
HHJ 
Puheenjohtajakurssi

13.-14.2.2020, Vaasa



I jakso: 13.2.2020  
Puheenjohtajan peruskysymykset
Luennoitsijat:  
Antero Virtanen ja Ismo Salminen, Hallituspartnerit ry

11:30  Lounas
12:15  Ilmoittautuminen ja kahvi
12:30 Kurssin avaus ja esittelyt
13:20 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 
13:55  Omistajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut
 - Omistajien, hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän  
 tehtäväjako
 - Kuka on vastuussa yrityksen kehittämisestä
14:45  Kahvitauko 
15:00  Tulevaisuuden varmistaminen
 - Strategian toteutumisen seuranta ja yrityksen suorituskyvyn   
 parantaminen 
16:20 Yhteenveto ja seuraavan päivän ohjelma
16:30 Jakson päätös 

II jakso: 14.2.2020            
Yhteistyö ja vuorovaikutus
Luennoitsijat:  
Antero Virtanen ja Ismo Salminen, Hallituspartnerit ry 

08:00  Aamiainen tarjolla hotellin aamiaispöydässä
08:45  Tuloksellisuuden varmistaminen 
 - Puheenjohtaja ja liiketoiminnan kehittäminen
09:45  Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen 
 - Valvontavelvollisuus ja riskienhallinta 
10.15  Kahvitauko 
10.45 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
 Todistusten jako
15:30 Kurssi päättyy

Ohjelma:

HHJ-puheenjohtajakurssi
     Pk-yrityksen hallituksen rooli on kasvanut yhteiskunnassa ja 
siten myös yhteiskunnan kehittämisessä. Yrittäjyyden edistämi-
nen ja pk-yritysten toiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen 
ovat ajankohtaisia asioita niin julkisella kuin yksityiselläkin sekto-
rilla. Panostamalla pk-yrityksiin luodaan mahdollisuuksia uusien 
työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Tässä työssä 
on pk-yrityksen hallituksella ja erityisesti sen puheenjohtajalla 
suuri strateginen rooli.

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään 
hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtaja on 
hallituksessa kuin orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla 
kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen 
jäsentenkin. Toimiva hallitus toimii yrityksen voimavarana ja 
suunnan näyttäjänä.

Kurssilla luodaan pohja pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan 
käytännön työlle. Kurssilla pureudutaan
 » Hallituksen ydintehtäviin ja tehokkuuteen
 » Yrityksen strategiaan, päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmään
 » Kokouksen johtamiseen ja työjärjestykseen 
 » Liiketoiminnan kehittämiseen ja toimitusjohtajan katsaukseen 
 » Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteisiin 
 » Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin ja vastuisiin.

Aika:
 » torstai 13.2. klo 11.30 - 16.30
 » perjantai 14.2. klo 8.00 - 15.30

Paikka:
Scandic Waskia, 
Lemmenpolku 3, Vaasa

Ilmoittautuminen:
Osoitteessa www.hhj.fi viimeistään 23.1. 
Kurssille mahtuu 24 osallitujaa, jotka 
otetaan mukaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.

Lisätietoja:
Juha Häkkinen puh. 0500 561 036  
tai juha.hakkinen@kauppakamari.fi

Kauppakamarin jäsenhinta 1500 € + alv,  
ei-jäsenhinta 2100 € + alv 

Hinta:

Koulutusmateriaali:
Virtanen, Antero; Ottila, Eero; Miesmäki, 
Kai; Mäntylä, Pertti:  
Hallituksen puheenjohtajan opas  
– johda pk-yritys menestykseen (sis. 
kurssin hintaan) sekä luentomateriaali.

Peruutusehdot:
Osallistumisen voi peruuttaa viimeisenä 
ilmoittautumispäivänä. Sen jälkeen tul-
leista peruutuksista laskutamme puolet 
osallistumismaksusta.

Kurssi sopii HHJ-kurssin käyneille,  
toimitusjohtajille, hallituksen  
puheenjohtajille ja puheenjohtajaksi 
aikoville.

Kohderyhmä:

Pohjatiedot:
Kurssin osallistujilta edellytetään  
suoritettua HHJ-kurssia tai vastaavien  
tietojen hallitsemista.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 

>> 23.1.

https://www.hhj.fi/kauppakamarit/pohjanmaan-kauppakamari/hhj-puheenjohtajakurssi-2020-02-vaasa/



