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TeematTeemat

1.1. MikMikää on on tvt:ntvt:n opetuskopetuskääytytöön strategia?n strategia?
2.2. Miksi Miksi tvt:ntvt:n opetuskopetuskääytytöön strategia n strategia 

organisatorisen muutoksen tyorganisatorisen muutoksen työökalunakaluna??
3.3. TVTTVT--strategian sisstrategian sisäältltöö ja prosessitekijja prosessitekijäätt
4.4. Miten oMiten onnistunutnnistunut strategiatystrategiatyööskentely ja skentely ja 

toimeenpanotoimeenpano tehdtehdäääänn–– mistmistää se se 
muodostuumuodostuu??



Miksi Miksi tvt:ntvt:n opetuskäytön strategia?opetuskäytön strategia?



•• Mikä on siis ongelma, kun ratkaisuksi esitetään Mikä on siis ongelma, kun ratkaisuksi esitetään 
strategiatyöskentelyä? strategiatyöskentelyä? 
(mukaillen Sariola 2002, Juha Pohjonen 2001, Oulun yliopisto, (mukaillen Sariola 2002, Juha Pohjonen 2001, Oulun yliopisto, 
Campus Campus FuturusFuturus--verkostoverkosto))

KÄSITTEEN MÄÄRITTELYÄKÄSITTEEN MÄÄRITTELYÄKÄSITTEEN MÄÄRITTELYÄ



Mikä on siis ongelma, kun ratkaisuksi esitetään Mikä on siis ongelma, kun ratkaisuksi esitetään 

tvt:ntvt:n opetuskäytön strategiaa? opetuskäytön strategiaa? 

Työskentely:Työskentely:

1.1. YKSIN: kirjoita hetken aikaa ajatuksia kokonaisin lauseinYKSIN: kirjoita hetken aikaa ajatuksia kokonaisin lausein

2.2. RYHMÄSSÄ: muodostakaa 3RYHMÄSSÄ: muodostakaa 3--4 hengen ryhmä4 hengen ryhmä

•• lukekaa tekstit kokonaisuudessaan ryhmälle, älkää lukekaa tekstit kokonaisuudessaan ryhmälle, älkää 
selitelkö!selitelkö!

•• ryhmäläiset ”varastavat” parhaat ideat ryhmäläiset ”varastavat” parhaat ideat 

•• keskustelkaa yhteisistä ideoista, parhaista pohdinnoistakeskustelkaa yhteisistä ideoista, parhaista pohdinnoista

KÄSITTEEN MÄÄRITTELYÄKÄSITTEEN MÄÄRITTELYÄKÄSITTEEN MÄÄRITTELYÄ



Mikä on siis ongelma, kun ratkaisuksi esitetään Mikä on siis ongelma, kun ratkaisuksi esitetään 

tvt:ntvt:n opetuskäytön strategiaa? opetuskäytön strategiaa? 

Ylhäältä johdettu strategia

vai kaikkien oma visio?

Ongelmana eri visiot, niiden

yhteensovittaminen

tavoitteena

Muutoksen hallinta

Sustanssi ja teknologia ei

kohtaa

Valmius tulevaisuuden

ajattelumalleista

Muoti-ilmiö

MIten yliopisto saisi lisää

opetukseen rahaa?

Kuka pitää tvt-strategiaa

ratkaisuna?

Pirstaleinen käytäntö, 

skenaarioita puuttuu

Pyrkimys selviytyä

lähitulevaisuudesta



THE OTHERS GO  WHERE THE OTHERS GO  WHERE 
THE PUCK IS...THE PUCK IS...

I GO WHERE THE PUCK IS I GO WHERE THE PUCK IS 
GOING TO...GOING TO...

WAYNE GRETSKY



Strategian sisältö ja prosessitekijätStrategian sisältö ja prosessitekijät



= = STRATEGIANSTRATEGIAN
SISÄLTÖSISÄLTÖ

Miten muutosta Miten muutosta 
johdetaan?johdetaan?

Tulevaisuusnäkymä?Tulevaisuusnäkymä?

Tavoitteet?Tavoitteet?

Toimenpiteet?Toimenpiteet?

Toimintaympäristö?Toimintaympäristö?

Mihin Mihin 
asioihin asioihin 

tulisi ottaa tulisi ottaa 
kantaa?kantaa?

Visio?Visio?

