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HHJ-johdanto hallitustyöhön -koulutus sisältää tiiviin kokonaisuuden pk-yrityksen hallituk-
sen tehtävistä, toiminnasta ja vastuista. Sisältönä on myös osakeyhtiöiden hallitustyöskente-
ly yleisesti niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Hallitustyötä peilataan yhtiön tarkoituk-
seen, omistajuuteen ja omistajastrategiaan. Puolen päivän mittainen koulutus on suunnattu 
hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville. 

JOHDANTO

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssilla käsitellään pk-yrityksen hallituksen kokoonpa-
no, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemis-
järjestelmät) käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla. Kurssi koostuu neljästä puolen 
päivän jaksosta ja ryhmätyöstä sekä ennakkoon luettavasta Hyvä hallitustyö -kirjasta.

1. jakso: Hyvä hallintotapa
2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi
3. jakso: Strategiatyö
Ryhmätyöjakso
4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

HHJ-kurssin jälkeen voi suorittaa HHJ-tutkinnon sekä osallistua HHJ-puheenjohtajakurssille, 
vuosittaiseen valtakunnalliseen HHJ-alumniseminaariin ja alueelliseen HHJ-alumnitapaamiseen.

KURSSI

Parasta antia oli saada kokonaiskuva hyvän hallitustyöskentelyn 
perusteista erilaisten case-esimerkkien kautta. Erityisen antoisaa oli 
ryhmätyö, jossa sai tutustua lähemmin kyseisen yrityksen 
haasteisiin sekä muihin kurssilaisiin. 
Panostaja Oyj:n kehitysjohtaja Minna Telanne toteaa HHJ-kurssista

HHJ-kurssin suorittaneet voivat osallistua HHJ-tutkintoon, joka mittaa hallitusosaamista ylei-
sellä tasolla. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimitystä.

Tutkinto koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja tutkintopäivästä. Yhden ennakkotehtä-
vän vastauksen laatimiseen kuluu keskimäärin noin yksi työpäivä. Ennakkotehtävävaiheen 
läpäisseet kutsutaan tutkintopäivään, jolloin on kaikkien neljän ennakkotehtävän purkuti-
laisuus ja kirjallinen monivalintakoe. Tutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja 
syksyllä. 

TUTKINTO

HHJ-koulutus ja -tutkinto olivat minulle hieno tapa keskittyä 
tarkastelemaan liiketoiminnan johtamista ja kehittämistä hallitustyön 
näkökulmasta. 
Suosittelen kurssia ja tutkintoa kaikille yritysjohtajille ja liikkeenjohdon 
tehtävissä toimiville sekä näihin tehtäviin valmistautuville. 
Gronlund Palvelun toimitusjohtaja Tiina Holopainen suosittelee HHJ-tutkintoa



Kaikki kauppakamarit voivat järjestää HHJ-alumnitapaamisia oman alueensa HHJ-kurssin ja 
HHJ-puheenjohtajakurssin käyneille, jolloin heistä muodostuu oma alueellinen HHJ-yhteisö. 
Tapaamisissa käsitellään erilaisia hallitustyöhön liittyviä teemoja alumnien toiveiden mu-
kaan. Tapaamisissa verkostoidutaan alueellisesti ja ajantasaistetaan hallitustyöhön liittyviä 
tietoja.

ALUMNITAPAAMINEN

HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin suorittaneille järjestetään yhteinen valtakunnalli-
nen päivän kestävä tapahtuma vuosittain Tampereella marraskuussa. Seminaarissa osallistu-
jat verkostoituvat ja päivittävät tietojaan hallitustyöskentelystä.

ALUMNISEMINAARI

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmä-
dynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitus-
työskentelyn osaamista. Toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.

Kurssilla luodaan perusta pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle: hal-
lituksen ydintehtävät ja tehokkuudet, yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johta-
misjärjestelmä, kokouksen johtaminen ja työjärjestys, liiketoiminnan kehittäminen ja toi-
mitusjohtajan katsaus, hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet, hallituksen 
puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

Puolitoista päivää kestävä kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi 
aikoville. Osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.

PUHEENJOHTAJA

Hallitustyöskentelyn kehittäminen on positiivinen ketjureaktio. 
Yhtiön ja sen omistajien lisäksi hallitustyöskentelyn kehittämisestä 
hyötyvät hallitusten jäsenet ja sen kautta myös muut yhtiöt, 
niiden omistajat sekä edelleen koko Oy Suomi Ab. 

Vuorenmaa Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Emilia Wikstedt arvioi HHJ-puheenjohtajakurssia

Hallitus on yksi johtamisen työkalu, apuväline toiminnan 
jäsentämiseen ja  markkinoilla sujuvasti toimimiseen. Erityisen 
antoisia ja hyödyllisiä ovat erilaisten yhtiöiden kehitystarinat. 

Maarakennus T. Haavisto Oy:n toimitusjohtaja Jussi Haavisto kommentoi HHJ-alumniseminaaria 



Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistami-
nen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen koke-
neita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheis-
sa tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

Hyvällä hallitustyöskentelyllä sitoutetaan yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoli-
set voimavarat, joista yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat hyötyvät.

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutus antaa tietoa ja työvälineitä 
hallituksen tehtäväkokonaisuuden eri osa-alueille. Lisäksi HHJ tarjoaa 
innostavan, keskustelevan ja haastavan ryhmän, jonka kokemukset 
rikastuttavat kaikkia. HHJ-koulutukset sopivat hallitustyötä jo tekeville tai sitä 
harkitseville.

                              
   

Hyvällä 
hallitustyöllä:

• edistetään yritystoimintaa, 
• tuetaan pk-yritysten kasvua,
• luodaan uusia työpaikkoja ja 

•säilytetään jo olemassa 
olevia


