
Uudistumiskykyinen pienyritys

Yrittäjä, menesty epävarmuuden keskellä,
lähde valmennuspolulle!

Oletko miettinyt miten pystyt uudistumaan muutoksen 

keskellä? Tiesitkö, että uudistumiskyky on ratkaisevassa 

roolissa markkina-aseman säilyttämisessä? Se edistää 

yrityksen elinvoimaisuutta ja uuteen tilanteeseen 

sopeutumista. 

Organisaatiokulttuurin rakentaminen uudistumiskykyiseksi 

vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä henkilöstön kanssa, 

toimintaympäristö huomioiden. Valmennuksessa 

lähtökohtana on sinun yrityksesi, sen nykytilanne ja 

tulevaisuuden haasteet.

Pienyrityksen uudistumiskyvyn kehittymisen

valmennuspolku

Valmennuspolku rakentuu kuudesta

puolen päivän mittaisesta työpajasta,

joissa opit tunnistamaan ja vahvista-

maan yrityksen uudistumiskyvyn

osa-alueita:

1. Mitä on uudistumiskyky?

2. Miten varmistetaan yhteinen toiminnan suunta? 

3. Kuinka murtaa toimintaa estävät siilot työpaikalla?

4. Kumppanuus ja yhteistyö perustuvat 

luottamukseen – miten se rakennetaan?

5. Miten uudistumiskykyinen yritys ennakoi?

6. Kuinka varmistaa toimintakykyisyys myllerryksissä?

Kohderyhmä

Pienen yritysten yrittäjä tai toimitusjohtaja mukanaan hänen 

valitsemansa tiimi (max. 4hlö per yritys).  

Koulutus on luonteeltaan 

ryhmämuotoista ja koulutukseen 

otetaan mukaan enintään 8 eri 

yritystä.

Koulutus pitää sisällään 6 puolen 

päivän mittaista valmennuskertaa (36 

tuntia). Koulutus toteutetaan 

kokonaan lähitapaamisina. 

Paikkakunta ja päivämäärät

Helsinki: 18.1., 15.2., 15.3., 12.4.,

17.5. ja 14.6.

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Miira Heiniö

Puh. 043 826 6206

Vanhempi tutkija Minna Janhonen 

Puh. 043 824 3391

Hinta

850€ + 24% alv / yritys, 

max. 4 osallistujaa / yritys.

Ilmoittautuminen

www.ttl.fi/koulutuskalenteri
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Uudistumiskykyinen pienyritys

Yrittäjä, menesty epävarmuuden keskellä,
lähde valmennuspolulle!

1. Työpaja: Mitä on uudistumiskyky?

Perehdytään organisaation uudistumiskykyyn. Syvennytään muutosvalmiuden

kehittämiseen: stressitestit, ennakoiva toimintaote, ennakkosuunnitelmat.

2. Työpaja: Miten varmistetaan yhteinen toiminnan suunta?

Uudistumisen kulttuurin luominen yritykseen. Millaista johtamista ja päätöksenteon

rakenteita tarvitaan?

3. Työpaja: Kuinka murtaa toimintaa estävät siilot työpaikalla?

Miten organisaatioon luodaan yhteiset toimintatavat? Onko kriittinen osaaminen

varmistettu myös kriisitilanteissa? 

4. Työpaja: Kumppanuus ja yhteistyö perustuvat luottamukseen – miten se 

rakennetaan?

Miten varmistetaan se, että henkilöstö näkee oman roolinsa yrityksen menestyksen

rakentamisessa? Miten kumppaanuudet auttavat kriisitilanteissa?

Yel-vakuutus osana yrittäjän sosiaaliturvaa (Eläkevakuutusyhtiö Elo).

5. Työpaja: Miten uudistumiskykyinen yritys ennakoi?

Miten kehitetään yritysten tilannetietoisuutta ja ennakointikykyä. 

6. Työpaja: Kuinka varmistaa toimintakykyisyys myllerryksissä?

Uudistumiskyky vaatii jatkuvaa uudistamista. Uudistumiskyvyn vahvistamisen seuraavat

askeleet.

Koulutus toteutetaan klo 8:00-16:30 välilllä. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin

koulutuskohtaisesti.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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