
Advisor mentorointia yritystoiminnan avuksi



Vuodesta 1978 alkaen advisor
toimintaa osana NP:ta

Hankkeessa mukana, 
Advisorit

• hankkeeseen valitaan / 
valikoituu nimetyt Advisorit

• keskustelu ja asiointiyhteys 
on selkeästi kuvattu, mutta 
rento sekä asiallinen

Pähkinänkuoressa

• kokeneiden liikkeenjohtajien ja asiantuntijoiden muodostama ryhmä (56 hlö)
• palveluiden räätälöinti aina yrityksen tarpeen mukaan
• yrityksen johdon sparrausta, asiantuntijatukea, mentorointia, konsultointia, 

avustamista mm. omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa tai toimimista 
hallituksen neuvonantajana tai jäsenenä

• neuvontaa ja koulutusta yhteistyökumppaneidemme kautta
• round table -keskustelut, NestorPartners -jäsenten mukanaololla

Toimeksiannon toteuttamiseen NestorAdvisor antaa oman henkilökohtaisen 
panoksensa.  Erikseen sovittaessa voidaan koota myös tiimi ja päättää sen 
vetovastuusta. 

Tavoitteenamme on tarjota näkemyksellistä johtajuutta perustuen laajaan 
kokemukseen.  Palvelu on riippumatonta, luottamuksellista ja korkean eettisen 
koodin mukaista.  

QR - NestorPartners QR - Advisors



Advisorien lähestymiskulma 
hankkeeseen

NestorPartners ja Advisorit …
• keskusteluissa usein erityyppistä liiketoiminnan kokemusta
• erilaiset tarpeet, tilanne ja tavoitteet ovat moninaisia
• toiset hakevat ehkä vain vahvistusta jo päätetyille suunnitelmille, toiset ovat vasta 

kehittelemässä ajatusta siitä mitä pitäisi miettiä
• iso tai pieni yritys … 
• … ”yksi ja sama asia” ei päde joka tilanteeseen



Hankkeen tyypillinen eteneminen, esim KV hankkeessa …

Kolme plus …

•yritys vs. advisorit
•sovitaan tapaamisajat

Tutustuminen 
(tänään)

•tarkennetaan tehtävä ja 
käydään läpi perusasiat

•näkemyksellinen nykytila-
arvio ja tavoitekuva

•noin ½ päivää

Ensitapaaminen
•nykytilan purku, arviot 

tilanteesta, 
etenemispolut

•noin yksi päivä plus 
kompakti raportti 
(Klinikan jälkeen)

Klinikka -
tapaaminen



… ja mahdollisesti mitä seuraavaksi

… plus yksi vaihe: mahdollinen jatkohanke yritys vs. Nestor Advisor suoraan

Hankkeen perusosio Mahdollinen jatko …



Ensitapaaminen, tehtävään 
tutustuminen

Ensitapaaminen NestorKlinikka Toimeksiantosopimuksen 
mukainen palvelu

Yritysjohto, kokoaa sovitun aineiston Advisorien 
käyttöön esim.
• strategian
• liiketoimintasuunnitelman
• tilinpäätöksen ja budjetit
• tuote-, palvelu-, asiakas- ja markkinatiedot
• tiedot avainhenkilöistä ja tarvittavasta osaamisesta

Nestorien edustaja (Advisor) ja yritysjohto
• sopivat tehtävän sisällön ja ratkaistavan ongelman
• määrittelevät tavoitteet sekä sopivat NestorKlinikan

toteutuspäivän
• hahmottavat NestorKlinikan tavoitteet
• sopivat tarvittavasta osaamisesta ja/tai Klinikkaan 

osallistuvista 2 - 3:stä Advisorista ja tarvittaessa 
allekirjoittavat salassapitosopimuksen



NestorKlinikka

Ensitapaaminen NestorKlinikka Toimeksiantosopimuksen 
mukainen lisäpalvelu

Advisorit tutustuvat paikan päällä yritykseen ja sen 
avainhenkilöihin ja arvioivat sovitun tehtävän 
mukaisesti
• yrityksen organisaatiota, toimintakulttuuria 
• yrityksen kilpailuympäristöä ja strategiaa
• liiketoimintasuunnitelman tai hankkeen 

realistisuutta
• tarvittavaa osaamista ja resursseja tehtävän 

toteuttamiseksi
• kriittisiä menestystekijöitä

NestorKlinikan tuloksena syntyy

� Advisorien käsitys yrityksen nykytilasta annetun tehtävän 
suhteen

� arviot nykyisen liiketoimintasuunnitelman tai hankkeen 
toimivuudesta

� näkemys riskeistä sekä mahdollisista vaihtoehdoista ja 
kehittämiskohteista

Näiden pohjalta klinikan jälkeen Advisorit laativat lyhyen 
kirjallisen raportin asiakkaan edustajalle ja jos niin sovitaan 

� tekevät tarjouksen jatkotyöskentelystä yritykselle



Klinikan jälkeen – mahdollisesti (optio)

Ensitapaaminen NestorKlinikka Toimeksiantosopimuksen 
mukainen lisäpalvelu

NestorKlinikan tuloksena syntyy

� Nestoreiden käsitys yrityksen nykytilasta annetun tehtävän 
suhteen

� Arviot nykyisen liiketoimintasuunnitelman tai hankkeen 
toimivuudesta

� Näkemys riskeistä sekä mahdollisista vaihtoehdoista ja 
kehittämiskohteista

Näiden pohjalta klinikan jälkeen Nestorit laativat lyhyen kirjallisen 
raportin asiakkaan toimitusjohtajalle ja jos niin sovitaan 

� Tekevät tarjouksen jatkotyöskentelystä yritykselle

NestorKlinikan jälkeen mahdollisesti, eri sopimuksella

� Advisor osallistuu suunnitelmien käytäntöön vientiin

� rooli ja tehtävä / vastuu sovitaan erikseen

� mahdollinen palkkio lisäosiosta sopimuksen mukaan

� esimerkiksi projektipäällikkö, muutosagentti, advisors, 
neuvonantaja … hallituksen jäsen



Palveluksessanne

Arvolupauksemme:

Asiakkaan ja yrityksen paras 
mahdollinen palvelu

Toiminnan riippumattomuus ja 
eturistiriitojen välttäminen

Luottamuksellisuus kaikessa toiminnassa

Vastuullisuus työstä, ammattitaidosta ja 
eettisistä toimintatavoista

NestorPartners ry

www.nestorpartners.fi

GSM +358 40 701 1227

email: info@nestorpartners.fi

Puheenjohtaja: Ragnar Lilius

”Ranccu”

mailto:info@nestorpartners.fi