= STRATEGIA= STRATEGIA--
PROSESSIPROSESSI

Miten sitoutan Miten sitoutan 
henkilöstön?henkilöstön?

Miten organisoin Miten organisoin 
prosessin?prosessin?

Muutospaineet?Muutospaineet?

Miten hoidan Miten hoidan 
viestinnän?viestinnän?

Milloin ja missäMilloin ja missä

toteutetaan?toteutetaan?



(mm. Clarke, Pohjonen&Sariola 2002)

YLIOPISTON MISSIO

TOIMEENPANO JA 
SEURANTA

STRATEGIAT

STRATEGIOIDEN 
MUUNTAMINEN 
MITATTAVAKSI 
TOIMINNAKSI

TAVOITTEIDEN JA 
STRATEGIOIDEN 
MUOKKAAMINEN 
TILANTEEN 
MUKAISESTI

A - STRATEGIAN LAADINTA-
PROSESSI

B - STRATEGIAN TOIMEEN-
PANOPROSESSI

VISIO

SKENAARIOT

NYKYTILA

MISSION JA SEN 
TOTEUTTAMISEEN 
TÄHTÄÄVÄN VISION 
MUUNTAMINEN 
TAVOITTEELLISEKSI 
SUUNNITELMAKSI



Tulevaisuuden näkymä ja arvokeskustelu, Mitä?
Mitä tietoja ja taitoja henkilöstö ja opiskelijat tarvitsevat tulevaisuudessa?

henkilöstön osaaminen
• opiskeluympäristö

• tvt

Toimeenpanosuunnitelma    Miten?

Nykytilan arviointi

Oppimisympäristön 
suunnittelu

Henkilöstön 
täydennyskoulutus

Pedagoginen ja
tekninen tuki

seuranta
ja 

arviointi

Muutos-
paineet
Miksi?

TVT-strategiaprosessi
TVT-strategiaprosessi

OPS



TVTTVT--kehittämisstrategian mallikehittämisstrategian malli

Vaiheet:Vaiheet:
TVTTVT-- historian tunnistaminenhistorian tunnistaminen
muutospaineetmuutospaineet
tulevaisuuden näkymätulevaisuuden näkymä
visiovisio
nykytilan arviointinykytilan arviointi
tavoitteiden asettaminentavoitteiden asettaminen
strategiset toimenpiteetstrategiset toimenpiteet

Janne SariolaJanne Sariola

seuranta seuranta 
ja ja 

arviointiarviointi
ITIT--johtaminenjohtaminen



VisioVisio

JANNE  SARIOLAJANNE  SARIOLA



VISIO

”Olet huomenna siellä, 
missä ajatuksesi ovat tänään.”

Winston Churchill

”Olet huomenna siellä, ”Olet huomenna siellä, 
missä ajatuksesi ovat tänään.”missä ajatuksesi ovat tänään.”

WinstonWinston ChurchillChurchill

Janne Sariola



VISIOVISIO

realistinenrealistinen
haasteellinenhaasteellinen
kytkentä organisaation arvoihinkytkentä organisaation arvoihin
tavoite tulevaisuuteentavoite tulevaisuuteen
sitoutuminen: tunnesitoutuminen: tunne-- ja arvotasoja arvotaso
etukäteen ajateltu hyppy etukäteen ajateltu hyppy 
tuntemattomaantuntemattomaan

Jukka Alava 1999Jukka Alava 1999

Janne SariolaJanne Sariola



VISIOVISIO

Missä tilanteessa halutaan olla?Missä tilanteessa halutaan olla?
johtavajohtava
joukossajoukossa
seuraajaseuraaja
tarkkailijatarkkailija

Janne SariolaJanne Sariola



Helsingin yliopiston visioHelsingin yliopiston visio

Vuonna 2006 Helsingin yliopisto on kansainvVuonna 2006 Helsingin yliopisto on kansainväälisesti tunnustettu, lisesti tunnustettu, 
maamme johtava yliopistotason verkkokurssien ja tukipalveluiden maamme johtava yliopistotason verkkokurssien ja tukipalveluiden tuottaja. tuottaja. 
Suomen virtuaaliyliopiston tarjonnasta yli kolmasosa on HelsingiSuomen virtuaaliyliopiston tarjonnasta yli kolmasosa on Helsingin n 
yliopiston tuottamia kursseja.  yliopiston tuottamia kursseja.  

