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Yrityksillä, jotka katsovat tulevaisuuteen ja suunnittelevat toimintaansa strategisesti, on kilpailuetu kilpailijoihinsa nähden.
Nopeasti kehittyvät globaalit markkinat korostavat strategisen
suunnittelun merkitystä. Strategista suunnittelua pidetään
myös yhtenä tärkeimpänä innovaatio- ja kehittämisprosessien,
hallitun kasvun ja yritysprofiilin rakentamisen edellytyksenä.

STRATEGY-TRAIN hankkeen tärkeimmät tulokset tulevat
olemaan:

STRATEGY-TRAIN
OTSIKKO
Pk-yritysten strategisen kehittämisen koulutusohjelma
HANKKEEN KESTO
1.11.2008-31.10.2010 (24 kuukautta)
LYHYT KUVAUS
STRATEGY-TRAIN hankkeen tavoitteena on kehittää pkyritysten päätöksentekijöille suunnattu koulutusohjelma yrityksien strategioista ja strategisesta johtamisesta. Ohjelmassa hyödynnetään perinteisiä ja verkko-opetuksen menetelmiä, niin että
se vastaa pk-yrityksien tarpeita (joustava koulutuksen ajan ja paikan suhteen) on helppokäyttöinen ja moduulirakenteinen (sopii
eri taustan omaaville yrityksille ja työntekijöille) ja on pkyrityksien päätöksentekijöiden käytännön tarpeiden mukainen.
Hanke tarjoaa kouluttajille, konsulteille ja valmentajille ohjeet
kuinka koulutusohjelmaa sovelletaan käytännössä vastaamaan
kohderyhmän tarpeita ja odotuksia.
KOHDERYHMÄT
STRATEGY-TRAIN hanke on suunnattu pk-yrityksien (alle 50
työntekijää) johtajille / päätöksentekijöille riippumatta yrityksen
toimialasta tai strategisen suunnittelun vallitsevasta tasosta.
•

Ensisijainen kohderyhmä: Pk-yrityksien johtajat / omistajat
/ päätöksentekijät.

•

Toinen kohderyhmä: Kouluttajat, konsultit, valmentajat.

RAHOITUS
STRATEGY-TRAIN hankkeelle on myönnetty osarahoitusta
elinikäisen oppimisen Leonardo da Vinci -ohjelmasta.

Useimmissa suuremmissa yrityksissä strategisten kehittämisprosessien toteuttaminen ja strateginen johtaminen ovat keskeisessä asemassa. Hyvin usein näissä organisaatioissa ulkopuoliset konsultit ohjaavat ja tukevat strategista suunnitteluprosessia.
Usein pienissä yrityksissä (alle 50 työntekijää) ja erityisesti mikroyrityksissä (alle 10 työntekijää) ei juuri ole strategista suunnittelua. Vaikka näillä yrityksillä on usein liiketoimintasuunnitelma, on se suuria yrityksiä harvemmin strategisen ajattelun ja
suunnittelun lopputulos. Tähän on useita käytännön syitä kuten johtajien tiivis osallistuminen yrityksen jokapäiväiseen liiketoimintaan, resurssien puute sekä kyvyttömyys nähdä koulutuksen kautta saatavia hyötyjä.

•

Vertaileva tarveanalyysi: Koulutusohjelman kehittämisen taustalla on kaikissa hankkeeseen osallistuvissa
maissa toteutettu hankkeen kohderyhmän tarpeita kartoittava analyysi strategiseen suunnitteluun liittyvistä malleista ja käytännöistä.

•

Oppimismalli: Hankkeessa kehitetään perinteisiä ja verkko-opetuksen menetelmiä hyödyntävä oppimismalli.
Mallin kehittämisessä hyödynnetään tarveanalyysissä
esiin tulleita havaintoja.

•

STRATEGY-TRAIN opetussuunnitelma: Hankkeessa kehitetään moduulirakenteinen opetussuunnitelma verkossa tapahtuvaa strategiakoulutusta varten sekä laaditaan
kouluttajille ja konsulteille suunnattu ohjeistus kasvokkain tapahtuvaa koulutusta varten.

•

Oppimissisältö: Hankkeen aikana tuotettu oppimismateriaali koostuu erilaisista moduuleista, jotta niitä voidaan
hyödyntää kohderyhmän tarpeista riippuen joko yhtenäisenä kokonaisuutena tai yksittäisenä komponenttina.
Valmis oppimismateriaali on käytettävissä verkossa kuudella eri kielellä.

•

Pilotointi: Tärkeimmät hankkeen tuotteet eli opetussuunnitelma, ohjeet ja oppimissisältö testataan neljässä eri
maassa muutaman esivalitun pk-yrityksen avustuksella.

