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Liiketoimintaosaaminen
ja toimiminen
monituottajamallissa
Julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyö

MUUTOS VAATII
STRATEGISTA
JOHTAJUUTTA”
Kohderyhmä
Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen
monituottajamallissa -ohjelma on
suunnattu maakuntien ylimmälle ja
keskijohdolle sekä maakuntien toimijoille.
Ohjelman osallistujat ovat kokeneita
asiantuntija- tai esimiestehtävissä
työskenteleviä henkilöitä, joiden
työnkuvaan kuuluu edustamansa
organisaation kehittäminen.

Ota yhteyttä: Heli Haaponiemi
heli.haaponiemi@aaltoee.fi
Puh. 010 837 3749

Hyödyt sinulle
• Vahvistat ymmärrystäsi toimimisesta
julkisen ja yksityisen yhdistävässä
ekosysteemissä

Hyödyt organisaatiolle
• Liiketoimintaosaamista ja strategisen
johtamisen kyvykkyyttä

• Terävöität liiketoimintaosaamistasi
uudenlaisessa kilpailutilanteessa

• Näkemystä julkisten palvelujen
järjestämiseen ja tuotannon
omistajaohjaukseen

• Saat haltuusi viitekehyksiä ja työkaluja
muutoksen johtamiseen ja strategisen
ajattelun vahvistamiseen

• Tukea strategian mukaisen muutosvalmiuden kehittämiseen ja toiminnan
tuloksekkaaseen johtamiseen

• Verkostoidut, sparraat ja jaat
kokemuksia kokeneiden johtaja- ja
esimieskollegoiden kanssa

• Väylä maakunnallisten toimijoiden
muodostamaan vertais- ja
kehittämisverkostoon

Aalto University Executive Education
Mechelininkatu 3 C
00100 Helsinki

Puh. 010 837 3700
info@aaltoee.fi
www.aaltoee.fi

Aalto University Executive Education pidättää
oikeuden ohjelmamuutoksiin.
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Ohjelma lyhyesti

Näkökulmia johtamiseen

Liiketoimintaosaaminen ja uudet
johtamismallit korostuvat, kun palvelujen
johtaminen ja tuotanto ovat murroksessa
ja uudet ekosysteemit haastavat vanhoja
toimintamalleja. Koulutusohjelma antaa
tukea strategian mukaisen muutosvalmiuden kehittämiseen ja toiminnan
tuloksekkaaseen johtamiseen.
Ohjelmasta on mahdollista siirtää
15 opintopistettä Aalto EMBA tai
Aalto MBA -ohjelmaan.
Lue lisää osoitteessa
www.aaltoee.fi/monituottajamalli

Liiketoimintaosaaminen nousee esiin julkisen
ja yksityisen sektorin kohtaamisissa modernin
johtamisen kysymyksenä. Palvelujen
tuotanto monituottajamallissa mahdollistaa
palvelujen yhdistämisen asiakaslähtöisiksi
kokonaisuuksiksi. Tämä yhdessä kehitetty
ohjelma tarjoaa tietoa ja sparrausta
uudenlaisten ekosysteemien johtamiseen.
Tuula-Riitta Markkanen
Projektijohtaja, Muutosjohdon akatemia

Koulutusjaksot
Elokuu 2018 (1pv)

Lokakuu 2018 (2pv)

Marraskuu 2018 (2pv)

Tulevaisuuden monimuotoinen
toimintaympäristö – keskeiset
mahdollisuudet ja haasteet

Strategiatyö ja konsernin
johtaminen

Asiakaskokemus, kilpailukyvyn
rakentaminen ja vaikuttavuus

Joulukuu 2018 (2pv)

Tammikuu 2019 (2pv)

Helmikuu 2019 (2pv)

Ekosysteemitalouden uudet
toimintamallit

Johtamisjärjestelmät ja
tuloksellisuuden johtaminen

Uudistaminen ja ihmisten
johtaminen

Huhtikuu 2019
Päätöspäivä

Kouluttajat
Valmennuksen kouluttajina toimivat
Aalto-yliopiston ja liike-elämän
huippuasiantuntijat.

Ota yhteyttä: Heli Haaponiemi
heli.haaponiemi@aaltoee.fi
Puh. 010 837 3749

Viiden yliopiston (Aalto University Executive Education, Itä-Suomen yliopisto,
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,
Turun yliopisto / TSE exe) ja Muutosjohdon akatemian yhteistyönä kehittämä
pilottivalmennusohjelma.

Aika ja paikka

Kustannukset

Aalto University Executive Education
Mechelininkatu 3 C, 00100 Helsinki
Ohjelma alkaa 29.8.2018 ja päättyy
2.4.2019.
Hae ohjelmaan 14.8.2018 mennessä
www.aaltoee.fi/monituottajamalli
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6 000 €
(+ alv)