TietoTieto-- ja viestintja viestintäätekniikkaa ktekniikkaa kääytetytetääään laajasti Helsingin yliopiston n laajasti Helsingin yliopiston 
tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa. Kolmasosa yliopiston tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa. Kolmasosa yliopiston 
opinnoista on toteutettu monimuotoisena verkkoopinnoista on toteutettu monimuotoisena verkko--opetuksena. Helsingin opetuksena. Helsingin 
yliopiston tuottamille kursseille on tunnusomaista korkeatasoineyliopiston tuottamille kursseille on tunnusomaista korkeatasoinen n 
pedagoginen osaaminen, tieteenalan suvereeni hallinta ja laadukapedagoginen osaaminen, tieteenalan suvereeni hallinta ja laadukas s 
tekninen toteutus, miktekninen toteutus, mikää tekee niisttekee niistää opiskelijoiden ja opettajien suosimia.opiskelijoiden ja opettajien suosimia.

((TietoTieto-- ja viestintja viestintäätekniikka opetuksessa ja opiskelussa tekniikka opetuksessa ja opiskelussa 
virtuaaliyliopistostrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2003virtuaaliyliopistostrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2003--2006, 2006, 
17.04.2002, HY konsistorin p17.04.2002, HY konsistorin päääättöös)s)



Oulun yliopiston visioOulun yliopiston visio

–– Vuonna 2005 Oulun yliopisto on verkostoitunut elinikäisten Vuonna 2005 Oulun yliopisto on verkostoitunut elinikäisten oppijoidenoppijoiden
yhteisö, joka hyödyntää kaikissa toiminnoissaan tuloksellisesti yhteisö, joka hyödyntää kaikissa toiminnoissaan tuloksellisesti tietotieto-- ja ja 
viestintäteknologiaa.viestintäteknologiaa.

–– Se on alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetSe on alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu ja tu ja 
haluttu yhteistyökumppani. Sen tarjoaman koulutuksen pohjana on haluttu yhteistyökumppani. Sen tarjoaman koulutuksen pohjana on 
yliopiston monitieteisyys ja pohjoisuuden asiantuntemus.yliopiston monitieteisyys ja pohjoisuuden asiantuntemus.

–– TietoTieto-- ja viestintäteknologian sovellusten korkea laatu perustuu ja viestintäteknologian sovellusten korkea laatu perustuu 
yliopistotasoiseen tutkimusyliopistotasoiseen tutkimus-- ja kehitystoimintaan. ja kehitystoimintaan. 

–– Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilöstölleen Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilöstölleen 
ajanmukaisen, korkeatasoisen ja kilpailukykyisen tietoteknisen ajanmukaisen, korkeatasoisen ja kilpailukykyisen tietoteknisen 
toimintaympäristön. toimintaympäristön. 

–– Kaikilla opiskelijoilla ja työyhteisön jäsenillä on tehtävien edKaikilla opiskelijoilla ja työyhteisön jäsenillä on tehtävien edellyttämät ellyttämät 
tietotieto-- ja viestintätekniikan valmiudet. Tietoja viestintätekniikan valmiudet. Tieto-- ja viestintätekniikkaa ja viestintätekniikkaa 
hyödyntäviä koulutussovelluksia kehitetään ja käytetään jokaiseshyödyntäviä koulutussovelluksia kehitetään ja käytetään jokaisessa sa 
tiedekunnassatiedekunnassa



VISIOVISIO

Tavoitetilan määrittelyTavoitetilan määrittely
kuinka paljon?kuinka paljon?
missä asemassa ollaan?missä asemassa ollaan?

Janne SariolaJanne Sariola



Strategian painopistealueetStrategian painopistealueet



PainopistealueetPainopistealueet

Mitkä asiat sinä valitsisit strategian 
painopistealueiksi?

Eli 

Mitkä asiat olisivat toimeenpanon kannalta
tärkeimmät?

- 5 asiaa tärkeysjärjestyksessä… MIKSI? 

Mitkä asiat sinä valitsisit strategian Mitkä asiat sinä valitsisit strategian 
painopistealueiksi?painopistealueiksi?

Eli Eli 

MitkäMitkä asiatasiat olisivatolisivat toimeenpanontoimeenpanon kannaltakannalta
tärkeimmättärkeimmät??

-- 5 5 asiaaasiaa tärkeysjärjestyksessätärkeysjärjestyksessä… MIKSI? … MIKSI? 



