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Vaikuttava neuvottelija
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Kurssin vaikuttavuuden tukena:
 Useat simuloidut neuvotteluharjoitukset yksilönä ja tiimissä      Ammattinäyttelijän käyttö harjoituksissa

Harjoitusten videointi      Henkilökohtainen palaute      Rajoitettu osallistujamäärä

FINANCIAL TALENTS CLASS



 

22.10.2015        Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

Kurssin tavoite

Neuvottelutaito on yksi keskeisimmistä avaintekijöistä, millä ratkaiset paitsi henkilökohtaisen asemasi ja arvosi markkinoilla, myös 
yrityksesi tuloksen ja kilpailukyvyn. Oletko jo varmistanut, että Sinulla on hallussasi parhaat neuvottelutaitoasi tukevat työkalut ja 
mallit - valmiudet etulyöntiaseman saavuttamiseen?  

Tällä kurssilla erityistä on muun muassa todellisen neuvottelutilanteen simulointi ammattinäyttelijän avulla, mikä paljastaa 
tehokkaasti paitsi kehityskohteesi, myös vahvuutesi neuvottelijana. Teoriaosuus on lyhyt ja valmennus rakennetaan pääasiassa 
erilaisten yksilö- ja tiimiharjoitusten sekä palautekeskustelujen ympärille. Kurssin tarjoamat työkalut ja mallit ovat käytännössä 
toimiviksi testattuja ja oppimistasi tuetaan lisäksi henkilökohtaisella, omasta neuvottelustasi ja havaituista kehittymisalueistasi 
koostetulla kirjallisella palautteella. Kurssilla sovelletaan Harvardin neuvotteluprojektin prosessimalleja sekä kriittisten neuvottelujen 
metodeita, joista johdetaan käytännön sovellukset työelämän neuvottelutilanteisiin. Kurssipäivään orientoidut ennakkokyselyn avulla, 
mikä auttaa Sinua pohtimaan omia neuvottelutaitojasi sekä –tilanteita. Saat myös ennakkomateriaalin, minkä avulla valmistaudut 
kurssin sisältämiin harjoituksiin.

Perehdy päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan – osallistujamäärä on rajoitettu, varaathan oman paikkasi ajoissa!

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu kaikilla toimialoilla erilaisissa neuvottelutaitoja edellyttävissä työtehtävissä toimiville sekä neuvottelutiimejä 
kokoaville asiantuntijoille. Kurssi soveltuu hyvin paitsi esimies- ja projektinjohtoasemassa oleville, myös myynnin, hankinnan, 
tietohallinnon, henkilöstöhallinnon ja monen muun toiminta-alueen parissa vaativia sopimusneuvotteluja käyville asiantuntijoille. 

Kurssi voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena – kysy tarjous!

Hinta

Kurssin hinta on 890 euroa, mihin lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyvät opetus, materiaalit sekä ohjelman mukaiset tarjoilut. 
Osallistumismaksun laskutamme kurssin jälkeen.

Kysy ryhmätarjousta osoitteesta tiedustelut@sijoitusakatemia.fi

Koulutuksen  järjestäjä 

Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä organisaatio. Koulutusten 
keskeinen kohderyhmä ovat rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaiset – johdosta operatiiviseen henkilöstöön. Koulutuksissa käsitellään 
käytännönläheisesti alan ammattilaisten keskeisiä osaamisalueita kuten erilaisia rahoitus- ja sijoitusinstrumentteja, tuoton ja riskin 
mittaamista, Excelin hyödyntämistä rahoitus- ja sijoitustoiminnassa sekä muita alan ajankohtaisaiheita.

Sijoitusakatemia järjestää sekä julkisia että yrityksille räätälöityjä kursseja ja seminaareja. Kursseilla pääpaino on käytännön 
harjoitustöissä, jotka tehdään tietokoneilla. Seminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän aihealueen johtavia asiantuntijoita. 
Koulutukset pidetään Helsingin keskustassa. 

Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus hyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Sijoitusakatemia Oy kuuluu Sijoitustutkimus -ryhmään, joka on Suomen johtava sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoaja. 
Palvelemme ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan 
koulutuksen alueilla. Sijoitustutkimus -ryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta www.sijoitustutkimus.fi.

FINANCIAL TALENTS CLASS

Vaikuttava neuvottelija



8.30    Ilmoittautuminen ja aamukahvi

AAMUPÄIVÄN OHJELMA klo 9.00 – 12.00
  
Aloitus, tutustuminen ja agenda

Ensimmäinen neuvotteluharjoitus
Ensimmäisen harjoituksen tarkoituksena on antaa osallistujille kokemus rakentavan neuvottelun perusperiaatteista 
käytännön tilanteessa ja ymmärrystä itsestään neuvottelijana.

Harjoituksen läpikäynti ja palautekeskustelu
• Ryhmän sisäisen valmistautumisen tärkeys
• Yksilön motivaatioiden merkitys neuvottelun kulkuun 
• Sujuvan viestinnän merkitys

Toinen neuvotteluharjoitus
Harjoitus  toteutetaan skenaarioharjoituksina, joiden tarkoituksena on keskittyä kunkin osallistujan henkilökohtaisiin  
ominaisuuksiin neuvottelijana. Harjoitusten toteutuksessa hyödynnetään ammattinäyttelijää ja videonauhoituksia.

