
HHJ – OTA HYÖTY IRTI HALLITUSTYÖSTÄ!

”

”
Työhyvinvointipäivä 
ke 26.4.2023 klo 17-20 Tampereella

Aion puhua siitä, miten jokainen voisi pa-
remmin arjessa, olisi jaksavampi ja tukisi 
omaa terveyttään aktiivisilla valinnoilla. 
Työelämä nykyaikana on todella haastavaa 
– jokainen tietää, miltä tuntuu kiire ja stres-
si ja se, kun jaksaminen on koetuksella.

Asiantuntijana toimii liikuntalääketieteen erikoislääkäri  
Pippa Laukka, joka tullut koko kansalle tutuksi Olet 
mitä syöt -sarjan asiantuntijana ja lääkärinä. Pippa on 
kirjoittanut hyvinvointiaiheisia kirjoja sekä kolumneja 
muun muassa Helsingin Sanomiin. Pippa on myös nais-
ten jalkapallomaajoukkue Helmareiden pitkäaikainen 
joukkuelääkäri. 

Tilaisuudessa saat vinkkejä, miten voisit jaksaa parem-
min työelämän paineessa ja stressissä. Kuulet myös, 
miten työnantaja voi tukea henkilöstön hyvinvointia.

Lisäksi ohjelmassa on puheenvuoro työhyvinvointia
ja johtamista uudella tavalla haastavasta ilmiöstä, 
teknostressistä. Digitalisaation myötä lisääntyvä tek-
nostressi heijastuu paitsi työhyvinvointiin ja sitoutumi-
seen myös erilaisten kehityshankkeiden ja muutosten 
onnistumiseen. Vaikka teknostressi on laajalti tunnis-
tettavissa, kuinka hyvin se itse asiassa tunnetaan?

Taru Puukon (toimitusjohtaja, RESET.ON) puheenvuo-
rossa sukelletaan teknostressi-ilmiöön pintaa syvem-
mälle ja tutustutaan muun muassa teknostressin eri 
luonteenpiirteisiin.

Katso tarkemmat tiedot ohjelmasta ja ilmoittaudu: 
tampereenkauppakamari.fi/koulutus

Early-bird hinta 79 € (+alv) voimassa 28.2.2023 asti,
normaalihinta 109 € (+alv). 
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen. 

Hyväksytty hallituksen jäsen 
(HHJ) -kurssi
      Tammikuu 2023/01
      25.1., 1.2., 8.2., 15.2. ja 22.2.

      Helmikuu 2023/02
      7.2., 14.2., 21.2., 7.3. ja 14.3.

      Maaliskuu 2023/03
      23.2., 8.3., 15.3., 22.3. ja 29.3.

      Huhtikuu 2023/04
      4.4., 11.4., 18.4., 25.4. ja 2.5.

      Toukokuu 2023/05
      3.5., 10.5., 17.5., 24.5. ja 31.5.

Kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja
kehittämiseen. Se sopii hallitustyötä jo tekeville sekä sitä 
harkitseville ja auttaa yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntä-
mään hallitustyöskentelyä paremmin.

Kurssi koostuu viidestä puolen päivän jaksosta, joihin si-
sältyy ryhmätyö sekä lukupaketti. Kurssilla käsiteltäviä tee-
moja ovat hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskien-
hallinta sekä työskentelytavat, strategiatyö ja yritystalous 
erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta. Teemoja käsitellään 
käytännönläheisesti ja yritysesimerkkien kautta.

Jäsenhinta 1950 € (+alv), normaalihinta 2800 € (+alv)

HHJ-puheenjohtajakurssi
     Maaliskuu 2023/03
     to–pe 9.–10.3.
     Jäsenhinta 1750 € (+alv), normaalihinta 2500 € (+alv)

     Kesäkuu 2023/06 perheyrityskurssi
     to–pe 15.–16.6. (internaatti)
     Jäsenhinta 2000 € (+alv), normaalihinta 2750 € (+alv)

Kaksi päivää kestävä kurssi sopii hallitusten puheenjohtajille 
sekä puheenjohtajiksi aikoville. Kurssilla käsiteltäviä teemoja 
ovat hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet, yrityksen stra-
tegia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä, kokouksen 
johtaminen ja työjärjestys, liiketoiminnan kehittäminen ja 
toimitusjohtajan katsaus, hallituksen ja puheenjohtajan vuo-
rovaikutussuhteet sekä hallituksen puheenjohtajan tehtävät 
ja vastuut.

HHJ-tutkinto
HHJ-kurssin käyneillä on mahdollisuus 
suorittaa HHJ-tutkinto. Kaksivaiheinen 
tutkinto on oppimiskokemus; se koostuu ennakkotehtävävai-
heesta ja tutkintopäivästä. Tutkinto järjestetään kolme kertaa 
vuodessa verkkototeutuksena. HHJ-kurssi tulee olla suori-
tettuna ennen tutkintoon ilmoittautumista. HHJ-tutkinnon 
hyväksytysti suorittaneella on oikeus käyttää HHJ-nimikettä.

