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09.12.2021 | Seinäjoki, OmaSP Stadion, SJK Lounge

HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen
Seinäjoki 9.12.2021
Hybriditoteutus: Teams & Seinäjoki, OmaSP Stadion, SJK Lounge
Miten hallitus varmistaa strategian toteutumisen?
Hallitus ja strategian toteuttaminen on HHJ-valmennus, jossa kirkastetaan hallituksen
mahdollisuuksia, roolia ja tehtäviä strategian toteuttamisessa. Valmennus antaa
käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian
toteuttamiseen hallitustyön kautta.
Asiantuntijana ja koulutuksen vetäjänä HHJ-kouluttaja, varatuomari Ismo Salminen,
Hallituspartnerit ry.
Valmennukseen mahtuu 16 osallistujaa, jotka otetaan mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.

HHJ-kurssin käyneet: Ilmoittautumisen jälkeen laitattehan viestiä ep@kauppakamari.fi.
Korjaamme hinnan teille oikeaksi.
ALKAA
09.12.2021 09.00 09.12.2021 16.00

SIJAINTI
OmaSP Stadion, SJK Lounge, Seinäjoki

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

HINTA, LÄHI / ETÄ

480 € / 480 €

795 € / 795 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Miten hallitus varmistaa strategian
toteutumisen?

klo 8.45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

Yksi hallituksen ydintehtävistä on varmistaa, että yrityksellä on selkeä
strategia. Yrityksen tulokseen hallituksen vahvistama strategia vaikuttaa
kuitenkin vain siltä osin, kun se toteutuu käytännössä. Tutkimusten
mukaan 60 - 70 % yritysten strategioista ja muista keskeisistä
suunnitelmista ei toteudu. Keskeiset syyt strategian
toteutumattomuudelle ovat strategiaprosessi, strategia itse sekä tapa,
jolla yrityksen johtamisjärjestelmää hyödynnetään – tai ei hyödynnetä –
strategian toteuttamisessa. Hallitus pystyy omalla toiminnallaan
vaikuttamaan olennaisesti siihen, miten strategia saadaan muuttumaan
tuloksiksi.
Hallitus ja strategian toteuttaminen on HHJ-valmennus, jossa kirkastetaan
hallituksen mahdollisuuksia, roolia ja tehtäviä strategian toteuttamisessa.
Valmennus antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta
konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta.
Asiantuntijana ja koulutuksen vetäjänä HHJ-kouluttaja, varatuomari Ismo
Salminen, Hallituspartnerit ry.
Valmennukseen mahtuu 16 osallistujaa, jotka otetaan mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.

klo 9.00 Koulutuspäivä alkaa
Omat kokemukset strategian toteutumisesta
Miksi strategiat eivät toteudu?
Mitä ovat muutostahto ja muutosvastarinta?
Strategian toteuttamisen keinot
Toteutumista tukeva strategiaprosessi
Strategia itse toteutumista tukevana tai estävänä tekijänä
Johtamisjärjestelmän hyödyntäminen strategian toteuttamisessa
Erityishuomiota vaativat asiat: Lähtökohdat, viestintä, muutostahto,
esimiestyö, tavoitteet ja palkitseminen
klo 16.00 Koulutus päättyy

Taukoja pidetään aamu- ja iltapäivällä sekä lounastauko on 12.00-13.00.

Asiantuntijat
Ismo Salminen
Hallituspartneri, varatuomari, HHJ PJ
Hallituspartnerit Ry

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään viikko (1) viikkoa ennen tilaisuutta. 7-5 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 2 arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Oikeudet muutoksiin
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