Mitkä asiat sinä valitsisit Mitkä asiat sinä valitsisit tvttvt--strategianstrategian

painopistealueiksi? Miksi?painopistealueiksi? Miksi?

VirtuaalisenVirtuaalisen ympäristönympäristön
rakentaminenrakentaminen
TeknisenTeknisen jaja ped.tuenped.tuen
organisointiorganisointi
TvtTvt-- täydennystäydennys-- jaja
jatkokoulutuskurssitjatkokoulutuskurssit
TyöaikasuunnitelmaTyöaikasuunnitelma
HenkilöstönHenkilöstön koulutuskoulutus

ViestinnänViestinnän tehostaminentehostaminen

JohtamisenJohtamisen vastuutvastuut

organisoidaanorganisoidaan

TukipalvelutTukipalvelut

PalkitseminenPalkitseminen



PainopistealueetPainopistealueet

Virtuaaliyliopistostrategia 2003Virtuaaliyliopistostrategia 2003--20062006

1. Opiskelijoiden osaaminen
• opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan opiskelutaitoja parannetaan

2. Henkilöstön koulutus
• henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaamista kehitetään, erityisesti 

pitkäkestoisen koulutuksen avulla

3. Opiskelu- ja opetusympäristöt
• kaikkien opiskelijoiden ja opettajien pääsy verkkoon turvataan
• fyysisiä ja virtuaalisia opiskeluympäristöjä kehitetään

4. Hallinto
• koordinaatiota tehostetaan verkostoitumisen edistämiseksi kampusten välillä 

sekä hallinnon osastojen välillä
• strategista ajattelua vahvistetaan yksiköissä
• verkko-opetuksen tukipalveluja vahvistetaan

1.1. Opiskelijoiden osaaminenOpiskelijoiden osaaminen
•• opiskelijoiden tietoopiskelijoiden tieto-- ja viestintätekniikan opiskelutaitoja parannetaanja viestintätekniikan opiskelutaitoja parannetaan

2.2. Henkilöstön koulutusHenkilöstön koulutus
•• henkilöstön tietohenkilöstön tieto-- ja viestintätekniikan osaamista kehitetään, erityisesti ja viestintätekniikan osaamista kehitetään, erityisesti 

pitkäkestoisen koulutuksen avullapitkäkestoisen koulutuksen avulla

3.3. OpiskeluOpiskelu-- ja opetusympäristötja opetusympäristöt
•• kaikkien opiskelijoiden ja opettajien pääsy verkkoon turvataankaikkien opiskelijoiden ja opettajien pääsy verkkoon turvataan
•• fyysisiä ja virtuaalisia opiskeluympäristöjä kehitetäänfyysisiä ja virtuaalisia opiskeluympäristöjä kehitetään

4.4. HallintoHallinto
•• koordinaatiota tehostetaan verkostoitumisen edistämiseksi kampuskoordinaatiota tehostetaan verkostoitumisen edistämiseksi kampusten välillä ten välillä 

sekä hallinnon osastojen välilläsekä hallinnon osastojen välillä
•• strategista ajattelua vahvistetaan yksiköissästrategista ajattelua vahvistetaan yksiköissä
•• verkkoverkko--opetuksen tukipalveluja vahvistetaanopetuksen tukipalveluja vahvistetaan



Strategian toimeenpanoStrategian toimeenpano



ToimeenpanoToimeenpano
1. Vaiheistus
2. Selkeä suunnitelma ja budjetti
3. Painopistealueiden mukainen resurssien suuntaaminen

Esim: 
- 200 opettajaa koulutetaan, osaamistavoitteet…
- hankitaan laitteita 1/5
- pedagogisia pilotteja käynnistetään
- johtamiskoulutus käynnistetään
- tukipalveluita vahvistetaan 10->20 henkilötyövuoteen

Keskeistä on se, miten tiedekunnat ja laitokset itse 
suuntaavat omista voimavaroistaan tvt:n käyttöön!!!
ja samalla rakennetaan kansallisia tukipalveluja erityisesti 
verkostoille.

