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1. SSJS:N STRATEGIA 
Seuran strategia kaudelle 2020-2022 on uusittu ja on perustana 
toimintasuunnitelmalle. Hallitus tarkastelee strategiaa ja sen toteutumista 
jokaisessa kokouksessaan.  

Seuran visio: 

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

 
Mittarit: 

− Jäsenkokemus 

− Jäsenmäärän kasvu 

− Sovittujen toimenpiteiden toteutusaste 

− Talous 

 

2. STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMINTA 2021 
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Vuosi 2021 on SSJS:n 32. toimintavuosi.  

Vuoden 2021 aikana kehitämme Seuran toimintaa edelleen sekä toimintojen 
uudelleen organisoinnin että sisällön osalta.  

Seuran toimintojen ja hallinnon modernisointia jatketaan. Toiminta on aiemmin 
perustunut pitkälti perinteisiin tapahtumiin. Koronan myötä toimintaa on siirretty 
pitkälti verkkoon. Verkkotapahtumat ovat saaneet hyvän vastaanoton ja olemme 
pystyneet palvelemaan jäseniä paremmin myös pk-seudun ulkopuolella.  

Vuonna 2021 korona vaikuttaa edelleen Seuran toimintaympäristöön. 
Epidemiatilanteen niin salliessa osa tapahtumista palaa perinteisiksi tapaamisiksi, 
mutta jatkamme myös digitapahtumien järjestämistä. 

Pyrimme myös kasvattamaan Seuran näkyvyyttä edelleen eri kanavissa. 

 

3. STRATEGIAN NELJÄ KESKEISINTÄ TAVOITETTA 

a. 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.  

− Erityisesti toiminnanjohtaja sekä hallitus tuottavat aktiivisesti sisältöjä 
nettisivuille ja somekanaviin. Aktivoidaan myös jäseniä osallistumaan 
keskusteluun nettisivuillamme ja sitä kautta julkiseen keskusteluun.   

− Jatketaan verkostoitumista myös muiden toimijoiden kanssa, mahdolliset 
yhteisesiintymiset / -kommentointi (esim. Henryn strategiaverkosto, 
Yliopistot, AMKt).  
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−  Osallistutaan strategiakeskusteluun myös julkishallinnon osalta. Vuosi 2021 
on kuntavaalivuosi. Tuodaan esille onnistumisia kuntien 
strategiatyöskentelyssä. 

 

b. 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. 

− Lisäämme järjestön tunnettuutta ja näkyvyyttä viestimällä aktiivisesti eri 
kanavissa ja lisäämällä näkyvyyttä somessa.  

− Aktivoidaan jäseniä osallistumaan ja toimimaan sisällön tuottajina ja jakajina 
Seuran tuottamassa verkostossa ja kanavissa, Seuran jäseniä kannustetaan 
tuomaan omaa ja verkostomme ammattitaitoa ja osaamista esiin 
kirjoittamalla seuran blogiin.  

− Hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja toimivat myös Seuran lipunkantajina 
omissa verkostoissaan. 

c. Strategisen osaamisen kehittäjä 
 Olemassa olevien toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen: 

− Kuukausittaiset teematilaisuudet (strategiaillat ja -aamut) ovat toiminnan 
runko. Kaikissa tilaisuuksissa on interaktiivinen osuus. Aloitetaan 
strategiatilaisuuksien digitaalinen tallennus. 

− Theory meets practice -tilaisuudet (akateemisen tutkimuksen 
esitteleminen ja avaaminen jäsenille)  

mailto:ssjs@ssjs.fi


5 

 

 

 

SUOMEN STRATEGISEN JOHTAMISEN SEURA RY 

Y-tunnus 1096057-4  

ssjs@ssjs.fi ● www.ssjs.fi ● @StrategiaSuomi 

RAKKAUDESTA STRATEGIAAN SIVU 5 / 7 

− Strategiapalkinto kevätkaudella 2021 yhteistyössä Pirkko ja Tarmo 
Vahvelaisen Säätiön kanssa.  

− Vuoden Strategiateko & julkistus syyskaudella 2021.  

− Seurataan erityisesti Strategic Management Societyn toimintaa ja viestitään 
siitä jäsenille. Kartoitetaan myös muiden vastaavien yhteisöjen toimintaa. 

 

 

Uusien toimintamuotojen ja sisältöjen rakentaminen ja käyttöönotto: 

− Oivallusverstas-tilaisuudet: Tilaisuuksilla pyritään tukemaan jäsenistön 
oppimista ja tuottamaan jäsenille uusia työkaluja oman työn tueksi. 

− Jäsenten aktivointi keskinäiseen osaamisen jakamiseen ja 
verkostoitumiseen Seuran tuottamien kanavien kautta. (esim. 
Ajatusrikastamo, Strategiasparraus) 

− Jatketaan Lottery Lunch -tapaamisia kun korona hellittää 

− Kansainvälisen, strategiaan liittyvän tutkimuksen suodattaminen ja 
fokusointi, Tuotetaan jäsenistölle tietoa uusista kirjoista ja tutkimuksista.  

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

− Erityisesti toiminnanjohtaja sekä hallitus tuottavat aktiivisesti sisältöjä 
nettisivuille ja somekanaviin. Aktivoidaan myös jäseniä osallistumaan 
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keskusteluun nettisivuillamme ja somekanavissa ja sitä kautta julkiseen 
keskusteluun.   

− Jatketaan verkostoitumista myös muiden toimijoiden kanssa, mahdolliset 
yhteisesiintymiset / -kommentointi (esim. Henryn strategiaverkosto, 
Yliopistot, AMKt).  

−  Osallistutaan strategiakeskusteluun myös julkishallinnon osalta. Vuosi 2021 
on kuntavaalivuosi. Tuodaan esille onnistumisia kuntien 
strategiatyöskentelyssä. 

 

4. TOIMINNAN RAHOITUS 

5. HALLINTO 
 

Seuran hallintoa hoitavat 

− puheenjohtaja ja hallitus Seuran sääntöjen määrittelemällä tavalla 

− toiminnanjohtaja palkattuna osa-aikaisena toimihenkilönä tai ulkoistettuna 
palveluna 

 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin viisi kertaa. Lisäksi hallitus voi kokoontua 
sähköpostikokouksiin kiireellisiä päätöksiä varten. Puheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja käyvät säännöllisesti läpi käytännön asioita.  

 

Toiminnanjohtaja työskentelee virtuaalisesti. Seuralla ei ole toimitiloja. 
Tilaisuudet järjestetään isäntäorganisaatioiden sponsoroimana.  
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