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Aalto PRO ryhtyy kouluttamaan 
suuryrityksissä työskennelleitä asi-

antuntijoita kehittämään pk-yritysten lii-
ketoimintaa.

Elinkeinoelämässä on käynnissä iso 
rakennemuutos. Samaan aikaan kun isot 
firmat puskevat väkeä ulos, pienten ja 
keskisuurten yritysten kasvua haittaa 
pula osaajista. Tulevaisuudessa talouden 
selkäranka nojaa entistä voimakkaam-
min kasvaviin ja menestyviin pk-yri-
tyksiin, jotka toimivat kansainvälisillä 
markkinoilla.

Tätä kohtaanto-ongelmaa on lähtenyt 
ratkaisemaan Aalto-yliopiston täyden-
nyskoulutusyksikkö Aalto PRO Top Lea-
der – Kyvykkyyksiä etsimässä -hankkeel-
la. 

Hankkeen osana kehitetään täyden-
nyskoulutusohjelma pk-sektorin tarpei-
siin. Hanketta rahoittavat Euroopan so-
siaalirahasto ja Uudenmaan Ely-keskus.

Helmikuussa käynnistyy Liiketoimin-
nan kehittäjän menestyksen avaimet -ni-
misen koulutusohjelma, jonka tarkoitus 
on päivittää isoista organisaatioista siir-
tyvien ihmisten osaaminen pk-yritysten 
maailmaan.

– Suurista yrityksistä vapautuvilla osaa-
jilla on valtava kansainvälinen kokemus 
ja verkostot. Tarkoitus on, että pk-puoli 
pääsisi hyödyntämään heitä, sanoo Aalto 
PROn projektipäällikkö Anne Kallio.

Koulutuksen suunnittelussa käytettiin 
hyväksi kehittämistyöpajoja, joihin kut-
suttiin pk-yrittäjiä ja verkostoissa toi-
mivia. Heidän ryhmätöissään kaivettiin 
esiin avainhenkilöiden osaamisvajeita ja 
kartoitettiin, mitä tällaisen koulutuksen 
pitäisi sisältää.

Kriittisiksi asioiksi valikoitui esimer-
kiksi johtaminen ja esimiestyö, myynnin 
kehittäminen sekä tuotekehitys eli uusi-
en asioiden kehittäminen kasvun aikaan-
saamiseksi.

Suurista pieniin
Koulutuksessa kehitetään sekä henkilön 
osaamista että yritysten toimintoja.

Kohderyhmänä ovat parhaillaan yt-
prosessissa olevat ihmiset, jotka tahtovat 
töihin pk-yritysten asiantuntija- ja johto-
tehtäviin. Koulutus parantaa heidän työl-
listymistään.

Koulutuksesta hyötyvät myös ne pien-
yritykset, jotka ovat jo pestanneet joh-
tajikseen ja johtoryhmän jäsenikseen 
suuryrityksissä kannuksensa hankkinei-
ta ihmisiä. Suuresta organisaatiosta pie-
neen siirtyvä tarvitsee uuden näkökul-
man työhönsä.

Anne Kallion mielestä henkilöstöään 
vähentävien yritysten johdolla on nyt oiva 
tilaisuus näyttää yhteiskuntavastuutaan 
ja tarjota henkilöstölle mahdollisuutta 
kouluttautua ja kehittää osaamistaan.

– Meillä on valmis koulutuspaketti, ko-
ko koneisto on valmiina ilman byrokrati-
aa. Tarvitsee vain hakeutua koulutukseen.

Koulutuksen hinnasta 80 prosenttia on 
tukirahaa, joten kustannus on edullinen, 
alle 2 000 euroa osallistujaa kohti. 

Koulutus jatkuu
Helmikuussa alkava ensimmäinen koulu-
tusohjelma on pilotti. Jatkoa seuraa, uusi 
koulutus alkaa heti keväällä.

–  Kehitämme koulutusta palautteen 
pohjalta. Yrittäjät elävät niin hektistä ai-
kaa, että pohdimme kaiken aikaa, mikä 
on paras malli kouluttaa, Kallio sanoo. 

Helmikuussa alkava koulutus on osa 
laajempaa Aalto PROn Top Leader – Ky-
vykkyyksiä etsimässä -projektia, jossa 
kehitetään yrittäjille muun muassa rekry-
tointityökalua ja täydennyskoulutusmal-
lia. Projekti kestää vuoden loppuun. 

irma Svan-Santero
@talentum.fi

Aalto kouluttaa 
suuryritysten pomoja 
pk-osaajiksi

”Väkeään 
vähentävillä 
yrityksillä on nyt  
oiva tilaisuus näyttää 
yhteiskunta-
vastuutaan.”

Saana SäiLynoja

SUUntA pieniin. Yt-neuvotteluja käyvän ison yrityksen henkilöstölle voidaan räätälöi-
dä vaikka oma koulutus, sanoo Aalto PROn projektipäällikkö Anne Kallio.