1.1. VaiheistusVaiheistus
2.2. Selkeä suunnitelma ja budjettiSelkeä suunnitelma ja budjetti
3.3. Painopistealueiden mukainen resurssien suuntaaminenPainopistealueiden mukainen resurssien suuntaaminen

EsimEsim: : 
-- 200 opettajaa koulutetaan, osaamistavoitteet…200 opettajaa koulutetaan, osaamistavoitteet…
-- hankitaan laitteita 1/5hankitaan laitteita 1/5
-- pedagogisia pilotteja käynnistetäänpedagogisia pilotteja käynnistetään
-- johtamiskoulutus käynnistetäänjohtamiskoulutus käynnistetään
-- tukipalveluita vahvistetaan 10tukipalveluita vahvistetaan 10-->20 henkilötyövuoteen>20 henkilötyövuoteen

Keskeistä on se, miten tiedekunnat ja laitokset itse Keskeistä on se, miten tiedekunnat ja laitokset itse 
suuntaavat suuntaavat omista voimavaroistaanomista voimavaroistaan tvt:ntvt:n käyttöön!!!käyttöön!!!
ja samalla rakennetaan ja samalla rakennetaan kansallisia tukipalvelujakansallisia tukipalveluja erityisesti erityisesti 
verkostoille.verkostoille.



StrategiapalveluStrategiapalvelu



SVYSVY--ITIT--PedaPeda

StrategiapalveluStrategiapalvelu



Onnistunut strategiatyöskentelyOnnistunut strategiatyöskentely



1.1. Ei mikEi mikääään ole niin kn ole niin kääytytäännnnööllistllistää
kuin hyvkuin hyvää teoriateoria..
HyvHyvää teoreettinen osaaminen yhdistyneenteoreettinen osaaminen yhdistyneenää kokemukseen ovat kuin kokemukseen ovat kuin 

silmsilmäälasit, joiden avulla strategiatylasit, joiden avulla strategiatyöön maailma avautuu paremmin. n maailma avautuu paremmin. 

ErityistErityistää hyhyöötytyää strategiakoulukuntien ja niiden keskeisten oppien strategiakoulukuntien ja niiden keskeisten oppien 

tuntemisesta on strategiaprosessin suunnittelutuntemisesta on strategiaprosessin suunnittelu-- ja ja 

kkääynnistysvaiheessa. ynnistysvaiheessa. 

Strategiaprosessissa niitStrategiaprosessissa niitää tulee soveltaa tavalla, joka muodostaa tulee soveltaa tavalla, joka muodostaa 

kestkestäävvään sillan teorian ja kn sillan teorian ja kääytytäännnnöön vn väälille. lille. 

StrategiatyStrategiatyöössssää teorioihin on suhtauduttava kuten tyteorioihin on suhtauduttava kuten työökaluihin, ei kuin kaluihin, ei kuin 

piirustuksiin. Niistpiirustuksiin. Niistää on valittava ja muokattava tilanteeseen parhaiten on valittava ja muokattava tilanteeseen parhaiten 

ltsoveltuva

Onnistunut strategiatyöskentely? Onnistunut strategiatyöskentely? 
(Sariola&Pohjonen 2002, (Sariola&Pohjonen 2002, opmopm, Muuttuuko , Muuttuuko mikäänmikään--kirjakirja))



2. Yliopistot ovat erityislaatuisia organisaatioita2. Yliopistot ovat erityislaatuisia organisaatioita. . 

Yliopistoihin ei tule soveltaa yritysmaailmassa tai muualla valtYliopistoihin ei tule soveltaa yritysmaailmassa tai muualla valtiohallinnossa iohallinnossa 

kehitettyjkehitettyjää strategiamalleja suoraan. strategiamalleja suoraan. 

Tutkimuksen vapautta ja toimijoiden autonomisuutta korostava kulTutkimuksen vapautta ja toimijoiden autonomisuutta korostava kulttuuri luo ttuuri luo 

vahvan leimansa yliopistojen toimintaan ja rakenteeseen. Tvahvan leimansa yliopistojen toimintaan ja rakenteeseen. Täämmää on otettava on otettava 

huomioon kaikissa yliopistojen strategiaprosesseissa.huomioon kaikissa yliopistojen strategiaprosesseissa.

Onnistunut strategiatyöskentely?Onnistunut strategiatyöskentely?



