
FAST LANE –koulutusohjelma: 
Parasta eurooppalaista liiketoiminnan 
osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja 
uudistumishakuisten pk-yritysten 
johtoryhmille

• Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen näkemys yrityksen 
suunnasta.

• Osallistuvat johtoryhmät muodostavat dynaamisen keskinäisen oppimisen 
yhteisön.

• Tiukka ohjelma, oma kasvu- tai kansainvälistymisprojekti ja keskinäinen sparraus 
tuottavat tuloksia ja maksavat koulutusinvestoinnin hetkessä takaisin.



Fast Lane -ohjelma vastaa Teknologiateollisuuden Yrittäjyysohjelman 
haasteeseen nostaa strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi

 Koko johtoryhmä osallistuu ohjelmaan
 Jaetut kokemukset ja hyvät käytännöt täydentävät ohjelmaa 
 Oma projekti kiihdyttää kasvuun
 Mentori innostaa ja haastaa

Varaa paikkasi heti tai pyydä lisätietoja! 

Eira Yrttiaho, eira.yrttiaho@teknologiateollisuus.fi, 040 569 2487, 09 192 3364
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Strategia ja johtaminen 
kilpailijoita paremmaksi

Presenter
Presentation Notes




Kasvu- ja uudistumishaluisten 
pk-yritysten johtoryhmille 

Koulutusohjelma on tarkoitettu niiden pk-yritysten johtoryhmille/-tiimeille, 
jotka haluavat

– kasvaa ja/tai kansainvälistyä 
– uudistaa liiketoimintamalliaan tai ansaintalogiikkaansa 
– oppia toisilta yrityksiltä ja jakaa kokemuksiaan 
– panostaa koulutusohjelmaan saadakseen siitä maksimaalisen hyödyn 

Koulutusohjelmaan otetaan 5 – 8 eri yrityksen johtoryhmää
Koulutusohjelma on pääosin englanninkielinen
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6 moduulia, 9 päivää ja 
oma kasvuprojekti
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Liiketoiminnan 
kokonaiskenttä

•1,5 päivää
•27.-28.8.2015

•Johdanto
•Globaalit trendit
•Toimialaskenaari
ot

•Kasvun keinot
•Strategiset 
lähestymistavat

•Erilaiset 
strategiatyökalut

Johtoryhmätyöske
ntely ja muutoksen 

johtaminen

•2 päivää
•15.-16.10.2015

•Johtoryhmien 
analyysi

•Johtoryhmän rooli 
ja tehtävät

•Strategian 
elävöittäminen

•Muutoksen 
johtaminen ja 
vaikuttaminen

•Tulevaisuuden 
johtaminen

Talous, kasvu ja 
kannattavuus

•1,5 päivää
•17.-18.11.2015

•Kasvu ja 
kannattavuus

•Mitä tunnusluvut 
kertovat?

•Miten luomme 
taloudellista arvoa

•Mitkä ovat 
päätöstemme 
taloudelliset 
vaikutukset

•Hankinnan rooli

Asiakasfokus ja 
arvonluonti

•1,5 päivää
•15.-16.12.2015

•Asiakasfokus ja 
digitaalisuus

•Arvonluonti 
asiakkaalle

•Ratkaisuliiketoimi
nta

•Markkinointi, 
myynti  ja brändi

Kyvykkyys ja 
ketteryys

•1,5 päivää
•26.-27.1.2016

•Ketteryys ja 
uudistuminen

•Jatkuva 
parantaminen

•Kyvykkyys ja 
erinomaisuus 

Follow-up

•0,5 – 1 päivä

•Kasvuprojektien 
esittely ja palaute

Optiona kolme kansainvälistä moduulia (Intia, Monaco, USA)

