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SEURAAVAN KERRAN
hyviä lukuhetkiä yritysmaailmasta

eteville eteläsavolaisille
4.6.2012

H
uhtikuussa alkaa 13. 
Hyväksytty Hallituksen 
Jäsen (HHJ)-kurssi Mikke-
lissä Etelä-Savon kauppa-

kamarin järjestämänä. Kurssi antaa 
eväät parempaan hallitustyöskente-
lyyn ja kurssin käyneillä on mah-
dollisuus suorittaa HHJ-tutkinto, 
joka oikeuttaa käyttämään HHJ-
nimitystä sekä heitä voidaan välit-
tää pk-yritysten hallituksiin. 

Etelä-savolaisia HHJ-kurssin 
käyneitä oli helmikuun lopussa 
172 henkilöä ja näistä HHJ-tut-
kinnon on suorittanut 45 henki-
löä. Kurssi-ilmoitus ei välttämättä 
kerro kaikkea kurssin sisällöstä ja 
on hyvä kuulla kurssin käyneiden 
kokemukset ja näkemykset sisäl-
löstä.  Kokemuksensa ja näkemyk-
sensä jakavat Jukka-Pekka Jordan, 
Ulla Torniainen ja Olli Miettinen.

Kurssilla perehdytään neljään 
eri osa-alueeseen: hyvään hallinto-
tapaan, hallituksen ja hallitustyön 
organisointiin, strategiatyöhön ja 
yrityksen talouden seurantaan ja 
ohjaukseen. Haastatelluista Jukka-
Pekalla on varmasti vahvin näke-
mys kurssista ja etenkin kurssima-
teriaalista, hän on mm. ollut teke-
mässä työnsä puolesta kurssilaisten 
käytössä olevaa Finnveran hallitus-
työskentelyn työkirjaa 2000-luvun 
puolivälissä. Jukka-Pekka toteaa: 
”Olen toiminut 2000-2006 monissa 
hallituksissa varsinaisena jäsenenä 
sekä hallitusten sparraajana. Kurssi 
oli erittäin hyvä päivitys omiin tie-
toihin hallitustyöskentelystä ja on 
erittäin hyvä, että kaikkiin nel-
jään osa-alueeseen on perehdyt-
tävä.” Kurssin sisällön suhteen 
hyvin samoilla linjoilla ovat myös 
Ulla ja Olli. He painottavat myös, 
että kurssi laajentaa näkökulmia ja 
antaa hyvät pohjatiedot hallitus-
työskentelyyn sekä uuteen osake-
yhtiölakiin. Vastaavia koulutuksia 
ei ole ollut viime aikoina tarjolla.

Kaikki hyötyvät
Ammattitaitoiset ja hyvät luen-

noitsijat kertovat rohkeasti myös 
mahdollisista epäonnistumista 
ja tämä on se mikä antaa asioille 
oikeat mittasuhteet, toteaa Ulla.  
Kurssilla kuullut esimerkit anta-
vat vinkkejä omaan hallitustyös-
kentelyyn ja siihen miten sitä voi-
taisiin kehittää, jatkaa Olli. Kaik-
kien kolmen haastatellun mielestä 
oikeille, kurssilaisten edustamille 
yrityksille tehdyt ryhmätyöt antoi-
vat oman mausteensa. Ryhmätöistä 
saivat case-yritykset sekä kurssilai-
set omat hyötynsä. Case-yritys voi 
olla täysin oman toimialan ulko-
puolella ja näin ollen saat pohtia 
asioita aivan eri näkökulmasta kuin 
normaalissa toiminnassa. 

Olli edustaa haastatelluista kun-
nallisen osakeyhtiön lisäksi yrittä-
jäkenttää ja hänen mielestään kurs-
silta pienyrittäjä saa erinomaiset 
tiedot mm. osakeyhtiön toimin-
nasta ja nimenomaan apua taval-
liselle yrittäjälle oman toimintansa 
kehittämiseen. Vaikka osakeyhtiön 
hallitustyöskentely on erilaista kuin 
esimerkiksi yhdistyksen tai kunta-
omisteiden osakeyhtiön hallituk-
sessa, on näidenkin organisaati-
oiden hallituksissa noudatettava 
hyvän hallintotavan mukaista toi-
mintaa ja tähän nimenomaan kurssi 
tarjoaa valmiudet, Jukka-Pekka 
vakuuttaa. Hän jatkaa, että monessa 
pienessä yrityksessä toimitusjoh-
taja ja hallituksen puheenjohtaja on 
yksi ja sama henkilö, mutta yrityk-
sen kasvaessa omistajien, operatii-
visen johdon ja hallituksen roolit 
tulee selkeyttää.  

Kysyttäessä, että kenelle haas-
tatellut suosittelisivat kurssia, vas-
taukset on kiteytettävissä lyhyesti: 
kaikille, jotka haluavat kehittyä hal-
litustyössä. Ulla suosittelee kurs-
sia erityisesti perheyrityksen joh-
totehtävissä toimivalle tai henki-

lölle joilla ei ole paljon kokemusta 
hallitustyöstä. Hänen näkemyksenä 
mukaan heille olisi kurssista pal-
jon hyötyä. Jukka-Pekka suositte-
lee kurssia kaikille yritysjohtajille 
ja liikkeenjohdon tehtävissä toimi-
ville, ja näihin tehtäviin valmistau-
tuville. Kurssilta saa  hyvän koko-
naisnäkemyksen hallitustyösken-
telystä, eri toimijoiden rooleista, 
aiheeseen liittyvästä juridiikasta 
sekä yrityksen talouteen liittyvistä 
kysymyksistä. Perehtyminen tapah-
tuu käytännön esimerkkien avulla. 

