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24.9. - 6.11.2020, Vaasa



Pohjanmaan kauppakamarin
HHJ - Hyväksytty hallituksen jäsen
     Pohjanmaan kauppakamari järjestää yhteistyössä Tampereen 
kauppakamarin kanssa HHJ-koulutuksia, jotka soveltuvat hal-
litustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Ne sopivat 
sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille että sitä harkitseville 
ja auttavat myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hal-
litustyöskentelyä paremmin. Koulutusten tavoitteena on saada 
alueemme yritysjohtajien osaamispääoma pk-yritysten hyödyksi 
hallitustyöskentelyn kautta sekä kerätä yhteen alueemme nykyi-
siä ja tulevia hallitusten jäseniä. 

HHJ-kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpanoja, rooleja, 
vastuita, riskienhallintaa ja työmuotoja (raportointi, strategiatyö, 
palkitsemisjärjestelmät jne.) erityisesti pk-yrityksen näkökulmas-
ta ja vahvasti käytäntöön soveltaen yritysesimerkkien kautta.

HHJ-kurssi koostuu koulutusjaksoista ja ryhmätyöstä. Ohjelman 
kaikki osiot suorittanut henkilö saa HHJ-kurssitodistuksen. Mikäli 
jokin osio on jäänyt suorittamatta, on henkilöllä oikeus osallistua 
vastaavaan jaksoon toisella HHJ-kurssilla ilman eri veloitusta, 
kokonaisuus on kuitenkin suoritettava kahden vuoden kuluessa. 
Kurssin suorittaminen on edellytyksenä osallistumiselle val-
takunnalliseen HHJ-tutkintoon.

Aika:
» torstai 24.9. klo 10.00 - 15.45
» perjantai 2.10. klo 10.00 - 15.00
» perjantai 9.10. klo 10.00 - 15.30
» perjantai 23.10. ryhmätyö n. 3 tuntia,  
ryhmän valitsemana ajankohtana 
ryhmätyöyrityksessä
 » perjantai 6.11. klo 9.00 - 15.00

Peruutusehdot:
Osallistumisen voi peruuttaa viimeisenä ilmoit-
tautumispäivänä. Sen jälkeen tulleista peruutuk-
sista laskutamme puolet osallistumismaksusta.

www.ostro.chamber.fi/HHJ

Paikka:
Original Sokos Hotel Vaakuna,  
kabinettitilat, 3. krs, Rewell Center, Vaasa

Ilmoittautuminen:
Rekisteröidy ja ilmoittaudu mukaan
osoitteessa www.hhj.fi viimeistään 28.8.

Kurssille otetaan 24 osallistujaa  
ilmoittautumisjärjestyksessä

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



Ohjelma:

Pohjanmaan kauppakamarin
HHJ - Hyväksytty hallituksen jäsen

Pohjanmaan kauppakamarin  
jäsenhinta 1500 € + alv,  
ei-jäsenhinta 2250 € + alv 

Hinta:

Koulutusmateriaali:
Erma, Juhani; Rasila, Tommi &   
Virtanen, Olli V.:  Hyvä hallitustyö  
sekä luentomateriaali

2.10., 2.  jakso:  Hallituksen ja  
hallitustyön organisointi

10.00 Edellisen jakson palaute sekä  
 päivän ohjelma ja tavoitteet
10.05 Ryhmätyönanto
 toimitusjohtaja Juha Häkkinen,
 Pohjanmaan kauppakamari
10.15 Hallituksen organisointi;   
 kokoonpano ja muodosta- 
 minen  
 toimitusjohtaja  Matti Jaakola,  
 CapWell Oy  
11.00 Lounas
11.45 Edellinen jatkuu
12.30 Tauko
12.40 Hallitustyön organisointi  
 ja tehokkaan hallitustyösken- 
 telyn edellytykset 
 toimitusjohtaja  Matti Jaakola,  
 CapWell Oy  
13.30 Kahvitauko
14.00 Case Leinolat
 toimitusjohtaja  
 Lars-Erik Schöring
14.45 Keskustelua päivän aiheista 

24.9., 1. jakso: Hyvä hallintotapa

10.00 Kurssin tavoitteet ja 
 osallistujien esittäytyminen 
 toimitusjohtaja Juha Häkkinen, 
 Pohjanmaan kauppakamari
10.30 Omistajat, hallitus ja johto 
 toimitusjohtaja Juha Häkkinen,
 Pohjanmaan kauppakamari
11.15 Lounas
12.15 Hallituksen ja sen jäsenen  
 tehtävät ja juridinen vastuu 
 asianajaja Stefan Wikman,
 Roschier Asianajotoimisto Oy
13.15 Tauko
13.30 Kohti ammattimaista  
                        hallitusta
 asianajaja Stefan Wikman,
 Roschier Asianajotoimisto Oy
14.30 Kahvitauko
14.45 Case Taiga Chocolate  
 toimitusjohtaja Mirja Palola 
15.30 Keskustelua päivän aiheista
 

9.10., 3.  jakso: Strategiatyö

10.00 Edellisen jakson palaute sekä  
 päivän ohjelma ja tavoitteet
10.05 Johdatus strategiseen  
 ajatteluun   
 hallituspartneri, varatuomari,  
 HHJ PJ Ismo Salminen
11.00 Lounas
12.00 Strateginen suunnittelu,   
 miten luodaan tulevaisuus ja  
 menestys
 hallituspartneri, varatuomari,  
 HHJ PJ Ismo Salminen
12.45 Tauko
13.00 Hallituksen rooli strategian  
 rakentamisessa 
 hallituspartneri, varatuomari,  
 HHJ PJ Ismo Salminen
14.00 Kahvitauko
14.30 Case-puheenvuoro
15.15 Keskustelua päivän aiheista 

6.11., 4. jakso: Yrityksen talouden 
seuranta ja ohjaus

9.00 Edellisen jakson palaute sekä  
 päivän ohjelma ja tavoitteet
9.10 Yrityksen talouden seuranta ja  
 ohjaus 
 talousjohtaja Pekka Pajamo,
 Varma 
9.55 Tauko
10.10 Edellinen jatkuu
11.00 Lounas
12.00 Ryhmätöiden purku ja   
 johtopäätökset 
13.30 Kahvitauko
14.00 Ryhmätöiden purku ja   
 johtopäätökset jatkuu
14.30 Päätösluento
 toimitusjohtaja Juha Häkkinen,
 Pohjanmaan kauppakamari
14.45 Todistusten jako



Pohjanmaan kauppakamari
Kauppakamari tekee töitä Pohjanmaan ja Keski-

Pohjanmaan yritysten tarpeiden ja mahdollisuuksien 
eteen. Sen tärkeimpinä tehtävinä on edistää yritysten 

toimintaa ja kasvua, saattaa alueen yritykset yhteen 
sekä toimia linkkinä yritysten ja julkisen päätöksen-

teon välissä. Pohjanmaan kauppakamarilla on yli 
tuhat jäsentä, jotka työllistävät 70 prosenttia alueen 

työvoimasta. Kauppakamariverkosto kattaa koko 
Suomen ja on ainoa maailmanlaajuisesti toimiva 

yritysten edunvalvontajärjestö.

www.pohjanmaankauppakamari.fi


