
ALKAA
25.01.2022 08.30 -
22.02.2022 16.15

SIJAINTI 

JÄSENHINTA

1750 €
(+alv 24%)

HINTA

2500 €
(+alv 24%)

25.1.2022 - 22.2.2022

HHJ® – Hyväksytty hallituksen jäsen -
verkkokurssi 25.1.-22.2.2022 Seinäjoki

Etätoteutus: Teams

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. 

Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita
asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan,
kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen
kannattavuutensa.

Myös erilaiset murrokset kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset,
kansainvälistyminen, kasvunopeus ja markkinahäiriöt ovat helpommin hallittavissa,
kun yrityksestä löytyy laajalti kokemusta. Hallitustyöskentelyn avulla voidaan
parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai
yrittäjän tueksi.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaalit.

Ohjelma

Ti 25.1. klo 10.00–15.30 // 1. jakso: Hyvä hallintotapa

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

Ti 1.2. klo 10.00–16.00 // 2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

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

Ti 8.2. klo 10.00–15.30 // 3. jakso: Strategiatyö

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

Ti 15.2. klo 12.00–16.30 // Ryhmätyöpäivä

Kokoontuminen kohdeyritykseen (kohdeyritykset sovitaan kurssin alussa)
Tavoitteena tutustua työryhmänä kohdeyrityksen omistajuuteen,
hallinnointiin ja toimintaan sekä pohtia yrityksen tulevaisuuden strategioita ja
hallitustyöskentelyn tuottamaa lisäarvoa

Ti 22.2. klo 8.30–16.15 // 4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Ryhmätöiden purku
Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Tapahtuman nimi Alkaa Päättyy
Jakso 1: Hyvä hallintotapa 25.1.2022 25.1.2022 klo 10:00 25.1.2022 klo 15:30
Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi
1.2.2022

1.2.2022 klo 10:00 1.2.2022 klo 16:00

Jakso 3: Strategiatyö 9.2.2022 8.2.2022 klo 09:50 8.2.2022 klo 15:30
HHJ Ryhmätyö 15.2.2021 15.2.2022 klo 12:00 15.2.2022 klo 16:11
HHJ Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
22.2.2022

22.2.2022 klo 08:30 22.2.2022 klo 16:13

Jaksot

Asiantuntijat

Ismo Salminen
Hallituspartneri, varatuomari, HHJ PJ 
Hallituspartnerit Ry

Minna Metsälä
KTM, HHJ PJ, Partner 
Ocio Oy

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

06 429 8100
ep@kauppakamari.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. 

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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