
ALKAA
13.01.2022 12.30 -
10.02.2022 19.00

SIJAINTI 

13.1.2022 - 10.2.2022

HHJ® – Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi
13.1.-10.2.2022 Varkaus

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ®) -kurssi sopii niin hallitustyöskentelyn
aktivoimiseen kuin sen kehittämiseenkin. Kurssista on hyötyä hallitustyötä jo tekeville
ja sitä vasta harkitseville. Kurssi auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia saamaan
hallitustyöskentelystä aiempaa enemmän irti.

Kurssi sisältää runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä erilaisten yritysten
hallitustyöskentelystä ja sen merkityksestä menestyksessä. Kurssilla ratkotaan
ryhmätöinä todellisten yritysten hallitustyön kysymyksiä.

Tervetuloa aktivoimaan ja kehittämään hallitustyöskentelyä HHJ® -kurssille!

Kurssin hinta:

Normaalihinta 2500 euroa (+ alv 24%)
Kauppakamarin jäseniltä 1750 euroa (+ alv 24%)

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

HHJ-kurssilla käsitellään monipuolisesti hallitustyön eri osa-alueita, kuten
hallituksen kokoonpanoa, rooleja, vastuita, riskienhallintaa sekä
työskentelytapoja (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät).
Hallitustyöskentelyä avataan kurssilla erityisesti pk-yrityksen
näkökulmasta, hyvin käytännönläheisesti ja monipuolisten
yritysesimerkkien avulla. Samalla selvitämme asiantuntijoiden ja
hallitusammattilaisten johdolla, mitä on hyvä hallitustyö ja millaisia
työkaluja hallitustyöskentelyn kehittäminen vaatii. Hyväksytty hallituksen
jäsen (HHJ)-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja
kehittämiseen.

Kenelle?

- omistajille ja yrittäjille
- toimitusjohtajille
- kuntayhtiöiden johdolle
- johtoryhmän jäsenille
- hallitusten jäsenille
- hallitusammattilaisille
Kurssi soveltuu myös erinomaisen hyvin hallitustyöstä kiinnostuneille tai
hallitusten kanssa yhteistyötä tekeville henkilöille. 

Kurssi koostuu neljästä puolen päivän mittaisesta jaksosta, ryhmätyöstä ja
lukupaketista. HHJ-kurssin jälkeen on myös mahdollisuus suorittaa HHJ-
tutkinnon ja HHJ-puheenjohtajakurssin sekä osallistua vuosittaiseen
valtakunnalliseen HHJ-alumniseminaariin.

Kirjallisuutta:

Hyvä hallitustyö: Juhani Erma, Tommi Rasila, Olli V. Virtanen,
Bookwell Oy, 2011 (kirja sisältyy kurssin hintaan)
Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen, Corporate
Governance: Keskuskauppakamari (on liitteenä Hyvä hallitustyö -
kirjassa)

Kurssin hinta:

Normaalihinta 2500 euroa (+ alv 24%)
Kauppakamarin jäseniltä 1750 euroa (+ alv 24%)

Lisätietoja:

Mari Polvinen
Kuopion alueen kauppakamari
mari.polvinen@kuopiochamber.fi
puh. 044 732 0838

Ohjelma

to 13.1.2022 klo 12.30 – 17.30 // 1. jakso: Hyvä hallintotapa

Omistajat, hallitus, johto
Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
Kohti ammattimaista hallitusta
Case

to 20.1.2022 klo 12.30 – 17.15 // 2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Ryhmätyönanto
Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen
Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset
Case

to 27.1.2022 klo 12.30 – 17.15 // 3. jakso: Strategiatyö

Johdatus strategiseen ajatteluun
Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys
Hallituksen rooli strategian rakentamisessa
Case

Ryhmätyö: alustava päivä 3.2. Ryhmä voi sopia myös muun ajankohdan samalle tai
edelliselle viikolle.

ke 10.2.2022 klo 12.30 – 19.00 // 4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Ryhmätöiden purku
Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
Case
Todistusten jako ja Cocktails and Snack

Tapahtuman nimi Alkaa Päättyy
HHJ® 1. jakso: Hyvä hallintotapa 13.1.2022 13.1.2022 klo 12:30 13.1.2022 klo 17:30
HHJ® 2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön
organisointi 20.1.2022

20.1.2022 klo 12:30 20.1.2022 klo 17:15

HHJ® 3. jakso: Strategiatyö 27.1.2022 27.1.2022 klo 12:30 27.1.2022 klo 17:15
HHJ® 4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
10.2.2022

10.2.2022 klo 12:30 10.2.2022 klo 19:00

Jaksot



Kuopion alueen kauppakamari

017 266 3800
kauppakamari@kuopiochamber.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Muutokset mahdollisia.
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