Jokaisessa moduulissa kasvun ja kansainvälistymisen näkökulma

Yrityskohtaiset kasvuprojektit



Moduulien sisältö ja tavoitteet
 Moduuli  1: Liiketoiminnan kokonaiskenttä

– Kokonaisliiketoimintanäkemyksen ja toimialatuntemuksen 
lisääminen, strategiatyökalujen ja toteutustapojen syventynyt 
ymmärrys, ketteryyden ja kasvun ehtojen ymmärrys, kasvuprojektien käynnistys

 Moduuli 2: Johtoryhmätyöskentely ja muutoksen johtaminen
– Johtoryhmätyöskentelyn edistäminen, vaikuttavan viestinnän ja muutoksen johtamisen 

taitojen edistäminen, modernin johtajuuden edistäminen 

 Moduuli 3: Talous, kasvu ja kannattavuus 
– Talouden ja tehokkuuden vaikutusten ja sidosten syventynyt ymmärrys ja soveltaminen 

omaan liiketoimintaan
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Liiketoiminnan 
kokonaiskenttä

• 1,5 päivää
• 27.-28.8.2015

• Johdanto
• Globaalit trendit
• Toimialaskenaariot
• Kasvun keinot
• Strategiset 

lähestymistavat
• Erilaiset strategiatyökalut
• Workshop

Johtoryhmätyöskentely ja 
muutoksen johtaminen

• 2 päivää
• 15.-16.10.2015

• Johtoryhmien analyysi
• Johtoryhmän rooli ja 

tehtävät
• Strategian elävöittäminen
• Muutoksen johtaminen ja 

vaikuttaminen
• Tulevaisuuden johtajuus

Talous, kasvu ja 
kannattavuus

• 1,5 päivää
• 17.-18.11.2015

• Kasvu ja kannattavuus
• Mitä tunnusluvut kertovat?
• Miten luomme 

taloudellista arvoa
• Mitkä ovat päätöstemme 

taloudelliset vaikutukset
• Hankinnan rooli



Moduulien sisältö ja tavoitteet  

 Moduuli 4: Asiakasfokus ja arvonluonti
– Asiakasnäkökulman ja brändiymmärryksen vahvistaminen, digitaalisten 

mahdollisuuksien hyödyntäminen 

 Moduuli 5: Kyvykkyys ja ketteryys
– Ketteryyden, kyvykkyyden ja jatkuvan kokeilun soveltaminen omaan 

toimintaan, sujuvien prosessien ja laadun varmistaminen, erinomaisuus ja 
jatkuvan parantamisen kokonaisuus, omien kasvuprojektien hienosäätö

 Moduuli 6: Opitun käyttöönoton varmistaminen
– Osallistujat  esittävät toisilleen kasvuprojektinsa tulokset 
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Asiakasfokus ja arvonluonti

• 1,5 päivää
• 15.-16.12.2015

• Asiakasfokus ja 
digitaalisuus

• Arvonluonti asiakkaalle
• Ratkaisuliiketoiminta
• Markkinointi, myynti ja 

brändi

Kyvykkyys ja ketteryys 

• 1,5 päivää
• 26.-27.1.2016

• Ketteryys ja uudistuminen
• Jatkuva parantaminen
• Kyvykkyys ja erinomaisuus

Follow-up

• 0,5 – 1 päivä

• Kasvuprojektien esittely ja 
palaute



Palautetta 1. ohjelman osallistujilta

“I'm anxiously waiting for the next module
and meanwhile we will work very hard
on our growth project”
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”Ohjelma maksoi itsensä 
takaisin jo ensimmäisessä 

moduulissa”

”Kun koko johtoryhmä 
osallistuu, puhumme 

johtoryhmässä samaa 
kieltä ja löydämme 

helpommin oppimamme 
työkalut hyödynnettäviksi.”

