaisia sparraustarpeita, joita läpikäymällä
olen saanut apua valtavasti! Yhteistyö on todella helppoa!
”Kehitysjohtaja, liikkeenjohdon konsultointi”
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IHMISTEN JOHTAMINEN
Ihmisten johtaminen on paras keino luoda taloudellista menestystä
Kun ihmisiä johdetaan oikein, saadaan tuottavuus ja kannattavuus nousuun. Tämä on todistettu
satojen tutkimusten pohjalta. Olen itsekin tämän toteuttanut kymmeniä kertoja eri kulttuureissa ja
eri toimialoilla. 2020-luvun pääpainopiste johtamisessa on ihmisten potentiaalin maksimointi.
Ihmisten johtaminen on helppoa: pitää asettaa selkeä ja kunnianhimoinen tavoite, johtaa ihmisiä
valmentavalla otteella ja palkita tai oppia suoriutumisesta riippuen. Myös itseohjautuvuudesta on
syytä ottaa opiksi. Haastavaksi edellisen tekee se, että tämä pitää joka kerta rakentaa uudelleen
tilanteiden ja ihmisten muuttuessa.
HR-toiminnot ovat useassa organisaatiossa vain hallinnollisia assistentteja. Uskon, että
potentiaalia on merkittävästi ja HR toimintaa pitää kehittää liiketoimintalähtöisemmäksi. Hyvä HRjohtaja saa muut johtajat saavuttamaan tavoitteensa!

Olen toteuttanut asiakkailleni hankkeita, joissa on lisätty käyttökatetta satoja tuhansia euroja
panostamalla ihmisiin. Ota yhteyttä, niin tehdään teillekin ihmisistä tuottavin resurssisi!
Tommin toteuttamia hankkeita
6kk kestävä muutosmatka valmentavaan johtamiseen sisältäen valmennusta, konsultointia ja
business coachingia
HR-toiminnan auditointi ja kehittäminen liiketoimintalähtöiseksi
Yrityskulttuurin johtamisen toimintamalli
Johtoryhmätyön kehittäminen
Esimiestyön roolitus ja kehittäminen
Tavoitteellinen ihmisten johtaminen
Tommista sanottua
”Opettelimme johtoryhmänä valmentavaa johtamista. Saimme huimasti oppia yhteistyön aikana
ja veimme jo ensimmäisten päivien jälkeen asioita suoraan käytäntöön.”
”Toimitusjohtaja, teollisuus”

”Pilotoimme Tommin tukemana itseohjautuvuutta. Luopumalla hierarkiasta ja luottamalla
enemmän ihmisiin, sairauspoissaolomme väheni 12kk aikana jopa 25% ja vaihtuvuus samassa
ajassa on pudonnut lähes nollaan.”
”Varatoimitusjohtaja, ICT”
”Päivitimme HR-käytännöt 2020-luvulle. Samalla oma roolini joryssä kasvoi merkittävästi, kun
keskitymme HR-työssä jatkossa enemmän bisnekseen ja tulevaisuuteen.”
”HR-johtaja, kaupan ala”
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JOHTAMISVALMENNUKSET
Valmentamalla voit saada toisen nousemaan uudelle tasolle
Ulkopuolista kumppania kannattaa käyttää valmentajana tilanteissa, joissa organisaatio tarvitsee
uutta tietämystä, tukea poisoppimiseen tai on tekemässä ihmisten työhön liittyviä muutoksia.
Menestyvimmissä muutoshankkeissa johtoa ja esimiehiä valmennetaan pitkäkestoisesti
muutosprosessin ajan. On ensiarvoisen tärkeää, että organisaation muutoksentekijät saavat
henkilökohtaista tukea ulkopuoliselta kumppanilta. Kokemukseni mukaan tämä kasvattaa
muutoksissa onnistumista merkittävästi!
Valmennan pääasiassa seuraavia teemoja: esimiestyö, johtoryhmätyö, valmentava johtaminen,
ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen, HR-johtaminen, haastavat esimiestilanteet ja alaistaidot.
Valmennuspalettiini kuuluvat ryhmävalmennukset ja coaching. Toteutan kaikki tilaisuudet livenä
tai etänä. Valmennusotteeni on keskusteleva, osallistava ja käytännönläheinen. Käytän myös
asioiden edistämiseksi huumoria ☺ ja paljon oikeita case-esimerkkejä.

