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TOIMITUSJOHTAJAKOULU

o Pk-yritysten kasvun ja kehittämisen kumppani vuodesta 1987

o 7 työntekijää, noin 15 verkostokumppania

o ELY / Kehpa – puitesopimus: 3 ohjelmaa valtakunnallisesti, 250 asiakasyritystä 7 ELY:n kanssa 

o OPH:n tutkintoja: YAT, YJEAT, UKEAT oppisopimustoimijoiden kanssa,                                            
tällä hetkellä noin 170 tutkinnon suorittajaa                                            

o Fokus yritykseen jäävän osaamispääoman kasvattamisessa ei                                                    
yksittäisissä asiantuntijan suorittamissa kehittämistoimenpiteissä

o ”Yrittäjästä kasvun johtajaksi” 

o ”Vakiovarusteina käytännönläheisyys, ilo ja hyöty”

o Taloustutkimus 2013: paras hyödyn kokemus, kouluttajien osaaminen,                 
käytännönläheisyys 

o Nettosuositteluindeksi 2016 (NSI) erinomainen 



OSAAMISELLA VANKKA POHJA KASVULLE 
JA KANSAINVÄLISTYMISELLE

Toimivissa yrityksessä omistajan näkökulma usein: miksi merkittävää kasvua   

ja uusia riskejä?  

Liiketoiminta-, johtamis- ja kehittämisosaamisella hallittua kasvua:

o Strategian kirkastaminen 

o Muutos- ja uudistusmiskykyä

o Sukupolvenvaihdoksia maaliin 

o Avainhenkilöiden työnjaon kehittäminen

o Prosessien selkeyttäminen, systemaattinen toimintamalli = > parempi 

kokonaisvaltainen asiakaskokemus (vrt. myyttinen käsitys suomalaisyritysten 

laadusta)

o Kasvun rahoittajan vakuuttaminen: avainhenkilötiimin liiketoimintaosaaminen, 

bisnesidea, kasvustrategia, ansaintalogiikka, markkinapotentiaali ja asiakastarve

o Born global- ja Startup-yritykset: mitä kovemmat tavoitteet ja panokset sitä 

enemmän osaamista tarvitaan 

o Myös yritystukiprosesseihin vahvemmin osaamisen varmistamisen?

Kasvupalvelun 

tehtävänä kasvun 

esteiden 

raivaaminen?



FOKUKSENA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

o Millaisia vaikuttavuustuloksia tavoitellaan?

o Mikä ero on oppimistuloksilla ja yrityksen 

kehittämistoimenpiteiden tuloksilla? Aikaperspektiivi?

o Kuka tunnistaa yrityksen osaamistarpeen?

o Hankitaanko tuloksia vai tuotteita?

o Mitä standardoidaan, mitä vapautetaan?

o Millaisia muita kehittämispalveluja osaamisen kehittämisen 

prosessi tarvitsee rinnalleen?

o Millaisella osaamisella me onnistumme yhdessä?

o Miten asiakkaan ääni pysyy mukana?



ASIAKASLÄHTÖISYYS - ASIAKASTARVE

o Kuka tai mikä on asiakas?  Tutkintotaivoitteisissa / ei tutkintotavoitteisissa?

o Miten yrityksen liiketoiminnan tavoitteet jalostetaan osaamistarpeiksi?

o Kuka ymmärtää nykytilanteen?

o Millaista yhteistyötä tarvitaan asiakkaan ja palveluntuottajien kanssa tarpeen tunnistamiseksi?

o Miten säilyvät yksittäisen asiakkaan tilanteen ja tarpeen huomioiminen ja prosessin tasainen laatu?

o Mittaammeko tuotteen laatua vai asiakaskokemuksen laatua?

o Mitä eroa on osaamisen kehittymisen mittaamisella ja asiantuntijan suorituksen                                           

arvioinnilla?

o Miten autamme asiakasta tunnistamaan oman aktiivisuuden merkityksen?

o Osaammeko siirtää vastuuta oppimisesta asiakkaalle?

o Miten autamme asiakasta tunnistamaan osaamistavoitteiden toteutumista?



YHDESSÄ POHDITTAVAA 

o Miten hahmottaa riittävästi kokonaisuutta ja yksityiskohtia, asiakastarvetta ja 

Suomen tarvetta? 

o Millaisia panostuksia yrittäjyyteen ja/tai kasvun tukemiseen? Mikä ero?  

o Miten määritellään palvelun tuottajan rooli ja pätevyyskriteerit? Miten 

tasapainotetaan kokemuksen (liiketoiminta, johtaminen, yrittäjyys, 

konsultointi, kouluttaminen), muodollisen pätevyyden ja referenssien paino?

o Valtakunnallinen malli vai paikallinen näkökulma?

o Yksittäisen asiakkaan kokemuksen ja/tai prosessin laadun näkökulma?

o Kehittämisen ja/vai niukkojen resurssien ja tehokkuuden näkökulma?   

o Miten varmistamme ihmisen onnistumisen ja kehittymisen alueilla, minne 

digitalisaatio ei yllä?

o Miten tuemme luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä pk-yrityksissä?

tehokkuus periaatteet

Yksilö, Kehittäminen,

LAIT, SÄÄNNÖT, 

JÄRKI

TILANNE, 

ARKI

PYSYVYYS, 

EETTISYYS

KOKEMINEN, 

ELÄMINEN, TUNNE

idealismi

Yhteisö, 
normit,Resurssit, 

opportunismi, 
hedonismi

Miten yhdessä varmistamme tasapainoisen arvopohjan? Parhaat yritykset ja organisaatiot 

osaavat hyödyntää luovan hierteen niukkojen resurssien ja jatkuvan kehittämisen välillä. 
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KIITOS!

Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, HHJ, NTM, ped.pät.
Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy

sanna.leppanen@tjkoulu.fi p. 040 8308 280

mailto:sanna.leppanen@tjkoulu.fi

