
 

 
 
ELY-keskuksen pk-yrityksen johdon ja avainhenkilöiden kehitysohjelma 

Kasvuun kv-
markkinoilla  

Kasvuun johtamisen valmennusohjelma  
Pohjois-Suomen alueen pk-yrityksille 

 
Valmennusohjelman TOP 5 hyödyt: 

1. Luot kansainvälistymisstrategian, joka mahdollistaa kasvun uusille markkinoille 
2. Saat työkaluja strategian toteuttamiseen  ja kasvun johtamiseen käytännössä 
3. Virität yrityksesi liiketoiminnan ja johtamisen kansainväliselle tasolle 
4. Opit käytännön esimerkeistä miten kansainvälistyminen kannattaa toteuttaa 
5. Verkostoidut rahoittajien, asiantuntijoiden ja toisten kasvuyrittäjien kanssa 

 
Valmennusohjelma alkaa 22.9.2021 

Kehitysohjelman 
toteuttajana: 



 

Valmennusohjelma sisältää: 
• 10 yrityksesi kasvua, kansainvälistymistä ja johtamista tukevaa valmennuspäivää Intotalon kokeneiden 

yritysjohtamisen valmentajien johdolla. Valmennuspäivät toteutetaan etäyhteydellä. 
• 2 suoraan yrityksesi kasvustrategian ja kansainvälistymisen toteutusta tukevaa yrityskohtaista 

konsultointipäivää. Konsultointipäivät toteutetaan joustavasti etä- tai lähitoteutuksella. 
 
LISÄKSI Intotalon toteuttama valmennusohjelma sisältää mm.: 
• Yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen lähtötilanneanalyysin ja raportin kehityskohteista ja kasvun 

potentiaalista 
• Yrityksesi avainhenkilöiden kasvun mindset -arvion – mikä on organisaationne kasvukyvykkyys? 
• Pääsyn suljettuun Intotalon Slack-ryhmään, jossa Intotalon yritysjohdon valmennusten osallistujilla on 

mahdollisuus jakaa oppeja, verkostoitua ja käydä keskusteluja 
• Alma Talent -digikirjaston 12 kk käyttöoikeuden laajaan bisneskirjojen valikoimaan (arvo 238 €) 
 

Valmennuksen ohjelma ja aikataulut POHJOIS-SUOMI 
Koulutus järjestetään Zoom-etäyhteydellä verkossa. Valmennuspäivien aikataulu on klo 9-12 ja klo 13-16. 
 
1. Valmennuspäivä: KASVUN MINDSET – KASVUTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN  22.9.2021 
Valmentaja: Marko ”Makke” Leppänen ja Olli ”Ollis” Leppänen 

 
2. Valmennuspäivä: KASVU- JA KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIAN LAATIMINEN  6.10.2021 
Valmentaja: Makke Leppänen. Vieraileva asiantuntija: Taneli Sutinen: Case Superparkin kasvu Suomesta Kiinaan 
 
3. Valmennuspäivä: KANSAINVÄLISTEN VERKOSTOJEN RAKENTAMINEN 27.10.2021 
Valmentaja: Matti Härkönen. 
 
4. Valmennuspäivä: LIIKETOIMINTAMALLIT JA BISNESMUOTOILU 10.11.2021 
Valmentaja: Makke Leppänen. Vieraileva asiantuntija: Henri Muurimaa, case: Saas-liiketoimintamallin 
rakentaminen kv-markkinoille 

 
5. Valmennuspäivä: KANSAINVÄLISTYMISEN RAHOITUS 24.11.2021 
Valmentaja: Matti Härkönen. 
 
6. Valmennuspäivä: LIIKETOIMINNAN VIRITTÄMINEN KANSAINVÄLISELLE TASOLLE 9.12.2021 
Valmentaja: Makke Leppänen. Vierailevana asiantuntijana Jari Haapaniemi, case: Hallitus- ja johtoryhmätyön 
organisointi kv-liiketoiminnassa. 
 
7.Valmennuspäivä: MYYNNIN ORGANISOINTI KV-MARKKINOILLE  12.1.2022 
Valmentaja: Ollis Leppänen. Vierailevana asiantuntijana Mika Okkonen, case: Imagon Oy:n myynnin organisointi 
ja johtaminen Pohjoismaiden markkinoilla. 

 
8. Valmennuspäivä: BRÄNDIN KIRKASTAMINEN JA VIESTINNÄN STRATEGISET VALINNAT 2.2.2022 
Valmentaja: Ollis Leppänen. Vieraileva asiantuntija: Petri Matero, case: Markkinointi ja yrityksen brändin 
rakentaminen kv-markkinoille. 
 
