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Houkutteleva
monialainen 

yhteisö 

Arvomme: * yhteisöllisyys * uteliaisuus * rohkeus * avoimuus * luottamus * 

SSJS on johtava strategiaosaajien yhteisö. SSJS:n tehtävänä on johtaa rohkeaa 
strategiakeskustelua, joka auttaa organisaatioita tekemään strategista johtamista kilpailuedun. 
Tuomme strategisella ajattelulla vaikuttavuutta ja vastuullisuutta yhteiskunnallisten 
haasteiden ratkaisemiseen. Haluamme edistää Suomen menestymistä sekä jäsenistömme 
osaamisen jatkuvaa kehittymistä ja työn merkityksellisyyttä. 

Strategisen 
johtamisen 
edelläkävijä

Strategisen 
osaaminen 

kehittäjä  

Vastuullinen 
vaikuttaja 

Neljä keskeisintä tavoitettamme: 



SSJS:n arvot

Yhteisöllisyys, uteliaisuus, rohkeus, avoimuus ja luottamus
SSJS tunnetaan Suomessa strategista johtamista ja ajattelua edistävänä yhteisönä. 
Pidämme yhtä ja uskomme toisimme sekä strategisen johtamisen tulevaisuuteen. 

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Uteliaisuus on meille innostusta jakaa tietoa, 
kokea uutta ja oppia lisää. 

Toimimme luottamuksellisesti yhdessä oppien, avoimesti tietoa jakaen ja etsien 
yhdessä rohkeita ratkaisuja strategiseen johtamiseen, yhteiskunnallisiin haasteisiin 
kasvattaen strategiaosaajien työn merkityksellisyyttä.
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Strategiset tavoitteet tiivistetysti 

1. Strategisen johtamisen edelläkävijä 

2. Houkutteleva, monialainen yhteisö

3. Strategisen osaamisen kehittäjä 

4. Vastuullinen vaikuttaja 
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Strategiset tavoitteet yksityiskohtaisemmin 
1. Strategisen johtamisen edelläkävijä 

SSJS:n tehtävänä on johtaa rohkeaa strategista keskustelua ja ajattelua, joka auttaa 
jäseniä kehittämään osaamistaan, organisaatioita tekemään strategisesta 
johtamisesta kilpailuedun ja yhteiskuntaa ratkomaan haasteitaan. SSJS hyödyntää 
akateemista tutkimusta, edelläkävijäyritysten ja –organisaatioiden kyvykkyyttä sekä 
jäseniensä osaamista ja kokemusta. 

2. Houkutteleva, monialainen yhteisö 

SSJS on houkutteleva ja monialainen yhteisönä. Yhteisössä yhdistyy akateeminen 
tutkimusosaaminen, konsulttiosaaminen ja käytännön kokemus eri aloilta. ABC-
verkoston (yliopistotutkijoiden, yritysjohtajien ja konsulttien) lisäksi strategisen 
johtamisen yhteisöön kuuluu lisääntyvästi julkisyhteisöjä (P) sekä ’scale-up’ ja start-
up yrityksiä. Olemme kansainvälisesti verkottuneita. 
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Strategiset tavoitteet yksityiskohtaisemmin 
3. Strategisen osaaminen kehittäjä   

Jaamme tietoa luottamuksellisesti, sparraamme toisiamme avoimesti ja 
opimme yhdessä. Kehitämme jäseniemme osaamista sekä vahvistamme 
työn merkityksellisyyttä. 
4. Vastuullinen vaikuttaja 

Tuomme strategisella ajattelulla vaikuttavuutta ja vastuullisuutta 
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Vastaamme ajankohtaisilla 
teemavalinnoilla ja verkostoaan laajentamalla strategiaosaamisen tarpeen 
kasvuun nopeasti muuttuvassa, vaikeasti ennakoitavissa olevassa 
toimintaympäristössä.
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