
 

Pienten yritysten ketterät strategiat kouluttaa syyskaudella 2022: 

 

1.9.2022 klo 9.00-11.00  Miten pk-yritys voi viestinnän avulla valmistautua muutos- ja 

kriisitilanteisiin? – Vinkkejä yrityksen kriisiviestinnän suunnitteluun 

 

Yllättävät muutokset ja suoranaiset kriisit voivat yllättää minkä tahansa yrityksen tai organisaation, sen koosta 

riippumatta. Jotta kriisi- ja muutostilanteissa syntyy mahdollisimman vähän vahinkoja, ja tilanteet saadaan pidettyä 

hallussa, on yrityksen hyvä ennakoida ja suunnitella viestintää etukäteen. 

Kriisi- ja muutosviestinnän suunnittelussa viestintävastuiden ja -sisältöjen jakamisella ja etukäteissuunnittelulla on 

iso merkitys lopputulokseen. Tässä koulutuksessa käydään läpi kriisiviestinnän suunnittelua ja viestinnän avulla 

etukäteisvalmistautumista esimerkiksi somekohuihin. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/433D435FD86A1AF7 

 

7.9.2022 klo 9.00-11.00 IT-palvelut mikro- ja pk-yrityksille, yhden luukun taktiikalla 

 

Kuinka säästät aikaa ja rahaa sekä saavutat samalla helppoutta ja huolettomuutta IT-asioissa? 

Tuntuuko, että yrityksessänne kuluu turhaa aikaa IT-asioiden hoitamiseen ja pienten tulipalojen sammuttelua on 

vähän väliä? Siitä huolimatta IT-asioiden ulkoistaminen mietityttää. 

Syinä voivat olla esimerkiksi luottamuspula tai kalliilta vaikuttavat kulut. 

Kerromme webinaarissa, miksi ulkoistaminen kannattaa niin ajallisesti kuin taloudellisesti sekä minkälaisista huolista 

pääset luotettavasti eroon. 

Käymme asiaa läpi käytännön esimerkein, ilman tietoteknistä jargonia. Tilaisuutta alustaa CustomIT Oy:stä Jussi-

Petteri Ikola. Mukana myös elävän elämän case-esimerkki, Juha-Pekka Rintamäki Maslog Oy:stä. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/31E53BB86B5F467D 

 

22.9.2022 klo 9.00-11.00 Canvan perusteet: Ilmainen suunnittelutyökalu pk-yrityksen 
markkinointimateriaalien tuottamiseen 

 

Koulutuksessa tutustutaan ilmaisen suunnittelutyökalun, Canvan, keskeisiin ominaisuuksiin ja erilaisiin 

mahdollisuuksiin sekä tutustutaan työkalun perustoimintoihin. Koulutuksen aikana osallistujat voivat laatia esim. 

Facebook- tai Instagram-julkaisun omaan käyttöönsä. Toivottavaa on, että osallistujilla on omat tietokoneet mukana. 

Koulutuksen sisältö: Canvan perustoiminnot, somejulkaisun/markkinointimateriaalin luominen Canvan avulla sekä 

lyhyt katsaus Canva Pron ominaisuuksiin. 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/B9468B233C64D22C 
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28.9.2022 klo 9.00-11.00     Taloushallinnon optimointi - turvaa ja tehokkuutta liiketoimintaan 

 

Accountor palvelee yritystäsi niin talous-, palkka-, HR- kuin laki- ja verohaasteissasi. Olemme myös suunnitelleet 

erityisesti pk-yritysten tarpeisiin soveltuvan Accountor Online-kirjanpitopalvelun nimetyllä kirjanpitäjällä, helpolla 

ohjelmistolla ja talouden ennakointipalveluilla.  

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/EED1BF90C4757466 

 

4.10.2022 klo 9.00-11.00     Kuvalla tehoa markkinointiin (Teams) 

 

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

• kuva kiinnittää huomion paremmin kuin pelkkä teksti 

• kuvalla lisäät asian kiinnostavuutta 

• kuvalla voit vaikuttaa siihen, millaisen mielikuvan asiakkaat muodostavat yrityksestäsi 

 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/9156C2CE25EE0FAC 

 

11.10.2022 klo 9.00-11.00     Tehoa markkinointiin hakukoneoptimoinnilla ja analytiikalla (Teams) 

 

Asiakkaiden ostotottumukset ovat muuttuneet. 85 % suomalaisista etsii tavaroita ja palveluita koskevaa tietoa 

verkosta ja 57 % 16–89-vuotiaista suomalaisista on ostanut verkosta viimeisten kolmen (3) kuukauden aikana 

(Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2021, Tilastokeskus). 

▪ parempi näkyvyys kasvattaa myyntiä tai yhteydenottojen määrää 

▪ tällä hetkellä kolme tehokkainta tapaa: luonnollinen hakukonenäkyvyys, eli hakukoneoptimointi (SEO), 

Facebook-mainonta ja Google Ads-mainonta 

▪ hakukoneoptimoinnilla vaikutetaan luonnolliseen, luotettavana pidettyyn näkyvyyteen, jota ei koeta 

mainostamisena 

▪ kun hyödynnät dataa markkinoinnissa, voit tehdä parempia markkinointipäätöksiä ja tehostaa 

sisältömarkkinointiasi, esittelyssä analytiikkaa kerääviä sovelluksia, kuten Google Analytics, Piwik PRO, 

Snoobi, Matomo 

 

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/43458245CBB494D6 

 

 

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  
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