
KOHDERYHMÄKEHITTÄJÄ – FAQ 

 

1. Mitä ilmainen kokeilu tarkoittaa? 

Ilmaisella kokeilujaksolla saat ensimmäisen moduulin A-osan, jonka mukana tavoitetaulu (matriisi). Tämän 

materiaalin avulla voit heti aloittaa kehittämään yritystäsi. Matriisi on koko kurssin punainen lanka läpi 

koko kurssin. Kokeilujakson aikana saat myös moduulit 1 ja 2 sekä niihin liittyvät tehtävät. 

2. Kuinka monta oppimismoduulia koko kurssi sisältää? 

Kurssi sisältä 12 oppimoduulia A- ja B-osineen sekä tehtävineen. Moduulit pitävät sisällään noin 60 

kehittämistapausta 11 työmoduulia. Työmoduuli on kehitysmateriaalia, jolla on looginen vaiheittainen 

kulku. 

3. Kuinka kauan kurssi kestää? 

Kurssi kestä 12 kuukautta.  

4. Kuinka usein uusi oppimoduuli tulee? Voiko muuttaa aikaväliä? 

Oppimoduuli tulee joka toinen viikko ja tehtävät kerran kuussa. Jos kehitystyö on kiireellinen, kurssi 

voidaan tilata postitse kahtena kansiona. 

5. Mitä kurssi maksaa? 

Yksi moduulipari maksaa 45 euroa (sis. 24 % alv). Moduulipari sisältää moduulin A- ja B-osuudet sekä 

tehtävät.  

6. Mistä saisin lisätietoa kurssista? 

Mikäli haluat tarkempaa tietoa kurssin sisällöstä, klikkaa ”kurssin sisältö”. Saat printattavan pdf-

dokumentin. 

7. Oheispalvelu 

Jos tarvitset apua kehittämistyössä, voit lähettää tehtävät ja yhteistietosi EKS-Instituuttiin. Konsultti käy 

materiaalin läpi ja soittaa ajan sopimiseksi. Neuvontatyö tapahtuu SKYPEn kautta. Konsultoinnin hinta on 

25 euroa / 15 min, sis. alv). Yrityksille on tarjolla seminaareja tai workshopeja. Kustannus 1.600 euroa (sis. 

alv) Joukkoseminaarin kustannus on 230 euroa/ henkilö (sis. alv) 

8. Yrittäjälle 

Kun tilaat kurssin, suosittelemme, että teet kehittämistyön kahden yrityksessä työskentelevän tai sen 

toiminnan tuntevan henkilön kanssa. Kurssi sisältää ison määrän ideoita ja on tärkeää, että pääset 

vaihtamaan ajatuksia. Pienessä ryhmässä syntyy arvokas ryhmädynamiikka. 

9. Toimihenkilö 

Ennen kuin tilaat Kohderyhmäkehittäjä-kurssin, hanki ensin kaksi ilmaista moduulia ilmaiseksi. Ilmaiset 

moduulit sisältävät uran kehittämismoduulin ”Tiesi työntekijästä yrityksen kehittäjäksi”, joka opettaa 

sinulle vaiheittain prosessin, jonka avulla sinusta tulee jo lyhyessä ajassa suosittu ongelmanratkaisija. 

Moduuli antaa sinulle eväät siihen, että jatkokurssilla voit hankkia laajat taidot yrityskehittäjäksi.  

10. Vertaistuki 

Vastaava kurssi on toiminut Saksassa jo yli 30 vuotta. Sen seurauksena ympäri Saksaa on syntynyt n. 35 

kerran kuussa toimivaa tehopiiriä. Istunnoissa yrittäjät ja toimihenkilöt auttavat toisiaan menestymään 

vielä paremmin. Suomessa e-learning-kurssi alkaa 2019. Tarkoituksena on luoda tehopiirejä myös 

Suomeen. Piiri muodostetaan, kun samalta paikkakunnalta löytyy vähintään 10 kurssilaisia. 