Lupaan aina, että jokaisen valmennuksen sisältö räätälöidään erikseen! Tällä voin varmistaa, että
valmennusteni laatutaso pysyy aina korkealla!
Tommin toteuttamia hankkeita
Valmentavan johtamisen valmennuskokonaisuus johtoryhmälle
12kk kestoinen johtamisvalmennus johtajille
Verkkovalmennus (5pv) esimiehille ihmisten johtamisesta

Business coaching (6kk) mm. seuraavissa rooleissa toimiville henkilöille: toimitusjohtaja, HRjohtaja, esimies, hallituksen puheenjohtaja, myyntijohtaja ja HR-organisaatio
Johtoryhmän toimintatavan päivitys ja valmennus johtajille
Alaistaitojen opettaminen uudistetussa organisaatiossa
Tommista sanottua
”Järjestimme 5pv valmennusta 10 johtajallemme. Palautteiden keskiarvo oli 4,8/5 ja kaikki
suosittelisivat tätä muillekin. Tämä kertoo oleellisen.”
”HR-johtaja, julkisen sektori”

”6kk yksilö-coachingin aikana Tommin kanssa opin enemmän, kuin viimeisen 6 vuoden aikana.
Ostin saman paketin muillekin johtajillemme.”
”yrittäjä, kuljetusala”
”Tommi coachasi meitä yksilöinä ja tiiminä uudistetussa HR-toimintamallissa globaalisti. Ote oli
keskusteleva ja mentoroiva, mikä sopi meidän kv-tiimille täydellisesti. Vahva suositus muillekin!”
”HR-päällikkö, teollisuus”’
”Vitsi mikä setti faktaa ja standup-komiikkaa. Paras valmennus ikinä!
”Aluepäällikkö, maatalous”
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PUHEENVUOROT
Osaava ja hauska puhuja tilaisuuksiisi
Hyvä puhuja on järjestävälle organisaatiolle kullan arvoinen. Se kasvattaa uskottavuutta,
parantaa imagoa ja saa asiakkaat tai henkilöstön motivoitumaan tilaisuuden järjestävään
organisaatioon. Tämä korostuu työskennellessämme etänä, jossa yhteenkuuluvuuden ja
jaksamisen merkitys vain kasvaa.
Puhun työkseni paljon ja olen kiertänyt työni takia puhumassa jokaisessa maanosassa. Olen
puhunut sadoissa erilaisissa tilaisuuksissa ja tulen tekemään näin jatkossakin. Olen puhunut
asiakastilaisuuksissa, henkilöstöpäivillä, koulutuksissa, virkistystapahtumissa ja erilaisissa
seminaareissa.
Pyrin aina muokkaamaan tarinani siten, että pystyn tuomaan kulloinkin paikan päällä oleville
kuulijoille jotain pohdittavaa. Muokkaankin tarinani aina tilaisuuskohtaisesti.
Minä puhun pääasiassa johtamisesta ja työelämän muutoksesta. Olen vahvimmillani, kun
puhutaan ihmisten johtamisesta, HR:stä, esimiestyöstä ja kun pääsen kertomaan esimerkkejä
asiakkailtani.
Tommin toteuttamia hankkeita
Seminaaripuhe 60min yritysjohtajille
Aamiaistilaisuus HR-ammattilaisille
Juhlapuheenvuoro 30min yhteistyökumppanin 10v juhlissa