Kurssi antaa selkeitä eväitä oman 
yrityksen kilpailukyvyn parantami-
seen aina vain kovenevassa kilpai-
lussa. Olli myös suosittelee kurssia 
kunnallisten liikelaitosten ja osa-
keyhtiöiden päättäjille. 

HHJ-kurssilla tulee paljon tiuk-
kaa asiaa lyhyessä ajassa.  Jokaisesta 
itsestään on kiinni, miten saamansa 
tiedon hyödyntää. Halutko sinä 
kehittää hallitustyöskentelytaito-
jasi? Ilmoittaudu seuraavalle kurs-
sille: www.hhj.fi 

 Saara Liukkonen

Oletko sinä 200:s HHJ-kurssin
käynyt etelä-savolainen?

Olli Miettinen. Yrittäjä, toimitusjohtaja / Laatutie Oy. Kurssilla Metsäsairilan Oy:n 
hallituksen edustajana. Käynyt kurssin keväällä 2011, tutkinto mahdollisesti 
huhtikuussa 2012.

Jukka-Pekka Jordan. aluejohtaja / Finnvera Mikkeli. Käynyt kurssin keväällä 
2011, suorittanut tutkinnon marraskuussa 2011

Ulla torniainen. Yksikön päällikkö / Suur-Savon Osuuspankki. Käynyt kurssin 
syksyllä 2011, tutkinto mahdollisesti huhtikuussa 2012.

Yhteystiedot (lisätiedot):
Internet	 www.eskauppakamari.fi
( (015) 337 0111
@	 mikkeli@kauppakamari.fi
+ Etelä-Savon kauppakamari, 
Patteristonkatu 2 C, 50100 Mikkeli

Työaika ja siihen liittyvät korvaukset 
käytännönläheisesti
- työaikalain keskeiset kohdat 
käytännönläheisesti 

Aika: Torstai 29.3.2012, klo 13.00–16.00 
(lounas klo 12.00 alkaen)
Paikka: Mikkelin yliopistokeskus, auditorio, 
Lönnrotinkatu 5, Mikkeli.

Tiivistelmä:
Työaikalaki koskettaa lähes kaikkia työnantajia ja 
työntekijöitä. Tässä tiiviissä ja käytännönläheisessä 
tilaisuudessa käsitellään työaikalain keskeisiä kohtia, 
työajan käsitettä, säännöllistä työaikaa ja miten 
sijoittaa työajat lain mukaisesti. Tilaisuudessa käydään 
esimerkkien avulla läpi lisä- ja ylityönlaskenta sekä 
sunnuntaityökorotuksen ja viikoittaisen vapaa-ajan 
vaikutus työntekijän palkkaan. 
 
Asiantuntija:
Lakimies Jaakko Sainio, Helsingin seudun 
kauppakamari

Hinta: Jäsenetuhinta 175 € + alv 
Normaalihinta 255 €+ alv

Etelä-Savon kauppakamarin HHJ 
-kurssi alkaa 18.4.2012!
Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi sovel-
tuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehit-
tämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville 
henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä 
ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä 
entistä paremmin.
Hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa 
yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit 
toimivan johdon tai yrittäjän tueksi.

Laajuus: Kurssi koostuu neljästä puolen päivän jak-
sosta, joiden lisäksi on ryhmätyö ja lukupaketti.

1. jakso: Hyvä hallintotapa
2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi
3. jakso: Strategiatyö
Ryhmätyö
4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
Sisältö: Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, 
rooli, vastuut, riskienhallinta ja työmuodot (raportoin-
ti, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät jne.) erityises-
ti pk-yrityksen näkökulmasta ja vahvasti käytäntöön 
soveltaen yritysesimerkkien kautta.

Kurssin hinta: normaalihinta 1650 € (+alv 22%), 
jäseniltä 1100 € (+alv 22%)

Onnistunut yrityksen sukupolven-/
omistajanvaihdos -tilaisuus 
Tiistai 24.4.2012 klo 14.00-17.00
Paikka: Länsi-Savo Oy, Teollisuuskatu 2-6, 
Mikkeli

Asiantuntijoina mm. 
Lakimies Anne Horttanainen, Keskuskauppaka-
mari
KHT Timo Mitikka, PricewaterhouseCoopers Oy

Yrityscase: Kuljetusliike J ja R Laatikainen 
Ky.
KHT Auno Inkeröinen, Tilintarkastus Inkeröi-
nen Oy; asiakkuusjohtaja Markku Nieminen, 
Suur-Savon Osuuspankki sekä Jorma ja Miikka 
Laatikainen.

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Ilmoittautumiset 16.4. mennessä:  
mikkeli@chamber.fi	(mainitse	otsikossa	tilaisuu-
den nimi) Tai p. 015-337 0111

Yhteistyössä: Länsi-Savo Oy ja Suur-Savon 
Osuuspankki