“We will change 
immediately some 
points of our 
Management Team 
things”Excellent view to financials,

especially balance sheet
which normally is overlooked
by management



Toisessa koulutusohjelmassa tilaa

 Ensimmäinen tammikuussa 2015 alkanut ohjelma täyttyi nopeasti
 Toisessa koulutusohjelmassa on paikka muutamalle yritykselle ja se 

käynnistyy, kun yritysryhmä on koossa, viimeistään elokuussa 2015 
 Oppimismoduulien pitopaikkoja valittaessa huomioidaan osallistuvien 

yritysten sijainti
 Virtuaalinen oppimisympäristö tukee työskentelyä moduulien välillä 

ajasta ja paikasta riippumatta
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 Kehittämisohjelman toteuttajaksi 
on valittu

 Perustettu vuonna 2005, omistajakouluilla 
yli 200  vuoden historia

 Räätälöityjä ja konsortio-ohjelmia 
asiakkaidemme strategisiin tarpeisiin

 Financial Timesin vuoden 2010-2014 
listauksien paras räätälöidyn
johtamiskoulutuksen tarjoaja Itämeren
alueella ja 
koko maailman ranking sijalla 29

 Yli 10 vuoden kokemus globaaleilta ja 
kehittyviltä markkinoilta

 Edistyksellistä tutkimusta ja koulutusta
mm. seuraavilla alueilla: 
 Rahoitus ja laskentatoimi
 Talous ja laskenta
 Markkinointi ja myynti
 Strategia ja johtaminen
 Yritysjuridiikka

Laadukas ja asiakaslähtöinen kouluttaja
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Mitä enemmän panostat, sitä 
enemmän saat

 Yrityskohtaiset kasvuprojektit: 
osallistujat työstävät ohjelman aikana ohjatusti 
omaan kasvuliiketoimintaansa liittyvää kehittämisprojektia 

 Ristiinmentorointi: osallistuvan yrityksen hallituksen jäsen sparraa 
toisen yrityksen kehittämisprojektin läpivientiä

 Osallistuvien yritysten välinen oppiminen: osallistuvat yritykset 
esittävät omia parhaita käytäntöjään tai tuovat omia haasteitaan 
yhdessä ratkaistaviksi

 Ulkopuolisten yritysten caset: osallistujien toivomusten mukaan
 Asiantuntijaluennot
 Etä- ja välitehtävät moduulien välillä auttavat opitun soveltamista 

omaan työhön 
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Ristiinmentorointi
 Pk-koulutusohjelmaan osallistuvan yrityksen edustaja toimii toisen ohjelmaan 

osallistuvan yrityksen kasvuprojektin sparraajana
 Tarkoituksena on 

– välittää osaamista yrityksestä toiseen
– antaa yritykselle ulkopuolisen näkemyksiä
– tukea kasvuprojektin eteenpäin vientiä

 Kuka mentoriksi?
– Mentori on mielellään yrityksen hallituksen jäsen
– Mentorilla on perustiedot johtamisen kokonaiskentästä ja osa-alueista
– Mentori esittää kysymyksiä, haastaa, kuuntelee – hänen ei tarvitse olla paras 

asiantuntija tai kouluttaja
– Mentori tapaa mentoroitavan yrityksen edustajat 3-5 kertaa kasvuprojektin aikana
– Mentoreille järjestetään puolen päivän koulutustilaisuus 
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Haastaa

Innostaa

Motivoi



Varaa paikkasi heti!
 Investointi ohjelmaan

– Osallistumismaksu 8 500 euroa + alv 24 %/yritys
– Ruokailut ja majoituskulut noin 1 250 euroa + alv/ henkilö
– Kun esimerkiksi yrityksestä tulee kolme osallistujaa, osallistumismaksu on noin 

2800 €/osallistuja eli 315 €/päivä/osallistuja

 Osallistujat haastatellaan ennen ohjelman alkua, jotta varmistetaan, 
että kaikki ohjelmaan osallistuvat sitoutuvat kehittämisohjelman 
tavoitteisiin

 Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
– Eira Yrttiaho, eira.yrttiaho@teknologiateollisuus.fi

040 569 2487, 09 192 3364
– Veli-Matti Kuisma, veli-matti.kuisma@teknologiateollisuus.fi 

040 590 5773, 09 192 3309
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