Henkilöstöpäivät 90min sadoille osallistujille verkossa
Ammattiliittojen puheenvuorot
Asiakaspäivien lukuisat puheenvuorot (30-90min)
After work –puheet
Oppilaitoksissa pidetyt puheenvuorot opettajille ja oppilaille
Tommista sanottua
”Faktaa ja huumoria. Paras yhdistelmä kaikkiin tilaisuuksiin. Vahva suositus Tommille!”
”Osallistuja, henkilöpäivät”
Sisältö 10, esimiesmateriaali 10 ja puhuja 10. Olipas yllättävän positiivinen kokemus, sillä suurin osa puhujista
on jotain ihan muuta kuin Tommi.
”Varatoimitusjohtaja, teollisuus”
Webinaari keräsi ylistävää palautetta. Kiitos!!”
”Järjestäjä, webinaari johtajille”
”Tommi ottaa yleisön haltuun myös verkossa. Olipas hieno puheenvuoro!”
”Osallistuja, henkilöpäivät”
”On se kova jätkä!”
”Työntekijä, julkinen sektori”
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TOMMI TALASTO – ELY-KESKUKSEN
HYVÄKSYMÄ LIIKKEENJOHDON KONSULTTI
Pk-yrittäjä! Tiesitkö, että voit saada ELY-keskukselta merkittävän tuen yrityksesi kehittämiseen kokeneen konsultin avustuksella.
Yritysten kehittämispalvelut ovat tuoreen selvityksen mukaan toimiva ja vaikuttava tukimuoto. Kynnys tuen hakemiseen on
matala ja hakuprosessi on yrityksen näkökulmasta sujuva. Päätöksiä hakemukseesi saat jo viikossa!
Minut on valittu tähän edellä mainittuun huippuammattilaisten joukkoon! Tyypillisiä kauttani toteutettuja kehityshankkeita ovat
erilaiset johtamista vaativat ja sitä kehittävät tilanteet. Tavoitteena on aina taloudellinen menestys.
Erityisosaamistani ovat johtaminen, strategia, liiketoiminnan kasvu, esimiestyö, johtoryhmätyö, henkilöstö, liiketoiminnan ja
johtamisen analyysit sekä erilaisten muutosten läpivienti. Eniten minua työllistävät tällä hetkellä koronan aiheuttamat
strategiset muutokset, liiketoiminnan kasvattaminen, ketterät organisaatiot ja valmentava johtaminen. Kaikkiin edellä
mainittuihin ja muihin kehityshankkeisiin voit saada merkittävää taloudellista tukea, jos toteutat ne kanssani.
Liiketoiminnan kasvun analyysi
Analyysi pk-yrityksen nykytilan ja uusien
mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Lopputulemana
nykyistä liiketoimintaa kuvaava raportti ja
konkreettinen kehittämissuunnitelma 2-3 vuodeksi.
Analysointi on tarkoitettu yrityksille, jotka
suunnittelevat kasvua kotimaassa tai etsivät uutta
suuntaa Koronan jäljiltä. Yrityksellä voi myös olla halua
kansainvälistyä tai kehittää liiketoimintaansa.
Analyysin kesto on 1-2 päivää. ELY:n tukemana saat
laadukkaan analyysin hintaan 260 € + alv / päivä.
Lue lisää tästä

Konsultointi / Johtaminen & Henkilöstö
Havaitun kehitystarpeen mukaan 100% räätälöityä
liikkeenjohdon konsultointia. Soveltuu strategiseen ei
operatiiviseen konsultointiin tai kouluttamiseen.
Perustana käytetään toteutettua liiketoiminnan
analyysiä.
Konsultointi on tarkoitettu yrityksille, jotka
suunnittelevat kasvua tai haluavat kansainvälistyä.
Yrityksellä voi olla tarve kehittää johtamista.
Konsultoinnin kesto on 2-5 päivää per kerta. Kolmen
vuoden aikana yritys voi saada 15 päivää tuettua
konsultointia. Kustannuksesi on 325 € + alv / päivä.
Lue lisää tästä
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SANKARIKSI EI SYNNYTÄ,
SANKARIKSI KASVETAAN
Tommi Talasto
Sankarintekijä, Toimitusjohtaja, Yrittäjä / Heromaker Oy / www.heromaker.fi

+358 40 553 4732 / tommi@heromaker.fi
https://fi.linkedin.com/in/tommitalasto
Varaa 30min etätapaaminen: https://calendly.com/tommitalasto/30min

Heromaker Oy
https://www.linkedin.com/company/heromakeroy/
https://www.facebook.com/heromakeroy
https://www.instagram.com/heromakeroy/
https://twitter.com/HeromakerO
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