Perheyritys-HHJ®-kurssi 28.9.-17.11.2020
Jaksot:
Perheyritys-HHJ 1. jakso: Hyvä hallintotapa 28.9.2020, klo 11.30 - 16.30
Perheyritys-HHJ 2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi 7.10.2020, klo 12.30 17.15
Perheyritys-HHJ 3. jakso: Strategiatyö 27.10.2020, klo 12.30 - 17.15
Perheyritys -HHJ-kurssi 28.9.-17.11.2020 ryhmätyöiltapäivä 5.11.2020, klo 13.00 17.00
Perheyritys-HHJ 4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus 17.11.2020, klo 12.30 17.30
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki
Perheyritysten liiton ja HHJ:n yhteisenä tavoitteena on kehittää suomalaisten
perheyritysten hallitustyötä. Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat
tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi
kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkinaalueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa. Myös erilaiset murrokset kuten
sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen, kasvunopeus ja
markkinahäiriöt ovat helpoimmin hallittavissa, kun yrityksestä löytyy laajalti
kokemusta. Hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen
tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi.
HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi kokonaisuutena:
Kurssin laajuus:
Kurssi koostuu neljästä puolen päivän jaksosta (à 4h), joiden lisäksi on ryhmätyö (4–
6h) ja lukupaketti.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja
työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät) erityisesti pkyrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla.
HHJ -konsepti:
HHJ -konsepti on Tampereen kauppakamarin yhdessä Hallituspartnerit ry:n kanssa
alulle panema valtakunnallinen koulutuskokonaisuus, jossa on mukana 19
kauppakamaria. HHJ -koulutuskokonaisuus koostuu HHJ -kurssista, HHJ -tutkinnosta,
HHJ -puheenjohtajakurssista sekä HHJ -yhteisöstä.
HHJ -tutkinto
HHJ -kurssiin osallistuneilla on mahdollisuus osallistua erilliseen Tampereen
kauppakamarin järjestämään HHJ-tutkintotilaisuuteen.
HHJ -yhteisö
HHJ -yhteisön jäseneksi pääsevät HHJ -kurssin suorittaneet henkilöt eri
kauppakamarien alueilta.

Asiantuntija(t):
KTM Matti Jaakola, CapWell Oy
Toimitusjohtaja, Partneri, KTM, HHJ-Pj Antero Virtanen, Hallituspartnerit ry
KTT, DI Toivo Koski, TulosAkatemia Oy
Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Veijalainen, 3 Step It Group
Hallituksen puheenjohtaja Philip Aminoff, Perheyritysten liitto ry
Ohjelma:
Jaksot:
1. jakso: Hyvä hallintotapa
2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi
3. jakso: Strategiatyö
Ryhmätyöiltapäivä
4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

28.9.2020 klo 12.00–16.30
7.10.2020 klo 13.00–17.15
27.10.10.2020 klo 13.00–17.15
5.11.2020 klo 13.00–17.00
17.11.2020 klo 13.00–17.30

Puoli tuntia ennen jakson alkua on tarjolla lounasta
Ohjelma
28.9.2020
11.30 – 16.30
Hyvä hallintotapa - Omistajat, hallitus, johto - Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja
juridinen vastuu - Kohti ammattimaista hallitusta - Case
7.10.2020
12.30 – 17.15
Hallituksen ja hallitustyön organisointi - Ryhmätyönanto - Hallituksen kokoonpano ja
muodostaminen - Tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset - Case
27.10.2020
12.30 – 17.15
Strategiatyö - Johdatus strategiseen ajatteluun - Strateginen suunnittelu, miten
luodaan tulevaisuus ja menestys - Hallituksen rooli strategian rakentamisessa - Case
5.11.2020
12.30 – 17.15
Ryhmätyöpäivä - Kokoontuminen kohdeyritykseen - Tavoitteena tutustua työryhmänä
kohdeyrityksen omistajuuteen, hallinnointiin ja toimintaan sekä pohtia yrityksen
tulevaisuuden strategioita ja hallitustyöskentelyn tuottamaa lisäarvoa
17.11.2020
12.30 – 17.30
Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus - Ryhmätöiden purku - Yrityksen talouden
seuranta ja ohjaus - Case - Todistusten jako ja Cocktails & Snack

Hinta:
Jäsenetuhinta: 2350,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 2550,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Kurssin hintaan sisältyvä kirjallisuus:

Juhani Erma, Tommi Rasila & Olli V. Virtanen, Hyvä hallitustyö, Helsingin Kamari Oy
2020
Krista Elo-Pärssinen & Jarna Heinonen, Uudistuva Perheyritys, Alma Talent Oy 2019
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi
Yhteistyössä:

Peruutusehdot:
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään väintään 21 vuorokautta ennen
valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän
jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa
kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

