Skenaariotyö – kun tulevaisuus kohtaa
strategian: johdanto skenaariotyöhön
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Aika:
17.03.2021 klo 09.00 - 11.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 17.03.
Skenaariot ovat kokonaisvaltaisia kuvauksia mahdollisista ja vaihtoehtoisista
tulevaisuuden toimintaympäristöistä. Skenaariot luovat linkin toimintaympäristön
tulevaisuuden ja organisaation strategian välille. Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa
johdanto skenaariotyöhön ja lisätä osallistujan ymmärrystä skenaariotyön
lähtökohdista ja käytännöistä. Koulutus tarjoaa osallistujille ymmärrystä siitä,
• kuinka käsitellä tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta,
• mitä skenaariot ovat ja mitä skenaariot eivät ole,
• mitkä ovat skenaariotyön hyödyt ja käyttökohteet,
• mitkä ovat skenaarioiden rakentamisen perusperiaatteet.
Koulutus toteutetaan etätoteutuksena digitaalisesti
Pääkouluttajana toimii Capfulin perustaja ja partneri Arto Kaukonen. Artolla on yli 20
vuoden kokemus eri toimialojen yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden
skenaariohankkeiden ja strategiaprojektien toteuttamisesta ja johtamisesta sekä
skenaariomenetelmän kehittämisestä ja soveltamisesta.
Arton lisäksi kouluttajana toimii Senior Consultat Iina Lappalainen. Iina toimii
Capfulissa Senior Consultant roolissa yksityisen sekä julkisen sektorin projekteissa.
Työkokemusta Iinalla on energia-alalta, investointipankista sekä yritysjärjestelyjen
parista. Iina toimii World Economic Forumin Global Shapers-verkostossa ja toimii
Suomen maaorganisaation varakuraattorina.
Capfulilla on yli 20 vuoden kokemus skenaariomenetelmien kehittämisestä ja
soveltamisesta strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Capful auttaa
asiakkaitaan hyödyntämään toimintaympäristön muutoksia, rakentamaan
konkreettisia ja kestäviä strategioita ja viemään ne käytäntöön.
Asiantuntija(t):
Founding Partner Arto Kaunonen, Capful Oy
Senior Consultant Iina Lappalainen, Capful Oy
Ohjelma:
Skenaariotyö – kun tulevaisuus kohtaa strategian: johdanto skenaariotyöhön 17.3.2021
klo 9-11
Klo 8.55 Yhteyden avaus
9.00 Johdanto skenaariotyöhön
• kuinka käsitellä tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta
• mitä skenaariot ovat ja mitä skenaariot eivät ole
• mitkä ovat skenaariotyön hyödyt ja käyttökohteet
• mitkä ovat skenaarioiden rakentamisen perusperiaatteet

11.00 Tilaisuus päättyy
Hinta:
Jäsenetuhinta: 230,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 330,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella digitaalinen koulutusmateriaali
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi
Yhteistyössä:
Capful Oy
Peruutusehdot:
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta.
13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu.
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa
kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään neljä (4)
arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

