
Strategia  
– kasvun seuraavat askeleet -valmennus
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osa 
strategian johtaminen



Valmennuksen tarkoitus ja kohderyhmä
 • Haluat ottaa seuraavat askeleet strategiatyösi 

kehittämisessä.
 • Se ei tapahdu itsestään tai toivomalla niin tapahtuvan.
 • Tarvitset selkeät askeleet nykytilan läpikäymisestä 

tavoitteiden asettamisen kautta käytännön 
toimenpiteisiin.

 • Tätä kutsutaan usein strategiaksi ja sen toimeenpanoksi.
 • Kyseessä on hyvin käytännönläheinen toimenpide ja 

perehdytämme sinut sen tekemiseen olet sitten  
Pk -yrittäjä, yritysjohdon edustaja tai muuten 
organisaation strategiatyöstä vastaava.

Valmennus
 • Kaksi kokonaista valmennuspäivää ja kaksi iltaa 

Taitotalossa Helsingissä noin kahden kuukauden aikana. 
 • Teet valmennuksen aikana yrityksesi strategiaa ja viet 

sitä käytäntöön tai kehität valmiuksiasi tehdä sitä 
tulevaisuudessa.

 • Virikekirjasto ja tietoiskuja verkossa, joiden avulla voit 
valmistautua lähikokoontumisiin ja laajennat teemojen 
ymmärrystä.

 • Toteutus syksyllä 2020.
 • Voit osallistua myös etäyhteydellä.
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Koulutus sisältää kaksi valmennuspäivää kahden kuukauden aikana syksyllä 2020  
Taitotalossa Helsingissä. Valmennuksen aikana teet oman yrityksesi strategiaa ja  
viet sitä käytäntöön. Valmennus on osallistujille maksutonta!

Nykytila?
Missä olemme nyt?

Minne haluamme  
mennä?

Miten temppu  
tehdään?

1.10.2020 koko päivä 26.10.2020 ilta 27.10.2020 ilta

Haasteita?
Miten ratkaisemme ne?

Seuraavat askeleet

24.11.2020 koko päivä

Pelikentän  
kuvaaminen

Eteneminen  
käytännössä

Teemoja
 • Toimintaympäristö; mm. kilpailu, asiakastarpeiden 

muutokset
 • Keskeiset tunnusluvut ja muu oleellinen lähtötieto
 • Omien asiakkuuksien, toimintatapojen ja osaamisten 

arviointi
 • Tavoitteiden asetanta ja priorisointi
 • Muutosten määrittely; minkä kaiken toiminnassamme on 

muututtava tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Etenemisen suunnittelu käytännössä; miten muutokset 

saadaan aikaan
 • Muutosten jalkauttaminen ja juurruttaminen
 • Jatkuva arviointi ja nopeat muutosliikkeet tarvittaessa

Sinun tekosi
 • Laadit toimintaympäristöanalyysin.
 • Määrittelet tavoitteet ja niiden vaatimat toimenpiteet, 

eli strategian.
 • Viet toimenpiteet läpi.
 • Arvioit tulokset ja jatkat seuraavilla askelilla.
 • Haluat varmasti myös virallisen osatutkintotodistuksen. 

Sen saat, kun teet etukäteen suunnitelman ja 
dokumentoit tekemästäsi strategiatyöstä keskeisiä 
näkökulmia ns. työnäyteportfolioon. Tämä eivät ole 
kovinkaan monimutkaista ja saat siihen riittävästi tukea 
tarvittaessa.

 • Tästä on halutessasi helppo jatkaa koko tutkinnon 
suorittamiseen.


