HHJ-puheenjohtajakurssi 2020/4
Aika: 11.2.2021 klo 12.15 – 16.30 ja 12.2.2021 klo 8.30 (aamiainen klo 8.00) -15.30
Paikka: Lohjan Säästöpankki, Laurinkatu 48, Lohja
Hinta: 2300 + alv 24 %, kauppakamarin jäsenhinta 1650 € + alv 24 %
Ilmoittautuminen hhj.fi seitsemän päivää ennen tilaisuutta.
Pk-yrityksen hallituksen rooli on kasvanut yhteiskunnassa ja siten myös yhteiskunnan kehittämisessä.
Valtionhallinnon ja yksityisen sektorin yksi ajankohtaisista painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen sekä
pkyritysten toiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen
syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Tässä työssä on pk-yrityksen hallituksella suuri strateginen rooli ja erityisesti
sen puheenjohtajalla.
Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa.
Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää
hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja
suunnan näyttäjänä.
Laajuus: Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä kokonaisesta päivästä.
Sisältö: Kurssilla luodaan pohja pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle. Aiheina mm.:
• Hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet
• Yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä
• Kokouksen johtaminen ja työjärjestys
• Liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus
•
•

Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet
Hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut

Kohderyhmä: Tämä kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville.
Kirjallisuutta: Hallituksen puheenjohtajan opas – johda pk-yritys menestykseen: Antero Virtanen, Eero Ottila, Kai
Miesmäki, Pertti Mäntylä (sis. hintaan)
Pohjatiedot: Tälle kurssille osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset viimeistään 7 vuorokautta ennen tilaisuutta.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perutuista kurssi-ilmoittautumisista perimme 50% osallistumismaksusta.
Kaksi päivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen perutuista kurssi-ilmoittautumisista perimme osallistumismaksun
kokonaisuudessaan
Ilmoittaudu kirjautumalla sisään. Mikäli olet uusi käyttäjä, valitse rekisteröidy: Kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
Rekisteröitymisen jälkeen sinun on vielä kirjauduttava palvelujärjestelmään ja ilmoittauduttava haluamaasi tapahtumaan.

Paikkoja on rajoitetusti!

HHJ-puheenjohtajakurssi
Tavoite:
Jakso

Hallituksen puheenjohtajuus käytännössä
1: Puheenjohtajan peruskysymykset

Aika

Torstaina 11.2.2021 klo 12.15–16.30

Paikka
Luennoitsijat
Ohjelma
12:15
12:30

Lohjan Säästöpankki, Laurinkatu 48, Lohja
partneri Antero Virtanen, Hallituspartnerit ry ja partneri Mikko Pihlajamäki, Hallituspartnerit ry

13:20

Ilmoittautuminen ja kahvi
Avaus ja esittelyt
-

Kurssin missio, puheenjohtajan työstä sanottua ja ohjelma

-

Osallistujan nimi, taustaorganisaatio, mitä odottaa kurssilta

Ryhmätyöt
- Ryhmiin jako ja tehtävänanto
1. Mitkä ovat hallituksen ydintehtävät
2. Mitä puheenjohtajan on tiedettävä strategiasta
3. Millä tavoin puheenjohtaja kehittää yrityksen liiketoimintaa

13:55

4. Mitä ovat hallituksen puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät
Omistajien ja hallituksen tehtävät sekä vastuut
Omistajien, hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän
tehtäväjako - Kuka on vastuussa yrityksen kehittämisestä.

14:45

Kahvitauko

15:00

Tulevaisuuden varmistaminen
-

16:20

Strategian toteutumisen seuranta ja yrityksen suorituskyvyn parantaminen

Yhteenveto ja seuraavan päivän ohjelma

16:30
Jakso päättyy
Sivulla 3: Hallituksen ja puheenjohtajan työkenttä -kuva.

HHJ-puheenjohtajakurssi
Jakso
Aika

2. Yhteistyö ja vuorovaikutus
Perjantaina 12.2.2021 klo 8.30–15.30

Paikka

Lohjan Säästöpankki, Laurinkatu 48, Lohja

Luennoitsijat

partneri Antero Virtanen, Hallituspartnerit ry ja partneri Mikko Pihlajamäki,
Hallituspartnerit ry

Ohjelma
08:30

Aamukahvi

08:45

Tuloksellisuuden varmistaminen
-

09:45

Puheenjohtaja ja liiketoiminnan kehittäminen

Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen
-

Valvontavelvollisuus ja riskienhallinta

10:15

Tauko, kahvia ja hedelmiä

10:45

Hallitustyön tehokkuus
-

Hallituksen osaamisvaatimukset

-

Hallitus ja tehokas päätöksenteko

12:00

Lounastauko

12:45

Hallitustyön tehokkuus

14:30

-

Hallituksen tehokkaat työtavat

-

Hallitus ja tehokas yhteistyö

-

Hallitus ja tehokas vuorovaikutus

-

Onnistuminen hallituksen puheenjohtajana

Yhteenveto ja keskustelu
-

Keskustelu

-

Todistusten jako

15:30
Puheenjohtajakurssi päättyy
Sivulla 3: Hallituksen ja puheenjohtajan työkenttä -kuva. Pidätämme oikeuden muuttaa ohjelmaa

Pidätämme oikeuden muuttaa ohjelmaa