9.PÄÄTÖSJAKSO: KOHTI KASVUA: KANSAINVÄLISTYMISSUUNNITELMIEN TOTEUTUS  23.-24.2.2022 
Valmentajat: Makke Leppänen ja Ollis Leppänen 
 
Valmennusohjelman kustannus 
Koulutusohjelman osallistumismaksu on 1590 eur + alv / osallistuja. Hinta sisältää valmennusohjelman, 
materiaalit sekä kaksi (2) yrityskohtaista konsultointipäivää yhdessä yrityksenne valitseman asiantuntijan 
kanssa. Yrityksestä voi osallistua maksimissaan kaksi henkilöä. Mahdolliset matka- ja majoituskulut ovat 
omakustanteiset. Koulutus sisältää de minimis –tukea.  



 

Intotalon valmennuksessa opit toisilta yrittäjiltä ja saat näkökulmia yrityksesi 
kehittämiseen eri toimialoja ja liiketoimintamalleja edustavilta kollegoilta. 
Kasvun ja kehittämisen vauhdittajina ja valmentajina koulutusohjelmassa toimivat Intotalo Oy:n 
valmentajaverkoston asiantuntijat sekä vierailevat yritysjohtajat. 
 
Intotalon yritysvalmentajat: 
P Toimivat itse yrittäjinä ja heillä on omakohtaista kokemusta yrityksen kasvun haasteista, 

kansainvälistymisestä ja ihmisten johtamisesta eri toimialoilla 
P Ovat toteuttaneet haastavia muutosprojekteja Suomen eturivin yrityksille 
P Puhuvat yrittäjää eli eivät käytä monimutkaista konsulttikieltä 
P Ovat tiimivalmentamisen asiantuntijoita – taustallaan palkitun Tiimiakatemian -tiiimioppimisen 

pedagogiikka ja Intotalon valmentajavalmennus. 
P Auttavat sinua konsultointipäivissä viemään valmennuksen opit käytäntöön ja käsittelemään 

hankaliakin kysymyksiä kasvun tiellä 
 
Tässä ovat asiantuntijamme Kasvuun johtamisen valmennuksessa: 

    
Makke Leppänen on 
johtamisen psykologiaan ja 
kasvun mindsetiin erikoistunut 
valmentaja ja asiantuntija, 
jonka kirjat ovat olleet 
suosittuja johtamisen oppaita 
Suomessa. Makke on toiminut 
yrittäjänä vuodesta 1996 ja on 
mukana useissa kasvua 
kansainvälisiltä markkinoilta 
hakevissa yrityksissä. 

Ollis Leppänen on yrittäjä ja 
kokenut yritysvalmentaja. Hän 
on toiminut yrittäjänä vuodesta 
2000. Hänellä on käytännön 
kokemusta niin vaativan B2B 
myynnin ja markkinoinnin 
toteutuksesta kuin kuluttaja-
palveluiden tuotteistamisesta 
ja myynnistäkin. Olliksen 
koulutus- ja 
konsultointiasiakkaina on ollut 
jo yli 900 pk-yritystä.  

Matti Härkönen on 
pääomasijoitusyhtiö Innovestor 
Oy:n omistajia ja johtoryhmän 
jäsen. Hänellä on 20 vuoden 
kokemus pk-yritysten 
kehittämistehtävistä, kasvusta 
sekä kokemus pk-yritysten 
kasvun rahoitusratkaisujen 
tuottamisesta. Hän on vastannut 
suomalaisten pk-yritysten 
kansainvälistymishankkeiden 
toteutuksesta mm. USA:n ja 
Kiinan markkinoille Grow to USA 
ja Grow to China—ohjelmissa. 
 

Jari Junkkari on markkinoinnin 
ja myynnin asiantuntija. Hän on 
toiminut yrittäjänä 
turvallisuusalalla sekä toiminut 
mainostoimiston 
asiakkuusjohtajana. Hänellä on 
kattava kokemus nykyaikaisen 
markkinoinnin ja myynnin 
toteutuksesta pk-yrityksissä. 
Jarin asiakkaita ovat olleet mm. 
Softroi, Novosan, Saimaan 
Juomatehdas ja KPA Unicon 

 

Ilmoittaudu ja varmista paikkasi yrityksesi kasvuun ja 
kannattavuuteen keskittyvässä kehitysohjelmassa  
Lue lisää ohjelmasta ja asiakaskokemuksista: www.intotalo.com/pk-yrityksen-kehitysohjelma 
 
Lisätietoja kertovat: 
Intotalo Oy    Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
Jari Junkkari    Jari Uusinarkaus 
jari.junkkari@intotalo.com   jari.uusinarkaus@ely-keskus.fi  
040 738 4817   0295 037 141 
 
ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN 15.9.2021 MENNESSÄ 
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=kehpa-koulutus&koulutus=132237 


