
HENRY Akatemia
2023

Koulutukset johtajille, esihenkilöille 
& HR-osaajille

Mikä on HENRY
Akatemia? 

Etuhinta HENRYn
jäsenille.

Parempi kysyä, kuin
arvata. 

Ota yhteyttä!

Koulutuskalenteri
2023.

Ilmoittautuminen
koulutuksiin.

YHTEYSTIEDOT

KOULUTUKSET

TARINAA &

TAUSTAA

Löydät
esitteestä
etukoodin!

https://professio.fi/yhteystiedot/


HENRY ry ja tulevaisuuden ammatillista osaamista valmentava
koulutusyhtiö Professio yhdistivät voimansa ja lanseerasivat jo syksyllä
2019 HENRY Akatemian, joka tarjoaa Suomen laadukkainta koulutusta
työelämän johtajille, esihenkilöille ja HR-osaajille!

Vuonna 2023 tarjonta muodostuu jo mainetta kerryttäneistä sekä ensi
kertaa pidettävistä laadukkaista koulutuksista.  Uudet tuulet ja
kuumimmat trendit näkyvät koulutuksissa vahvasti kautta linjan, sillä
tarjonta on luotu käytännön tarpeista käsin, yhdistämällä alan uusinta
tutkimustietoa ja osaavimmat kouluttajat. Kingiin sisältöön syvyyttä
tuovat myös vierailijaluennoitsijat alan huipulta – unohtamatta
toimialafokusta ja ajankohtaisuutta. Jaossa on siis taatusti tuoreita
näkökulmia sekä opettavaisia caseja. 

Yhteistyöllä
kestävämpiä tuloksia ja
parempaa työelämää!

HENRY Akatemian koulutukset yhteistyössä järjestävät: 

HENRYn jäsenenä osallistut HENRY Akatemiaan kuuluviin
koulutuksiin huikealla etuhinnalla! 

Tarjoamme sinulle kahden päivän koulutuksiin
-175 € alennuksen koodilla HENRY2 ja yhden
päivän koulutuksiin -130 € alennuksen koodilla
HENRY1. 

Alennus lasketaan sen hetkisestä hinnasta, eli mitä
aikaisemmin ilmoittaudut koulutukseen, sitä
enemmän säästät, sillä edun saat myös Super Early
Bird ja Early Bird -hinnoista!

 - 175 € / 2pv koulutus 
 KOODILLA: HENRY2 

- 130 € / 1pv koulutus
KOODILLA: HENRY1

https://www.henry.fi/
https://www.henry.fi/
https://professio.fi/
https://professio.fi/


Onnistunut ja laadukas
perehdytys

3.2.2023 | Etäkoulutus
26.10.2023 | Etäkoulutus
Kouluttajana: kehittämiskonsultti &
yhteisömanageri, Reetta Kiukainen

Vastuullinen HR

24. - 25.1.2023 | Etäkoulutus
12. - 13.9.2023 | Etäkoulutus
Kouluttajana: innostava
vastuullisen HR:n asiantuntija &
muutosjohtaja, Kati Tuovinen  

Onnistu
muutosneuvotteluissa

7.2.2023 | Hybridikoulutus
12.9.2023 | Hybridikoulutus
Kouluttajana: työoikeuteen
erikoistunut asianajaja, Samuel
Kääriäinen

HR diversiteetin ja
inkluusion rakentajana

21. - 23.3.2023 | Hybridikoulutus
19. -20.9.2023 | Hybridikoulutus
Kouluttajina: diversiteetin ja
inklusiivisuuden asiantuntijat, Salla
Gantsi & Dakota Robin

Itseohjautuva organisaatio

15. - 16.2.2023 | Hybridikoulutus
22. - 23.8.2023 | Hybridikoulutus
Kouluttajana: yritysvalmentaja &
organisaatioiden kehittäjä, Tiina
Luoto-Mäenpää

Rekrytointi 2.0

7. - 8.2.2023 | Hybridikoulutus
15. - 16.8.2023 | Hybridikoulutus
Kouluttajana: yksi Suomen
kokeneimpia rekrytointikouluttajia,
Juho Toivola

Koulutuskalenteri 2023

Henkilöstön osaamisen
moderni johtaminen ja
kehittäminen

7. - 8.3.2023 | Hybridikoulutus
5. - 6.9.2023 | Hybridikoulutus
Kouluttajina: yritysvalmentaja, Pekka
Järvinen & kehityspäällikkö Topi
Litmanen

Työntekijäkokemuksen
johtaminen yrityksen
kilpailuetuna

4. - 5.4.2023 | Hybridikoulutus
14. - 15.11.2023 | Hybridikoulutus
Kouluttajina: aiheen asiantuntijat
Annarita Koli, Outi Sivonen & Anna
Haverinen

HENRY Akatemia
Klikkaamalla koulutuksen päivämäärää siirryt koulutuskohtaiselle verkkosivulle,
josta näet mm. koulutuksen ohjelman ja kouluttajat.

