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Miten organisaatio voi oppia kriisistä? työpaja 16.11.2022
Etätoteutus:
Kriisi tuo esiin organisaation piirteitä ja kykyjä sopeutua toimintaympäristön
poikkeuksellisiin ja nopeisiin muutoksiin. On tärkeää pysähtyä miettimään: Mitä
onkaan tapahtunut? Millaisia vaikutuksia eri tapahtumilla oli ja miten
organisaatiomme voisi jatkossa varautua paremmin?
Miten organisaatio voi oppia kriisistä? -työpajassa käsittelemme, mitä muutoksia kriisi
aiheuttaa organisaation oppimiskykyyn ja millä tavoin voimme muuttaa kriisin
mahdollisuudeksi oppimalla.
ALKAA
16.11.2022 09.00 16.11.2022 12.00

SIJAINTI
Teams,
Helsinki

JÄSENHINTA

HINTA

420 €

560 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Kriisi tuo esiin organisaation piirteitä ja kykyjä sopeutua
toimintaympäristön poikkeuksellisiin ja nopeisiin muutoksiin. On tärkeää
pysähtyä miettimään: Mitä onkaan tapahtunut? Millaisia vaikutuksia eri
tapahtumilla oli ja miten organisaatiomme voisi jatkossa varautua
paremmin? Kyse on organisaation kehittämiselle hedelmällisestä ajasta,
jolloin kokoamme kuvaa kriisin aikaisista tapahtumista ja
toiminnastamme kriisin eri vaiheissa. On luonnollista, että haluamme
ajatella tulevaisuutta, mutta menneestä on hyvä oppia - eritoten kriisien
kohdalla.

8.50
Yhteyden avaus

Kriisi herättää ajatuksia ja oivalluksia meissä jokaisessa ja kriisistä
oppiminen on näiden kysymysten yhteen keräämistä ja vastauksien
etsimistä niihin. Kriisi tarjoaa jokaiselle organisaatiolle mahdollisuuden
uudistua ja kriisistä oppiminen on tähän mahdollisuuteen tarttumista.
Kriisistä oppiminen auttaa meitä hahmottamaan, miten voimme jatkossa
olla parempia niin yksilöinä kuin yhteisönäkin.

12.00
Tilaisuus päättyy

Miten organisaatio voi oppia kriisistä? -työpajassa käsittelemme, mitä
muutoksia kriisi aiheuttaa organisaation oppimiskykyyn ja millä tavoin
voimme muuttaa kriisin mahdollisuudeksi oppimalla. Työpajaan
osallistuminen ei vaadi etukäteisosaamista, kokemusta tai tiettyä
tehtävänkuvaa. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, on vain ratkaisuja ja
niistä oppimista. Työpajassa saa mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia,
kokemuksia ja oppia muilta osallistujilta.
Työpajan asiantuntijana toimii koulutuspäällikkö Mikko Poutala Suomen
Palopäällystöliitosta. Mikko on pelastustoimitaustainen
yritysturvallisuuden asiantuntija, joka on tutkinut kriisistä oppimista MBAtutkintonsa opinnäytetyössä.

9.00
Kriisistä oppimisen teoriataustaa
Miten organisaatio voi oppia kriisistä? -työpaja
koulutuspäällikkö Mikko Poutala, Suomen Palopäällystöliitto

Aamupäivän aikana pidetään kaksi taukoa, noin klo 9.50 ja klo 10.50.

Asiantuntijat
Mikko Poutala
Koulutuspäällikkö
Suomen Palopäällystöliitto-Finlands Brandbefälsförbund r.y.

Asiakaspalvelu
09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.
Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

