
 

Pienten yritysten ketterät strategiat kouluttaa kevätkaudella 2022: 

 

1.2.2022 klo 9.00-11.00  Pilvipalvelut - joustavuutta, saavutettavuutta ja tietoturvaa (Teams) 

Koulutuksessa kerrotaan Microsoft 365 -pilvipalvelun tarjoamista mahdollisuuksista pk-yritysten sisäisessä 

viestinnässä ja sen organisoimisessa. Lähemmässä tarkastelussa ovat etenkin SharePoint-intranet ja Teams. 

Tutustumme myös OneDriven ja OneNoten hyödyntämiseen viestinnässä. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/878E90C0ED356B33 

 

7.2.2022 klo 9.00-11.00 Tehoa markkinointiin, SEO ja Google Analytics (Teams) 

Tehoa markkinointiin kotisivuoptimoinnilla ja Google Analytics-työkalulla. Parempi näkyvyys kasvattaa 

myyntiä tai yhteydenottojen määrää. Kolme tehokkainta tapaa: luonnollinen hakukonenäkyvyys, eli 

hakukoneoptimointi (SEO), Facebook-mainonta ja Google Ads-mainonta. Kun hyödynnät dataa 

markkinoinnissa, voit tehdä parempia markkinointipäätöksiä ja tehostaa sisältömarkkinointiasi. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/F638F650E4C1752D 

 

16.2.2022 klo 9.00-11.00 Tiedonhallinta ja yhteydenpito sujuvaksi yrityksessä (Teams) 

Microsoft Teams ja sen ominaisuudet: maksuton pienyrityksille, tiimit ja yhteiskäyttöiset tiedostot, 

etäkokoukset, kahden- ja monenväliset keskustelut. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/51610BAC6E39CC9E 

 

16.2.2022 klo 14.30-16.00 Tulisitko meille töihin? - Tee rekrytoinnista houkuttelevaa (Teams) 

Hyvien osaajien saaminen yritykseen ei ole itsestäänselvyys, koska hyvistä osaajista ovat kiinnostuneita 

kaikki. Tule poimimaan vinkit rekrytoinnin kehittämiseen! Koulutuksessa tuodaan esiin, miten rekrytointeja 

on hyvä lähteä suunnittelemaan ja millä eväillä yrityksellä on parhaat mahdollisuudet onnistua kilpailtaessa 

hyvistä osaajista. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/6B9D1EF7D5D40FCA 

 

22.2.2022 klo 9.00-11.00 Kuvalla tehoa markkinointiin (Teams) 

Hyvä kuva tukee yrityksesi viestejä ja kertoo visuaalisesti yrityksestäsi niitä asioita, joita haluat asiakkaillesi 

viestiä. Miksi kuva? Kuvalla lisäät asian kiinnostavuutta, kuvan huomioarvo on parempi kuin tekstin, kuvilla 

on suuri merkitys siihen, millaisen mielikuvan asiakkaat muodostavat yrityksestä. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/D7B000DFD3CF026B 
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22.3.2022 klo 16.00-19.00  Sosiaalinen myynti ja asiakaspalvelu somessa, Kauhajoki (lähitoteutus) 

Ideoita ja vinkkejä pk-yrityksille LinkedInin, Instagramin ja Facebookin hyödyntämiseen. Koulutuksessa 

käydään läpi esimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä sosiaalisen myynnin, verkostojen 

kasvattamisen ja asiakaspalvelun tukena. Työpajaosuudessa ideoidaan keinoja ja annetaan vinkkejä somen 

käyttöön. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/7FE53BA04694A7F7 

 

29.3.2022 klo 9.00-11.00 Johtajuus haltuun myös vaikeissa tilanteissa (hybriditoteutus) 

Työyhteisössä tulee eteen tilanteita, joissa kaivataan jämäkkää johtamista ja tilanteen haltuunottoa. Joskus 

ns. vaikeiden asioiden käsitteleminen voi olla haastavaa esimiehelle, vaikka se kuuluu olennaisesti 

tehtävänkuvaan. Tule kuulemaan, miten toteutat hyvää johtajuutta omalla esimerkilläsi ja siten ylläpidät 

työpaikan hyvinvointia. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/8167236EC4072648 

 

6.4.2022 klo 8.30-11.30  Canva – ilmainen työkalu avuksi pk-yritysten markkinointiin, Kauhava 

(lähitoteutus) 

Koulutuksessa käydään läpi konkreettisia esimerkkejä niin ulkoiseen kuin sisäiseen viestintään soveltuvista 

ilmaisista digitaalisista työkaluista (esim. somekanavat, Canva, WhatsApp). Koulutuksen työpajaosuudessa 

tutustutaan Canvan käyttöön ja sen keskeisiin ominaisuuksiin. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/FAC91267599DCDC0 

 

26.4.2022 klo 9.00-11.00 Tiedätkö, millaista osaamista yrityksessäsi on? (hybriditoteutus) 

Osaava henkilöstö on yrityksen kriittinen voimavara ja kilpailutekijä, josta on pidettävä kiinni. Henkilöstön 

osaamista on kehitettävä suunnitelmallisesti strategisiin tavoitteisiin peilaten. Tule poimimaan 

koulutuksesta vinkit, miten sinun organisaatiossasi voidaan osaamista johtaa tavoitteellisesti. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/2494C470B0A2215D 

 

3.5.2022 klo 9.00-11.00 HR-järjestelmä – digitaalinen tiedolla johtamisen väline esimiestyössä 

(Teams) 

Kouluttajana Niina Pajunen, Rauhala Yhtiöt Oy. Henkilötiedon keräämistä ja käsittelyä säätelee EU:n 

tietosuoja-asetus, tutummin GDPR. Työnantajan tulee arvioida kriittisesti, mitä henkilötietoa on tarpeen 

kerätä ja ennen kaikkea miten tietoa käsitellään hallitusti ja turvallisesti. Strateginen johtaminen perustuu 

tiedolla johtamiseen sekä työuran eri vaiheiden dokumentointiin. HR-järjestelmässä kaikki tarvittava 

työsuhdetieto on hallitusti yhdessä paikassa esimiesten ja työntekijöiden itsensä hallinnoitavana. 

Koulutuksessa esitellään Nepton HR -järjestelmä. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/2257F40E7EB4A0C0 

  

Ajantasaisimmat tiedot mahdollisten muutosten varalta saat seuraamalla kotisivuamme 

https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/pienten-yritysten-ketterat-strategiat/  ja somekanaviamme 

Facebook  https://www.facebook.com/ketteratstrategiat 

LinkedIn  https://www.linkedin.com/showcase/pienten-yritysten-ketterat-strategiat  

https://link.webropolsurveys.com/EP/7FE53BA04694A7F7
https://link.webropolsurveys.com/EP/8167236EC4072648
https://link.webropolsurveys.com/EP/FAC91267599DCDC0
https://link.webropolsurveys.com/EP/2494C470B0A2215D
https://link.webropolsurveys.com/EP/2257F40E7EB4A0C0
https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/pienten-yritysten-ketterat-strategiat/
https://www.facebook.com/ketteratstrategiat
https://www.linkedin.com/showcase/pienten-yritysten-ketterat-strategiat

