
	  

JATKUVA  UUDISTUMINEN  JA  KESTÄVÄ  
STRATEGIOINTI  VERKOSTOYHTEISKUNNASSA    

HELSINKI  1.12.2016  
  
Organisaatiot – yksityiset, julkiset ja kolmannen sektorin – elävät sumuisten haasteiden 
ja ilkeiden ongelmien pyörteissä. Perinteiset johtamisen ja uudistumisen keinot eivät 
riitä. Tarvitaan sekä jatkuvaa uudistumista että vahvaa toteutusvoimaa. On löydettävä 
innovatiivisia toimintatapoja ja (liike)toimintamalleja. Kestävä strategiointi vahvistaa 
organisaatioiden elinvoimaa. Tavoitteena on: 

• tähystää yritysten ja julkisten organisaatioiden verkostoituneeseen 
toimintaympäristöön 

• esitellä kestävän strategiatyön ja johtamisen uutuusteemoja 
• innostaa osanottajia kokeilemaan uusia toimintamalleja omissa 

organisaatioissaan 
• vahvistaa osanottajien strategisen ajattelun voimaa 

Kenelle: Päivän teemat sopivat erinomaisesti niin yritysten ja julkisten organisaatioiden 
kuin kolmannen sektorin organisaatioiden johtajille sekä asiantuntijoille. 
Aika: Torstai 1.12.2016 klo 12:30- 18:00 
Paikka: Helsingin Pääposti, Mannerheiminaukio 1 B, 00100 HELSINKI 
Hinta: Seminaarin hinta 295 € + alv 24%. Hinta sisältää seminaarin, asiantuntijoiden 
kaksi kirjaa sekä päivän tarjoilut. Kysy myös ryhmätarjousta. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Mari Sydänmaanlakka, Pertec Consulting Oy 
mari.sydanmaanlakka@pertec.fi tai p.040-539 4349. Ilmoittautuminen 18.11 mennessä. 

                                    Päivän asiantuntijat 

                                   
                                    
                                   FT Pentti Sydänmaanlakka         KTT, VTL Timo Santalainen 

OHJELMA  
 

12:30 Tilaisuus alkaa, kahvitarjoilu ja verkostoitumista 
Tähystys tulevaan verkostoyhteiskuntaan 

Tulevaisuuden kunta ja sen johtamisen muodonmuutos   
 "Timo Kenakkala, Hämeenlinnan Kaupunginjohtaja" 

Noin 14:30 Kahvitauko 
Avoin strategiointi ja ulkoisen verkostovoiman aktivointi  
Innovatiiviset liiketoimintamallit verkostoyhteiskunnassa  

"Matti Bergendahl, Realia-konsernin toimitusjohtaja" 
Kestävä strategiointi ja jatkuva uudistuminen verkostoyhteiskunnassa 

Yhteinen reflektointi 
Noin kello 17:00 Cocktails ja verkostoituminen 

	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  
	  

”Tarjoamme sinulle konkreettisia ideoita, joiden avulla 
varmistat jatkuvan uudistumisen sekä kestävän strategioinnin”	  

	  

”Ajankohtainen iltapäiväseminaari, jossa kaksi 
huippuasiantuntijaa määrittelee tulevaisuuden johtamista”	  

	  