Kahvitauon pidämme sopivassa välissä.

12.00    Lounas

ILTAPÄIVÄN OHJELMA klo 12.50 – 16.30

Toisen harjoituksen läpikäynti ja palautekeskustelu
• Tavoitteiden asettaminen 
• Toisen neuvotteluosapuolen tilanteen arviointi 
• Oman position argumentointi

Kolmas neuvotteluharjoitus
Harjoitus toteutetaan tiimien välisinä skenaarioharjoituksina, joiden tarkoituksena on paneutua neuvottelun valta-asetelmien tuomiin 
haasteisiin, valmistautumisen joustavuuden merkitykseen ja toisen osapuolen todellisten intressien selvittämiseen. Harjoitukseen 
valmistaudutaan Constran neuvottelutyökalun avulla.

Kolmannen harjoituksen läpikäynti ja palautekeskustelu
• Neuvotteluroolien merkitys
• Omien, rajattujen tietojen vaikutus neuvotteluun
• Valitun strategian (pitkä vs. lyhyt aikaväli) vaikutus neuvotteluun

Kahvitauon pidämme sopivassa välissä.

16.30    Kurssipäivä päättyy

Financial Talents Class

Financial Talents Class on kurssisarja kokeneelle alan asiantuntijalle, joka haluaa laittaa taitotasonsa testiin ja on valmis viemään 
osaamisensa uudelle tasolle. Kurssien vaikuttavuutta tukevat rajoitetut osallistujamäärät sekä kurssikohtaisesti valikoitavat, erilaiset 
oppimista tehostavat menetelmät. 

Kurssiohjelma 22.10.2015



Kouluttaja:
Kalle Siira (VTT), toimitusjohtaja, partneri, CONSTRA GROUP OY

Constra Group Oy:n koulutuksista sanottua:

”Teillä on hyvä koulutus, jota kelpaa tarjota. Hyödyin koulutuksesta paljon. Olen harvoin puhunut kollegoille näin myönteisesti jostain 
koulutuksesta.”
- IT-asiantuntija

”Kouluttajat olivat luontevia, ystävällisiä ja ammattitaitoisia. Asiat sanottiin suoraan, hymistelystä ei ole apua. Silti ei lähdetty puuttumaan 
epäolennaisuuksiin, vaan annettiin ihmisten olla myös omia persooniaan.”
- Henkilöstöjohtaja

”Constran kouluttajat osaavat vahvistaa jokaisen koulutukseen osallistuvan omaa persoonaa ja uniikkia esiintymiskykyä, antaen samalla 
loistavia käytännön vinkkejä viestintään ja esiintymistilanteisiin.”
- Talous- ja viestintäpäällikkö

”Koulutuksen selkeä rakenne ja kouluttajien ammatillinen osaaminen olivat erinomaista tasoa.”
- Kilpa- ja huippu-urheilupäällikkö

”Koulutus oli käytännönläheinen ja pureutui suoraan asian ytimeen. Parasta oli se, että harjoitus pisti meidät kaikki testiin siitä, miten 
yhtenäisesti me johdon edustajat viestimme yritykselle tärkeistä asioista.”
- Viestintäjohtaja

”Koulutus oli todella käytännönläheinen ja laittoi miettimään omaa normaalia suhtautumista vaikeisiin tilanteisiin. Koulutus oli 
vuorovaikutteista ja mielenkiinto säilyi koko koulutuksen ajan. Kouluttajien asiantuntemus erityisesti vaikeista tilanteista oli vankkaa.”
- Myynti- ja markkinointijohtaja

”Omasta mielestäni paras koulutus mihin olen osallistunut pitkään aikaan.”
- IT-asiantuntija

Kalle Siira on neuvottelun ja konfliktinhallinnan 
asiantuntija, joka on valmentanut useita 
suomalaisyrityksiä hankalissa keskusteluissa, 
neuvotteluissa, esiintymistilanteissa ja median 
kohtaamisissa. Siira väitteli organisaatioiden 
konfliktinhallinnasta Helsingin yliopistolla 
marraskuussa 2013. Hän on täydentänyt oppejaan 
mm. Harvardin Neuvotteluinstituutissa ja on Floridan 
korkeimman oikeuden sertifioima sovittelija.



Ilmoittautuminen

Sijoitusakatemia Oy
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi
Puh. 045 317 6363, 045 881 2442

Lisätiedot: tiedustelut@sijoitusakatemia.fi tai puh. 045 881 2442

Peruutus- ja muutosehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutukset sähköpostitse. 
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään 
kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen laskutetaan 
peruutuskuluina 40% + alv tapahtuman hinnasta. 
Jos varattu koulutuspaikka jätetään käyttämättä, 
eikä asiasta ilmoiteta, osallistujalta laskutetaan 
tapahtuman normaali hinta. Esteen ilmetessä 
seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle. 
Tästä pyydetään ilmoittamaan Sijoitusakatemiaan. 