Pomokoulutus

Menestyksen avaimet 
kolmessa kuukaudessa 

■■ Liiketoiminnan kehittäjän 
menestyksen avaimet -koulu-
tus sisältää 6 lähipäivää ja 11 
etäpäivää. 

■■ Kukin osallistuja tekee toteut-
tamiskelpoisen suunnitel-
man yrityksen, toiminnan tai 
prosessin kehittämiseksi. Se voi 
koskea esimerkiksi johtajuutta, 
myyntiä tai toimitusketjua.

■■ Ensimmäinen koulutus alkaa 
helmikuussa ja päättyy touko-
kuussa.

■■ Osallistujia enintään 25.

■■ Hinta alle 2 000 euroa.

Tipaton tammikuu on hyvä alku vuo-
delle. Työpaikkojen törpöttelyhaittoja 

se ei kuitenkaan ratkaise. 
Työpaikalle olisi syytä laatia oma päih-

deohjelma. Sen avulla on mahdollista luo-
da sellainen ilmapiiri, ettei päihdehaittoja 
pääse syntymään, neuvoo Työterveyslaitos. 

Työterveyslaitos on tuottanut päihde-
ohjelman kehittäjille Tee se näin – ohjeita 
päihdeohjelman kehittäjälle -verkkokirjan, 
jossa neuvotaan yksityiskohtaisesti, miten 
yhteinen päihdeohjelma otetaan käyttöön 
työpaikalla.

Päihdeohjelma hyödyttää Työterveyslai-
toksen mukaan työpaikkaa monin tavoin. 
Se vähentää päihdehaittoja ja lisää ymmär-
rystä alkoholin riskikäytöstä, sen merkeis-
tä ja vaikutuksista sekä päihderiippuvuu-
desta sairautena. Se auttaa myös oivalta-
maan, että alkoholiongelmaisen suojelemi-
nen on karhunpalvelus työkaverille ja koko 
työyhteisölle. 

Yli 90 prosenttia työssä käyvistä suo-
malaisista käyttää alkoholia. Joka kolmas 
käyttää alkoholia niin, että se on vaaraksi 
terveydelle. Huumeiden ja lääkkeiden vää-
rinkäyttö on lisääntymässä, varoittaa verk-
kokirja.

– Päihdeohjelman laatiminen ja toteutta-
minen vaativat aikaa ja johtoportaan sekä 
koko henkilöstön sitoutumista työpaikan 
päihderiskien vähentämiseen, sanoo eri-
tyisasiantuntija Leena Hirvonen Työter-
veyslaitoksesta. 

Työpaikkojen 
törpöttelyhaitat 
hallintaan

Yritysten ei ole varaa jättää huomioi-
matta joustavien työntekotapojen 

suomaa kilpailuetua. Voittajina selviävät 
johtamisen uudistajat. 

Työn tehokkuus ja tuottavuus ovat pa-
rantuneet erityisesti niissä organisaatiois-
sa, joissa joustavan työn johtamiseen on 
panostettu, selviää operaattori Elisan teet-
tämästä tutkimuksesta.

Kolme neljästä ylemmistä toimihenki-
löistä tekee säännöllisesti paikasta riippu-
matonta työtä. 

Paikasta riippumattoman työn tekemi-
nen on yleistynyt nopeasti, ja se on huo-
mattavasti yleisempää kuin aiemmat arvi-
ot etätyön tekemisestä antavat ymmärtää. 

Ylemmistä toimihenkilöistä 75 prosenttia 
työskentelee ainakin yhtenä päivänä kuu-
kaudessa kotona, työpaikan eri toimipis-
teissä, työmatkoilla, asiakkaalla tai muualla 
vakituisen työpisteen ulkopuolella. 

Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön 
työolobarometrin mukaan ylemmistä toi-
mihenkilöistä etätöitä tekee 48 prosenttia.

Paikasta riippumattomaan työhön sisäl-
tyy kaikki oman työpaikan ulkopuolella 
tehtävä työ. 

– Tällaisen työn johtamisessa ja työka-
lujen järjestämisessä on samoja haasteita 
ja mahdollisuuksia kuin etätyössäkin. Sik-
si onkin tärkeää ymmärtää, että paikasta 
riippumaton työ on arkipäivää lähes kaikil-
la työpaikoilla, sanoo tutkimuksen toteut-
taneen Prior Konsultoinnin toimitusjohta-
ja Tatu Kauppinen. 

– Kun työn tekemistä ei sidota tiettyyn 
paikkaan, se parantaa tuloksellisuutta, 
tyytyväisyyttä ja sitoutumista omaan työ-
hön, sanoo Elisan yritysasiakasliiketoimin-
nasta vastaava johtaja Pasi Mäenpää.

Paikallaolon seuraamisen sijaan hän pe-
rää toisenlaisia tavoitteita ja tulosten arvi-
ointia. Silloin pitää antaa paikkariippumat-
toman työn työkalut henkilökunnan käyt-
töön. 

johtamisen 
uudistajat 
pärjäävät