3.3. YhtYhtää ttäärkerkeääää kuin tulos on matka sinne.kuin tulos on matka sinne.
Strategia on tavoitteellista toimintaa jatkuvasti Strategia on tavoitteellista toimintaa jatkuvasti 
muuttuvassa ympmuuttuvassa ympääristristöössssää. Siksi se toteutuu vain . Siksi se toteutuu vain 
harvoin sellaisena kuin se on suunniteltu. Tharvoin sellaisena kuin se on suunniteltu. Täämmään n 
vuoksi strategia tulee nvuoksi strategia tulee näähdhdää dynaamisena dynaamisena 
prosessina, ei jprosessina, ei jääykkykkäännää suunnitelmana. suunnitelmana. 
On tOn täärkerkeääää tarjota mahdollisimman monelle tarjota mahdollisimman monelle 
mahdollisuus osallistua strategiaprosessiin. mahdollisuus osallistua strategiaprosessiin. 
Prosessin aikana syntyy yhteinen kProsessin aikana syntyy yhteinen kääsitteistsitteistöö ja ja 
nnääkemys asiasta jota ei mikkemys asiasta jota ei mikääään kirjoitettu n kirjoitettu 
dokumentti voi korvata.dokumentti voi korvata.

Onnistunut strategiatyöskentely?Onnistunut strategiatyöskentely?



4. Strategian tulee perustua analyyseihin.4. Strategian tulee perustua analyyseihin.
Strategian tulee perustua realistiseen kStrategian tulee perustua realistiseen kääsitykseen sitykseen 
siitsiitää, miten nykytilanteeseen on tultu, mik, miten nykytilanteeseen on tultu, mikää se nyt se nyt 
on ja erityisesti mitkon ja erityisesti mitkää ovat tulevaisuuden ovat tulevaisuuden 
mahdollisuudet. mahdollisuudet. 
Kuten suunnistuksessa ei kompassista ja kartasta Kuten suunnistuksessa ei kompassista ja kartasta 
ole apua, jos ei tiedole apua, jos ei tiedää missmissää on, miten tilanteeseen on, miten tilanteeseen 
on tultu tai mihin on menossa. Pon tultu tai mihin on menossa. Päääämmäääärrää on on 
ttäärkein.rkein.

Onnistunut strategiatyöskentely?Onnistunut strategiatyöskentely?



5. Riittävän pitkä tulevaisuuskeskustelu5. Riittävän pitkä tulevaisuuskeskustelu
koko työyhteisö mukaankoko työyhteisö mukaan
yhteinen käsitteenmäärittely tärkeääyhteinen käsitteenmäärittely tärkeää
ei vain opettajien ja yliopiston ylimmän johdon ei vain opettajien ja yliopiston ylimmän johdon 
taustatuki, vaan erityisesti myös keskijohdon taustatuki, vaan erityisesti myös keskijohdon 
merkitysmerkitys

Onnistunut strategiatyöskentely?Onnistunut strategiatyöskentely?



Innostava visio lähtökohtanaInnostava visio lähtökohtana
selkeät, mitattavat tavoitteetselkeät, mitattavat tavoitteet
rajataan pois, otetaan tilalle uuttarajataan pois, otetaan tilalle uutta
resurssien ymmärtäminen laajastiresurssien ymmärtäminen laajasti
strategiatyö koskettaa koko yhteisöä, ei vain ylintä johtoastrategiatyö koskettaa koko yhteisöä, ei vain ylintä johtoa
riittävä viestintäriittävä viestintä
osa tavoiteneuvotteluprosessia, mistä keskustellaan ,sitä osa tavoiteneuvotteluprosessia, mistä keskustellaan ,sitä 
arvostetaanarvostetaan

Miten strategiasta tehdään todellisuutta?Miten strategiasta tehdään todellisuutta?



Mikä visio sinua innostaa lähtemään mukaan?Mikä visio sinua innostaa lähtemään mukaan?
Mitkä resurssit sinulla on toteuttamiseen?Mitkä resurssit sinulla on toteuttamiseen?
Oletko aivan varma nykyisen työnjaon Oletko aivan varma nykyisen työnjaon 

tehokkuudesta? Keitä voisi tulla mukaan tehokkuudesta? Keitä voisi tulla mukaan 
verkostoon?verkostoon?

Mistä olet valmis luopumaan paremman Mistä olet valmis luopumaan paremman 
tulevaisuuden puolesta?tulevaisuuden puolesta?

Näetkö Näetkö tvt:ntvt:n välineenä vain laajemmin uutena välineenä vain laajemmin uutena 
verkostoituneena toimintakulttuurina?verkostoituneena toimintakulttuurina?

Miten strategiasta tehdään todellisuutta?Miten strategiasta tehdään todellisuutta?
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Kysymyksiä, ajatuksia…Kysymyksiä, ajatuksia…
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