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Korkiakoulu on Korkian konsultoinnin 

Talent-ohjelma, jonka tavoitteena on 

antaa uransa alkuvaiheessa oleville 

tulevaisuuden lupauksille ymmärrystä 

siitä, minkälaista konsultin työ on 

Korkialla sekä tarjota kasvupolku ja 

tuki oman osaamisen kehittämiseen.  
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Ohjelma  

Korkiakoulu - Korkia Consulting 
Oy:n toistuva Talent Program 

Kesto ja laajuus 

5 kuukautta (15.1.-15.6.2019), 
säännöllinen työaika 60 %,  
yhdessä sovittuina vakipäivinä  

PALKKAUS 

Kiinteä palkka liittojen (esim. 
TEK) palkkasuosituksen mukaan  

Työn sisältö 

10 % koulutusta ja 90 % työtä 
asiakasprojekteissa 

HakEMINEN 

Hakuaika 12.11.2018 - 25.11.2018. 
Hakuohjeet sivulla 9. 

Hakukelpoisuus  

Maisteriopiskelija opintojen  
loppusuoralla, palava halu  
kehittyä liikkeenjohdon konsultiksi 
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TAVOITE JA SISÄLTÖ 

Korkiakoulu on viiden kuukauden ohjelma, johon valitaan 
2-3 opintojen loppuvaiheessa olevaa Young Talentia 

  

TAVOITTEENA  

OSAAMISEN  

KEHITTÄMINEN 

 

Tarjoamme sinulle polun  

kasvaa liikkeenjohdon  

konsultiksi sekä verkoston tuen 

ja struktuurin oman osaamisesi 

ja taitojesi kehittämiseen. 

 

STRUKTUROITU,  

MODUULIPOHJAINEN  

KOULUTUS 

 

Viiden kuukauden ohjelma  

on jaettu moduuleihin, jotka 

yhdessä muodostavat  

kokonaisuuden konsultin 

keskeisimmistä taidoista. 

  

SUORA LOIKKA  

ASIAKASPROJEKTEIHIN 

VERKOSTON TUELLA 

 

Noin 90 % ajasta on  

työskentelyä konsultoinnin  

asiakasprojekteissa. Olet osana  

projektitiimiä ja tässä sinua  

auttaa tukiverkosto. 

  



  

 

ESIMIES  
viikoittainen  

tapaaminen esimiehen 
kanssa, oman  

kehittymisen seuranta 

MENTOR  
Senior, jonka kanssa  

1-2 tunnin keskustelua  
urakehityksestäsi 

BUDDY  
työpari, jonka kanssa  
teet pääasiassa töitä  

asiakasprojektissa 

RAKENNE JA TUKI 

Korkiakoululla on selkeä alku ja loppu sekä  
yhdessä asetetut tavoitteet 

PEREHDYTYS 

(”ORIENTAATIOVIIKKO”) 

 

 Korkian konsultoinnin  
sekä Korkiakoulu-ohjelman  
esittely 

 Omien tavoitteiden määrittely 

 Mentorin ja buddyn nimeäminen 

 Perehdytyskeskustelut keskeisten 
henkilöiden kanssa 

 Tiimi-ilta 

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN 

(”VALMISTUMINEN”)  

 

 Tuloskeskustelu esimiehen ja 
toimitusjohtajan kanssa 
tavoitteiden saavuttamisesta ja 
kehityksestä 

 Palaute meille, miten Korkiakoulua 
voisi jatkossa kehittää? 



  

 

MODUULIT & OPPIMISTAVOITTEET 

Viiteen moduuliin jaettu ohjelma tukee taitoja, joita  
tarvitaan konsultoinnin asiakasprojekteissa  

 

PEREHDYTYS JA PERUSOSAAMINEN  

Liikkeenjohdon konsultoinnin perusperiaatteet, ml. projektikartta,  

asiakasprojektin läpivieminen, työkalut ja tietolähteet 

MENETELMÄOSAAMINEN  

Konsultin perusmenetelmien ja tietolähteiden käyttäminen, ml.  

markkina– ja kyselytutkimukset, media-analyysit, haastattelut 

VISUALISOINTI JA RAPORTOINTI  

Projektiraportoinnin elementit, ml. hyvien raporttien kulmakivet,  

datan visualisointi ja projektiraporttien koostaminen 

FASILITOINTI  

Fasilitointiosaamisen kartuttaminen, ml. eri fasilitointimenetelmät, 

workshoppien järjestäminen ja fasilitointi 
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SUBSTANSSIOSAAMINEN  

Substanssiosaamisen kartuttaminen yhdestä Korkian  

erikoisosaamisalueesta (liikenne, kiertotalous, energia) 
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Olet opintojesi maisterivaiheessa  

Olet valmis sitoutumaan 5kk  

kestävään ohjelmaan  

(60 % työpanos ennalta sovit-

tuina, kiinteinä päivinä)  

CHECKLIST 

Palat halusta kehittyä konsultik-

si tai saada ymmärrystä  

konsultin työstä Korkialla 



  

 

KORKIAKOULU - HAKU 

Kerro meille, miksi olisimme hyvä match! Hae  
ohjelmaan lähettämällä CV sekä motivaatiokirje  

Hakuohje 
Haku Korkiakoulu-ohjelmaan tapahtuu lähettämällä CV, 
opintorekisteriote sekä motivaatiokirje, jossa kerrot tarkemmin,  
miksi juuri sinut tulisi valita. Edellä mainitut dokumentit toimitetaan 
osoitteeseen rekry@korkia.fi  

 
 

Aikataulu 
Hakuaika 9.11.2018 - 25.11.2018, päätös valituista viimeistään 
14.12.2018 
 
 

Valinta 

2-3 korkiakoululaisen valinta tapahtuu hakemuksen, haastattelun 
sekä case-harjoituksen perusteella. Valinnat joulukuun puoliväliin 
mennessä ja itse ohjelma käynnistyy 15.1.2019. 
 
 

Lisätietoja  

Turkka Oksanen 
CEO, Korkia Consulting  

+358 400 652 228 
turkka.oksanen@korkia.fi  

 

Heidi Kuusela 
Consultant 

+358 50 327 8930 
heidi.kuusela@korkia.fi 

 

Anna Nousiainen 
Head of People and Culture 

+358 40 414 3646 
anna.nousiainen@korkia.fi 



  

 

our strategy 
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Tuomalla yhteen erilaisia ihmisiä eri taustoista, 

erilaista osaamista, ideoita ja näkökulmia  

voimme haastaa toisiamme, ajattelutapojamme 

ja totuttuja toimintatapojamme. Jos kestävän 

kasvun ja uusien mahdollisuuksien luominen  

olisi helppoa, kuka tahansa pystyisi siihen.  
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Korkia Oy 

Y-tunnus: 2731669-7 

Keskuskatu 8 B  

00100 Helsinki 

FINLAND 

info@korkia.fi 

www.korkia.fi 


