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HHJ®-Puheenjohtajakurssi 26.-27.1.2022
Seinäjoki
HHJ® -Puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa.
Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten valmentaja, orkesterinjohtaja tai luotsi.
Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen
jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.
Laajuus: Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä päivästä.
Kurssin teemoina:
Omistajien ja hallituksen tehtävät sekä vastuut
Tulevaisuuden varmistaminen
Tuloksellisuuden varmistaminen
Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen
Hallitustyön tehokkuus
Hallituksen tehokkaat työtavat.
Asiantuntijat:
Antero Virtanen, HHJ PJ, toimitusjohtaja, partneri, Hallituspartnerit ry
Minna Metsälä, HHJ, PJ, johtamisen kehittäminen, partneri, Ocio oy
Koulutukseen osallistujille jaetaan myös Hallituksen puheenjohtajan opas, 2.
uudistettu painos.
Lue Antero Virtasen blogikirjoitus: Saako hallitus asioita aikaan?
ALKAA
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SIJAINTI
Seinäjoki Areena, kokoustila B90,
Seinäjoki

JÄSENHINTA

HINTA

1650 €

2300 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

HHJ® -Puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja
ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten
valmentaja, orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää
hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus
toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.

HHJ® Puheenjohtaja – Hallituksen puheenjohtajuus käytännössä

Osallistumalla HHJ®-Puheenjohtajakurssille saat selkeän kokonaiskuvan
hallituksen puheenjohtajan tehtävistä ja velvollisuuksista.

12.00 Puheenjohtajakurssin avaus ja esittelyt

Kenelle:
HHJ® -Puheenjohtajakurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että
puheenjohtajaksi aikoville. Osallistujilta edellytetään HHJ®-kurssin
käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.
Hintaan sisältyy myös kirja:
Antero Virtanen, Ismo Salminen: Hallituksen puheenjohtajan opas –
johda pk-yritys menestykseen (arvo 149 €)
Osallistujien palautetta:

Erinomainen, käytännönläheinen kokonaisuus.
Tuttujen asioiden terävöinti itselle tulevaisuudessa.
Paljon neuvoja ja ajatuksia aloittavalle puheenjohtajalle
Hyvä kokonaisuus hallituksen ja puheenjohtajan rooleista ja
tehtävistä!
Koulutus oli täyttä asiaa ja sopivan tiiviistahtinen.
Hyviä keskusteluja ja ajatustenvaihtoa.
Tervetuloa!

1. päivä
11.00 Ilmoittautuminen ja lounas

Kurssin missio, puheenjohtajan työstä sanottua ja ohjelma
Osallistujan nimi, taustaorganisaatio, mitä odottaa kurssilta
12.50 Ryhmätyöt. Ryhmiin jako ja tehtävänanto
1. Mitkä ovat hallituksen ydintehtävät
2. Mitä puheenjohtajan on tiedettävä strategiasta
3. Millä tavoin puheenjohtaja kehittää yrityksen liiketoimintaa
4. Mitä ovat hallituksen puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät
13.25 Omistajien ja hallituksen tehtävät sekä vastuut
Omistajien hallituksen toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävänjako
Kuka on vastuussa yrityksen kehittämisestä
14.15 Kahvitauko
14.30 Tulevaisuuden varmistaminen
15.50 Yhteenveto ja seuraavan päivän ohjelma
16.00 1. päivä päättyy

2. päivä YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS
08.30 Aamukahvit suolaisella
8.45 Tuloksellisuuden varmistaminen
Puheenjohtaja ja liiketoiminnan kehittäminen
09.45 Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen
Valvontavelvollisuus ja riskienhallinta
10.15 Tauko
10.30 Hallitustyön tehokkuus
Hallituksen osaamisvaatimukset
Hallitus ja tehokas päätöksenteko
12.00 Lounastauko
12.45 Hallituksen tehokkaat työtavat
Hallitus ja tehokas yhteistyö
Hallitus ja tehokas vuorovaikutus
Onnistuminen hallituksen puheenjohtajana
14.30 Yhteenveto ja keskustelu
Keskustelu
Todistusten jako
15.30 Kurssi päättyy

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
Ilmoittautuminen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin järjestämään koulutukseen on sitova, ja osallistumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutamme puolet osallistumismaksusta, mutta kahta päivää ennen koulutusta tai myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme
osallistumismaksun kokonaisuudessaan.
Sairastapauksissa laskutamme puolet osallistumismaksusta. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle.
Koulutuksen järjestämisen ehtona on koulutuskohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen.
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.

