STRATEGINEN
JOHTAMINEN
YRITYKSESSÄ
Menestyksen kivijalka

» Yrityksen kilpailuympäristö ja strategiatyö
Laajuus: 3 pv, 7 op

Laajuus: 3 pv, 4 op

» Tulevaisuus, trendit ja toimialojen näkymät
Laajuus: 3 pv, 4 op

» Laskentatoimi strategian tukena
Laajuus: 2 pv, 3 op

» Avoin innovaatio ja epävarmuuden
hallinta kilpailuedun lähteinä
Laajuus: 2 pv, 3 op

» Digistrategian kulmakivet
» Juridiset kysymykset yrityksen
päätöksenteossa
Laajuus: 3 pv, 4 op

» Strateginen ajattelu ja transformaatio
Laajuus: 3 pv, 3 op

» Strateginen markkinointi
Laajuus: 4 pv, 5 op

LUT TÄYDENNYSKOULUTUS

STRATEGINEN JOHTAMINEN YRITYKSESSÄ
Globalisoituvassa toimintaympäristössä organisaatioilla on entistä suurempi paine vahvistaa
kilpailukykyä, kehittää liiketoimintaa ja panostaa osaamiseen. Strateginen suunnittelu
sekä päätöksenteon osaaminen ovat LUT-yliopiston Strateginen johtaminen yrityksessä
-asiantuntijaohjelman painopisteitä. Strateginen johtamisosaaminen on huomattava
kilpailuvaltti modernille johtajalle ja organisaatiolle.

KENELLE?

» Rohkeille, tulevaisuuteen katsoville johtajille, jotka
haluavat kehittää strategista ajattelukykyään ja
syventää asiantuntijuuttaan menestyäkseen
globaaleilla markkinoilla.
» Yrityksille ja organisaatioille, jotka ymmärtävät
avainhenkilöiden strategisen ajattelukyvyn voiman.
» Yritysten ja organisaatioiden johtajille, päälliköille
ja asiantuntijoille, jotka osallistuvat strategiseen
suunnitteluun ja päätöksentekoon, ja joilla on aiempi
korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen.

MIKSI?

» Strateginen johtaminen on yrityksen kivijalka, jolla yritys
pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään kilpailukykyä.
» Johtajat ja strategiseen suunnitteluun ja päätöksen
tekoon osallistuvat tarvitsevat yhä tehokkaammin
sovellettavissa olevaa strategista osaamista sekä
kokonaisvaltaista näkemystä tekijöistä, jotka
vaikuttavat yrityksen strategiseen päätöksentekoon.

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET

» lut.fi/executive

Sari Valkeapää
sari.valkeapaa@lut.fi

Strategisen ajattelun
merkitys kasvaa
Sami Saarenketo
Professori

OHJELMAN AKATEEMINEN JOHTAJA

ELÄMME nopeasti muuttuvassa, globalisoituvassa maa
ilmassa. Viimeaikaiset markkinahäiriöt sekä kehittyvien
markkinoiden painoarvon kasvu maailmantaloudessa
aiheuttavat monenlaista muutos- ja kehittämispainetta
myös suomalaisessa työelämässä.
Tutkimustulokset ja viestit kentältä puhuvat vahvasti
sen puolesta, että tässä niin kutsutussa globalisaation
uudessa aallossa strategia-ajattelu sekä strateginen
johtaminen ovat yhä useammin ne kivijalat, joilla
organisaatio pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään
kilpailuetua.
Moderniin liiketoimintaosaamiseen kuuluvat oleellisena osana strateginen ajattelu ja liiketoimintastrategian
elementtien tunnistaminen. Ohjelma syventää myös
osallistujien tietämystä päätöksentekoon keskeisesti
vaikuttavista taloudellisista tekijöistä ja juridisista
lainalaisuuksista.

Strategiamme ydin on neljä globaalia kysymystä:
Poltammeko kaiken loppuun? Jätämmekö ihmiskun
nan kärsimään pilaamastaan vedestä? Hautaammeko
tulevaisuutemme jätteiden mukana? Annammeko
Euroopan taantua maailman takapihaksi?
Vastaus on: Emme. Näytämme tietä uudisraivaaja
hengessä. Olemme maailman parhaiden yliopistojen
joukossa (Times Higher Education ja QS-rankingit).
Olemme kooltamme kompakti ja toiminnaltamme

keskittynyt. Yhdistimme tekniikan ja talouden edellä
kävijänä jo vuonna 1969. Kansainvälinen tiedeyhteisömme koostuu 6500 opiskelijasta ja asiantuntijasta.
LUT-täydennyskoulutus tarjoaa monipuolisia koulutus
palveluja yrityksille ja yksilöille: asiantuntijaohjelmia,
moduuleja sekä yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia. Ytimenä on yliopiston oma osaaminen ja
tutkimus, tekniikkaa ja taloutta yhdistäen yli
30 vuoden kokemuksella.

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Painettu 04/2020.

puh. 040 535 1935

