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HHJ-kurssi vastasi  molempien 
odotuksia. Aiomme arvioida 
opitun pohjalta  Goforen hallitus-
työskentelyä ja peilaamme 
kurssin antia strategia työhömme. 
Vireillä on moni puolista sisällön 
reflektointia.
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HHJ Hyväksytty hallituksen 
jäsen -koulutusten seurauksena 
 tuhansissa suomalaisyrityksissä 
on keskusteltu johtamisesta, 
uudistettu hallitustyöskentelyä, 
rekrytoitu ulkopuolisia hallitus-
jäseniä ja otettu merkittäviä 
kehitys askelia liiketoiminnassa.

Hallituspartnereiden ja Tampe reen 
kauppakamarin vuonna 2005 
 aloittaman HHJ-kurssin on 
käynyt jo  lähes 13 000 henkilöä. 
 HHJ- tutkinnon on suorittanut 
yli 5 000 henkilöä. 

HHJ-koulutuksia järjes tetään 
kai kissa kauppa kamareissa 
ympäri Suomea.  Ne soveltuvat 
 hallitustyötä jo tekeville tai sitä 
vasta harkitseville.

Kansainvälisesti palkitusta HHJ-
koulutuskonseptista on kehittynyt 
kokonainen pk-yritys ten hallitus-
työn kehittämis ohjelma, joka 
tarjoaa moni puolisen tiedon lisäksi 
verkostojen vaikuttavuutta ja 
kokemuksen voimaa.

Hallituksesta vauhtia bisnekseen ja tukea tulevaisuuteen

Hallitustyössä on koko ajan 
 tähdättävä siihen, että hallituksesta 
saadaan irti parasta. Se on siis 
enemmän kuin  yhtiön  hallinnointia 
ja operatiivisen johdon haastamista. 
Fokus on tulevaisuudessa, bisneksen 
kehittämisessä ja kasvussa. On 
tullut aika pohtia myös yrityksen 
vastuullisuutta.

Omistaja tarvitsee ulkopuolisten 
hallitusjäsenten näkemyksiä 
 vähintään yhtä paljon kuin   
opera tiivinen johto. Hyvä hallitus työ 
lataa sopivasti painetta, mutta se 
antaa myös tukea ja sparraa. 
Huolehtikaa hallitustyön 
 avoimuudesta ja aktiivisuudesta. 
Asettakaa tavoitteiksi dynaaminen 
työskentely ja asioita eteenpäin 
vievä keskustelu.

Alexander Bargum, 
hallituksen puheenjohtaja, 
Perheyritysten liitto

HHJ-kurssi ja -tutkinto antoivat 
tietoa ja lisäsivät itsevarmuuttani 
toimiessani Särkänniemi Oy:n ja 
Fimlab Laboratorioiden hallitusten 
puheenjohtajana.

Hyvät suositukset suorastaan 
pakottivat minut mukaan. Jo   HHJ-
kurssien aikana sain oivalluksia, 
kuinka vien valmennusta  uudelle 
tasolle. Hallitustyön sisältö, puheen-
johtajan rooli ja vastuut kirkastuivat 
entisestään, samoin luottamuksen ja 
vuorovaikutuksen merkitys omistajan, 
hallituksen ja johtoryhmän välillä. 
Uskon, että pystyn auttamaan nyt 
asiakkaitani entistä paremmin.

HHJ-puheenjohtajakurssi  teki 
näkyväksi asioita, joita haluan 
kehittää itsessäni ja hallituk sissani. 
Se inspiroi  kehittämään strategia-
työskentelyä ja tulevaisuus ajattelua.

Kun kilpailu kiristyy, valitaan 
tavoitteet, joihin tähdätään.  
Hallitus  mallintaa, mihin suuntaan 
yrityksen on mentävä. Suosittelen 
hallitustyön kehittämistä 
miettiville johtajille ja yritysten 
avain henkilöille HHJ-koulutusta.

Reetta Keränen, 
sarjayrittäjä ja 
hallitusaktiivi

Julius Haarla, 
toimitusjohtaja, 
Haarla Oy

Kun ilmoittauduin kurssille, 
odotin vanhaa, tuttua sisältöä. 
Jo ensimmäisen päivän 
jälkeen käsitykseni muuttui: 
kurssilla puhujat olivat todella 
laadukkaita ja sisältö herätti 
uusia ajatuksia, oivalluksiakin. 
Koulutus auttoi kehittämään 
omaa liiketoimintaa.