Datakyvykäs HR
31.1. - 1.2.2023 | Hybridikoulutus
5. - 6.9.2023 | Hybridikoulutus
Kouluttajina: datan ja tiedolla
johtamisen osaajat Jaana Saramies,
Pauli Dahlbom & Susanna Grundström 
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Valmentava johtamisote

3. - 4.5.2023 | Etäkoulutus
12. - 13.12.2023 | Etäkoulutus
Kouluttajina aiheen asiantuntijat:
Johanna Pystynen, Marika
Tammeaid, Arto Miekkavaara & Satu
Berlin

Tunnista ja sitouta talentit

9. - 10.5.2023 | Etäkoulutus
28. - 29.11.2023 | Etäkoulutus
Kouluttajina: aiheen ammattilaiset Kati
Tuovinen & Teemu Jäntti

Loistava
työnantajamielikuva -
Rakenna, kehitä ja mittaa!

25. - 26.4.2023 | Etäkoulutus
1.- 2.11.2023 | Etäkoulutus
Kouluttajina: rekrytointimestarit
Juho Toivola & Miikka Huhta

Konfliktikyvykäs organisaatio -
toimivan yhteistyökulttuurin
rakentaminen

19. - 20.4.2023 | Etäkoulutus
4. - 5.10.2023 | Etäkoulutus
Kouluttajana: osaamisen kehittäjä,
Minna Sütö

Edistynyt
henkilöstöanalytiikka ja tiedon
tulkinta

13.-14.6.2023 | Hybridikoulutus
21. - 22.11.2023 | Hybridikoulutus
Kouluttajina: henkilöstöanalytiikan
sanansaattaja, Jaana Saramies &
todellinen innovaattori, Minna Kärhä

Työhyvinvoinnin tavoitteellinen
kehittäminen

14. - 15.6.2023 | Hybridikoulutus
13. - 14.12.2023 | Hybridikoulutus
Kouluttajina aiheeseen erikoistuneet:
Mari Laari, Ossi Aura & Kaisa Koivunoro

Koulutuskohtaisiin sisältöihin, kouluttajiin ja hintoihin pääset tutustumaan
nettisivuillamme. Katso HENRY Akatemian koko koulutustarjonta täältä.
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"Odotuksia vastaava ja jopa ne ylittävä sisältö, asiantuntevat ja asiasta
innostuneet esiintyjät.”

1. Valitse sinua kiinnostava koulutus/koulutukset
2. Siirry koulutuksen omille sivuille
3. Klikkaa "Lisää ostoskoriin" -painiketta
4. Syötä kenttään etukoodisi (HENRY1 tai HENRY2)
5. Klikkaa "Käytä etukoodi" -painiketta
6. Klikkaa "Siirry maksamaan" -painiketta
7. Täytä lomakkeelle tarvittavat tiedot
8. Kuulet meistä lähempänä koulutusta – enjoy the ride! 

Näin ilmoittaudut koulutuksiin ja
hyödynnät etusi.

"Koulutus oli kokonaisuutena todella hyvä, ylitti odotukset. Vuorovaikutus
kouluttajien ja osallistujien kesken oli vilkasta ja antoisaa.”

Missiona maailman
osaavin kansa.
Ammattitaitoa, joka täytyy itse kokea.

Olisiko teitä tulossa useampi? Tarjoamme ryhmäalennuksen
vähintään 3 hengen ryhmille.

Yhteistyöllä kestävämpiä tuloksiaja parempaa työelämää!

"Hyvin toteutettu, ajankohtainen ja hyvin aikataulutettu
vuorovaikutuksellinen koulutus."

Tervehdys, olen Satu Ferrario ja toimin Professiolla
Customer Managerina. Mikäli sinulle herää kysyttävää
koulutuksiimme liittyen, autan oikeasti mielelläni.

Mikäli olet kiinnostunut ryhmätarjouksesta, laita viestiä 
satu.ferrario@professio.fi tai pirauta numeroon
+358 (0)40 151 1867. Myös verkkokauppamme tarjoaa
automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin
vähintään 3 lippua.

Huomaathan, että etu koskee vain uusi ilmoittautumisia.

mailto:satu.ferrario@professio.fi


Osallistu etänä verkon välityksellä tai paikan päällä
Espoon Keilarannassa. Modernisti tehty tekninen toteutus
takaa reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen.
Lähes kaikista hybridikoulutuksista on saatavilla tallenne.

Säästät matka- ja majoituskuluissa, muttet laadukkaasta
sisällöstä. Toteutustapa on muovattu virtuaaliseen
opetukseen soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole
unohdettu. Lähes kaikista etäkoulutuksista on saatavilla
tallenne.

Meillä kouluttaudutaan 
aina käytännönläheisesti
& laadukkaasti.

Koulutus järjestetään Espoon Keilarannassa. Pienryhmät
mahdollistavat käytännönläheiset harjoitukset ja
intensiivisen oppimiskokemuksen. Lisäksi pääset
verkostoitumaan ja virkistäytymään kollegoidesi kanssa!
Ja tietenkin omaksesi luentomateriaalit.

Esittelyssä eri koulutusmuodot. Koulutuskohtainen osallistumismuoto on
kerrottu kuvauksen yhteydessä seuraavilla sivuilla.


