
YHTEISTYÖSSÄ

KAUPPAKAM
ARIN KANSSA!

CEO-JOKO 4 
JOHTAMISKOULUTUS
Johdon ja avainhenkilöiden käytännönläheinen, napakka 
valmennuspaketti, jossa osallistuja saa välineitä liiketoiminnan 
kehittämiseen ja strategian kirkastamiseen, tukea 
päätöksentekoon ja valmiuksia johtajana kehittymiseen.



23.9.2020 KLO 9-16
Strategian laadinta ja toteuttaminen
Visio, missio ja strategia – strateginen ajattelu. Strategisen 
ajattelun painopisteen löytäminen eri kilpailutilanteissa. 
Visiosta ja missiosta strategiaa toteuttaviksi toimenpiteiksi. 
Vuorovaikutteinen strategiaprosessi ja tarinan kerronta. 
Onnistumisen johtaminen.

14.10.2020 KLO 9-16
Johtamistaitojen kehittäminen – Itsensä ja 
muiden johtaminen
Erilaisuuden johtaminen, erilaisten työskentelytyylien 
kohtaaminen ja yhdistäminen. Tiimin ja tiimien välisen 
yhteistyön johtaminen. Suoritusten johtaminen – tavoitteista 
seurantaan. Vaativien johtamistilanteiden klinikka. Itsensä 
johtamisen abc, kiireen kesyttämisen ammattitaidot, oma 
johtamisote.

17.11.2020 KLO 9-16
Työlainsäädäntöä esimiehille
Työsuhteen pelisäännöt, työnjohto-oikeus, työsopimukset, 
työsuhteen päättyminen, työturvallisuuslaki, työaikalaki, 
vuosilomalaki, epäasiallinen kohtelu.

9.12.2020 KLO 9-16
Asiakkuudet, kumppanuudet ja verkottunut 
toiminta 
Arvonluonti asiakkaalle, arvonluonnin prosessit eri tilanteissa, 
toimialan verkoston ja toiminnan ymmärtäminen, oma roolin 
ja kilpailuedun kehittäminen, verkoston rakentaminen.

13.1.2021 KLO 9-16
Johtajan talouslukutaito
Taloudellisia tunnuslukuja sekä niiden heikkouksia ja 
vahvuuksia, mitä raporteista tulisi seurata, millainen on pk-
yrityksen riittävän kattava talousraportointi johtamisen tukena.

17.2.2021 KLO 9-16
Yrityksen tulevaisuuskuntoisuus
Strateginen johtamisote ja ennakointi - strateginen johtaminen 
ja yhteiseen unelmaan sitoutuminen. Tulevaisuusajattelu 2.0. 
Mikä tekee yksilöstä tai yrityksestä tulevaisuuskuntoisen? 
Digitaalinen tulevaisuustyökalu (FuturesPlatform). 
Tulevaisuustyö käytännössä.

HYÖDYT SINULLE JA YRITYKSELLE:
•	 välineitä strategian kirkastamiseen ja liiketoiminnan 

kehittämiseen
•	 tietoa työelämän trendeistä ja muutoksista, millaisia 

haasteita niistä aiheutuu johtamiselle
•	 johtajana ja esimiehenä kehittyminen - itsensä 

johtamisen taidot ja oma johtamisote
•	 keskeinen työlainsäädäntö ja valmiuksia henkilöstön 

osallistamiseen ja motivointiin
•	 määritellään yrityksen keskeiset verkostot ja 

asiakkuudet, joita johtamalla syntyy taloudellista 
kannattavuutta, uudet kontaktit koulutuksessa

•	 miten valmistautua tulevaan - tulevaisuuskuntoisuus

Varaamme oikeuden muutoksiin.

KOULUTUSPAIKKA: 
Voimme toteuttaa valmennuspäiviä myös mukana olevien 
yritysten tiloissa, mikäli niin sovimme.

KOULUTUKSEN HINTA: 
2850 euroa (+ alv 24 %). Mikäli yrityksestä osallistuu 2 
henkilöä, hinta on 3990 euroa (+ alv 24 %). Etelä-Savon 
kauppakamarin jäsenille 2500 euroa (+ alv 24 %). Mikäli 
yrityksestä osallistuu 2 henkilöä, kauppakamarin jäsenhinta on 
3500 euroa (+ alv 24 %).

ILMOITTAUTUMINEN:

  https://www.lyyti.in/CEO-JOKO4 

Ilmoittautuminen 10.9.2020 mennessä.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ: 
Eila Avelin, p. 044 5050 404, eila.avelin@xamk.fi
Teppo Leinonen, p. 044 770 0592, teppo.leinonen@chamber.fi 

CEO-JOKO 4 - 
JOHTAMISKOULUTUS
Johdon ja avainhenkilöiden käytännönläheinen ja napakka valmennuspaketti. 
Osallistuja saa välineitä liiketoiminnan kehittämiseen ja strategian kirkastamiseen, 
tukea päätöksentekoon ja valmiuksia johtajana kehittymiseen.
Ohjelma sisältää 6 valmennuspäivää, vapaaehtoisen yrityskohtaisen 
kehittämistehtävän sekä mahdollisesti yritysvierailun / yritysvierailijan.

Johtaja, esimies, päällikkö tai yrittäjä, tässä 
valmennus sinulle

UUSINTA TIETOA,

HUIPPUKOULUTTAJAT!