Veikko Törrönen, 
toimitusjohtaja, Kreapal Oy



ALUMNISEMINAARI 
Asiaa pintaa syvemmältä ja sytykettä 
omaan ajatteluun! Valtakunnallinen 
alumniseminaari kokoaa yhteen 
hallitustyöstä kiinnostuneet ympäri 
Suomea. Kiinnostavia puhujia, 
ajankohtaisia aiheita ja tärkeitä verkostoja.

hhj.fi

JOHDANTO
Tiivis puolen päivän johdatus 
hallitustyöhön. Sopii myös 
kuntayhtiöiden hallitusjäsenille.

HHJ-TUTKINTO 
HHJ-kurssin jälkeen voi syventää 
osaamistaan HHJ-tutkinnossa, 
jonka suorittaminen on myös 
osoitus hallitustyöosaamisesta. 
Kaksivaiheinen tutkinto koostuu 
ennakko tehtävävaiheesta ja 
tutkintopäivästä. Tutkinto on 
samalla oppimis kokemus,  sillä 
kokeen lisäksi tutkinto päivään 
kuuluu seminaariosuus. 
Tutkinnon suorittaminen 
oikeuttaa käyttämään arvostettua 
HHJ-nimikettä.

PJ-KURSSI
Kaksipäiväisellä kurssilla 
luodaan vahva perusta 
hallituksen puheen j ohtajan 
työlle käytännössä. Sopii 
puheenjohtajana toimiville tai 
sitä harkitseville. Teemoina muun muassa 
puheenjohtajan tehtävät, vastuut ja 
kokouksen johtaminen sekä hallituksen 
vuoro vaikutussuhteet. Lisäksi käsitellään 
yrityksen strategiaa, päätöksenteko- ja 
johtamisjärjestelmää sekä liike toiminnan 
kehittämistä. Tutkinnon ja puheenjohtaja-
kurssin suoritta minen oikeuttaa 
käyttämään HHJ PJ -nimikettä.

HHJ-TEEMAKOULUTUKSET
Tehokas koulutus päivä syventää osaamista 
keskeisistä hallitus työn osa-alueista. 
Teemoina ovat esimerkiksi strategia  työ, 
talous, asiakasarvo ja vastuullisuus 
hallituksen näkökulmasta. 

ALUMNI TAPAAMISET
Alueellisia verkottumis-
tilaisuuksia HHJ-kurssin tai 
-puheenjohtajakurssin käyneille.

HHJ-koulutuskokonaisuus alkaa hallitustyön perusteet sisältävällä 
HHJ-kurssilla, jonka jälkeen voi osallistua HHJ-tutkintoon. Kokonaisuuteen 
kuuluvat lisäksi osaamista syventävä HHJ-puheenjohtajakurssi sekä 
teemakoulutuksia. HHJ-verkostolle on ominaista osaamisen jakaminen ja 
inspiroituminen muiden hallitustyöstä innostuneiden kanssa.

HHJ-KURSSI aktivoi ja kehittää 
hallitustyötä sekä auttaa yrittäjiä 
ja yritysjohtajia hyödyntämään 
hallitustyöskentelyä entistä paremmin. 
Sopii hallitustyötä tekeville tai siitä 
kiinnostuneille. HHJ-kurssi koostuu 
viidestä puolen päivän jaksosta, joihin 
sisältyvät ryhmätyö ja lukupaketti. 
Teemoina ovat hallituksen kokoonpano, 
rooli, vastuut, riskienhallinta, 
työskentelytavat, strategiatyö ja 
yritystalous hallituksen näkökulmasta. 

HHJ-alumniverkostossa tavoitat 
kiinnostavat kontaktit ja 
saat ajankohtaista 
tietoa hallitustyöstä.

JOHDANTO

TEEMA-
KOULUTUKSET

ALUMNI-
SEMINAARI

KURSSI

PUHEEN-
JOHTAJA

TUTKINTO

ALUMNI-
TAPAAMISET


