Koulutus KTK-yritysten hallitusten jäsenille:
Johdanto hallitustyöhön
KKL tarjoaa räätälöityä koulutusta KTK-yritysten hallitusten jäsenille! Päivä alkaa SKALin
Sami Svinhufvudin lakitieto-osuudella. Lounaan jälkeen kouluttajana toimii HHJ-kehittäjä
Ismo Salminen Tampereen kauppakamarista. Koulutus toimii erinomaisena pohjana
Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssille. Myös muut kuin hallitusten jäsenet ovat tervetulleita
mukaan. Kerää porukka koolle ja ilmoittautukaa viimeistään 28.10.!

Aika

Torstai 17.11.2022 klo 10.00–18.00

Paikka

Technopolis, Hermiankatu 6a, Tampere

Ohjelma
10:00

Ilmoittautuminen ja kahvi

10:20

Koulutuksen avaus - tavoitteet ja ohjelman esittely
-

kurssilaisten esittelyt

Mika Laurén, puheenjohtaja, Kuljetuskeskusten Liitto ry
10:45

Kilpailuoikeudelliset kysymykset KTK-maailmassa
- Kilpailuoikeuden asettamat rajat elinkeinoharjoittajien yhteistyölle
- Mahdolliset seuraamukset kilpailuoikeudellisista rikkomuksista
- Hallituksen jäsenen vastuu seuraamusmaksuissa
- KTK:n hallitustyöskentely käytännössä yhtiö- ja kilpailuoikeuden puitteissa
Sami Svinhufvud, OTM, KTM, lakimies, SKAL ry

12:15

Lounas

HHJ Johdanto hallitustyöhön -koulutus
13:15

Omistajat, hallitus ja johto osakeyhtiössä
Mitkä ovat kunkin roolit, vastuut ja tehtävät?
- tehtäväjako – millainen ja miksi?
- mitkä ovat omistajan ydintehtävät ja vastuut?
- miten hallituksesta saadaan hyöty irti?
- kenen etua yhtiön hallitus ajaa?
Ismo Salminen, varatuomari, hallituspartneri, HHJ-kehittäjä
-

14:15

Tauko

14:25

Toimiva hallitus osakeyhtiön voimavarana
-

Osakeyhtiön lain määrittelemät yhtiön hallituksen keskeiset tehtävät ja vastuut
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen sekä toimitusjohtajan roolit
Hallitussalaisuus

15:10

Kahvitauko

15:30

Osakeyhtiölle lisäarvoa tuottavan hallituksen ydintehtävät
-

16:10

Hallituksen eri roolit: valvova, liiketoimintaa kehittävä, strateginen
Kokoonpanon merkitys

Hallituksen tärkein tehtävä: päätöksenteko
-

17:05

Miten hyvä päätös valmistellaan?
Miten se tehdään ja viedään käytäntöön?
Päätösten vaikutukset ja seuranta
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen yhtiössä

Miten kehittää hallitusosaamista?
-

Koulutusta hallitusten jäsenille (esim. HHJ-kurssi)
Hallitusjäsenten välittäjäorganisaatiot

17:15

Case: Hallitustyöskentely KTK-näkökulmasta

18:00

Tilaisuus päättyy
Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Hinta ja ilmoittautuminen
KKL:n jäsenyrityksen hallituksen jäsenelle: 350 €/henkilö
Muille osallistujille: 450 €/hlö

Ilmoittaudu tästä

Hinta sisältää ohjelman mukaiset luennot ja ruokailut. ALV 0%. Paikkoja rajoitetusti.
Sitovat ilmoittautumiset koulutuspäivään tulee tehdä viimeistään 28.10.2022.

Peruutusehdot
Viimeinen maksuton peruutuspäivä on 28.10.2022. Peruutus 29.10.-9.11.2021, veloitus 50%
osallistumismaksusta. Peruutus 10.11. alkaen ei takaisinmaksua.

Majoitus
Majoituskiintiö on varattu ajalle 16.-18.11.2022 Original Sokos Hotel Ilveksestä (Hatanpään valtatie 1,
Tampere). Jokainen varaa ja maksaa itse majoituksensa. Huonevaraukset tulee tehdä kiintiöstä
viimeistään 19.10.2022.
Standard 1-hengen huone 140 €/vrk/huone
Standard 2-hengen huone 160 €/vrk/huone
Hinnat sisältävät hotelliaamiaisen, arvonlisäveron, asiakassaunan käytön sekä S-cardin palveluedut.

Varaukset Tampereen S-ryhmän Hotellien Myyntipalvelu (Avoinna ma-pe klo 8.30–16.30)
•

Puhelimitse puh. 0300 870 030

•

Sähköpostitse: sales.tampere@sokoshotels.fi

•

Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus KKL varausta tehdessä.

•

verkkosivujen kautta www.sokoshotels.fi – Varauskoodi netissä BKKL

Lisätiedot: KKL, Sanna Hämäläinen, sanna.hamalainen@skal.fi, puh. 09 478 99 357