Tutkintomaksu 400 € (+alv)

Monipuolisesta tarjonnasta löydät vaihtoehtoja koko 
henkilöstölle. Koulutusten pituudet vaihtelevat puolen 
päivän koulutuksista laajempiin valmennuskokonaisuuk-
siin.

Striimikoulutuksiin osallistuminen onnistuu helposti
etänä omalta koneeltasi. Laajenna osaamistasi ja poimi 
ajantasainen tieto sekä itseäsi kiinnostavat etäkoulutuk-
set kalenteriisi. Vuonna 2023 tulossa muun muassa Suuri 
Työsuhdepäivä, Esihenkilöpäivät, Palkanlaskijan päivä, 
Johtoryhmätyön valmennus ja Anna Perhon Antisäätäjä™ 
– uusia koulutuksia päivitetään sivustolle kevään mittaan.  

Aktiiviselle opiskelijalle suosittelemme kausikorttia, jolla 
voi osallistua jopa 10:een enintään päivän pituiseen etä-
koulutukseen vuodessa. Lisätietoja kausikortista 
kauppakamarikauppa.fi.

Koulutus oli aivan loistava! Mielenkiinto 
säilyi koko koulutuksen ajan ja saimme 
paljon uusia hyviä vinkkejä mitä ja miten 
voimme kehittää omaa someamme uusil-
le ulottuvuuksille. Tälläisiä koulutuksia 
ehdottomasti lisää:) Kiitos!”

”Olen todella tyytyväinen koulutuksen 
sisältöön ja suosittelen tätä lämpimästi 
kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sisältö 
oli kattava ja kouluttaja oli hauska, mutta 
ammattitaitoinen. Kiitos paljon!”

”Koulutuksen sisältö oli hyvä. Sain paljon 
uutta tietoa arvonlisäverosta, josta var-
maan on hyötyä työssäni.”

”Paljon asiaa yhteen päivään tiivistettynä, 
asiantunteva kouluttaja.”

Palautetta koulutuksistamme:

Kauppakamari kouluttaa
Osallistu suorana lähetettäviin koulutuksiimme 
helposti omalta koneeltasi! 
Kauppakamari järjestää vuosittain noin 150 ajankohtais-
koulutusta, joihin voit osallistua etäyhteyksin. Tarjoamme 
koulutuksia muun muassa seuraavista aihepiireistä:

Johtajaverkosto
Johtajaverkosto on pirkanmaalaisten johtajien kohtaamisen ja kehit-
tymisen paikka. Johtajaverkostojen käytännön toiminta muodostuu 
yhteisten haasteiden jakamisesta sekä uudenlaisten ratkaisujen 
rakentamisesta vertaisverkoston kesken. Verkostojen toiminta perus-
tuu ehdottomaan avoimuuteen ja luottamukseen.

Ohjelmassa keväällä mm.
       Pia Hautamäki ”Digitaalisuus myynnissä ja ostamisessa – 
      vieläkö myyntijohtajia tarvitaan?”
      Mira Pitkäranta ”Kasvua ja menestystä ilman johtajia” 
      Risto Havunen ”Miten varmistaa johtajan henkinen kulutus-
      kestävyys” 
      Jani Listenmaa ”Tiedolla johdetun organisaation rakentaminen”

Jäsenhinta 1100 € (+alv) / vuosi, normaalihinta 1950 € (+alv)
Verkoston jäsenenä voit osallistua 6–8 lähitapaamiseen vuosittain.

Lisätiedot:
Akira Ropo, p. 0500 622 128,
akira.ropo@tampereenkauppakamari.fi
www. johtajaverkosto.fi  |  #johtajaverkosto 
Seuraa Johtajaverkostoa Instagramissa ja Twitterissä.

HHJ Pro 2 keväällä 2023:
Jakso I: to–pe 2.–3.2.
Jakso II: to–pe 23.–24.3.
Jakso III: to–pe 27.–28.4.
Jakso IV: to–pe 8.–9.6.

HHJ Pro – tulevaisuuden hallitustekijä
HHJ Pro on Suomen laajin hallitustyön koulutusohjelma 
omistajille, hallitustyötä tekeville ja toimitusjohtajille, jotka 
haluavat nousta seuraavalle portaalle tulevaisuuden hallitus-
tekijänä.
HHJ Pron avulla nostat osaamisesi tulevaisuuden hallitus-
työn vaatimalle tasolle ja vahvistat omaa arvoasi hallitus-
työn osaajana. Tavoitat korkean profiilin hallitusosaajaver-

koston sekä hyödynnät monimuotoista oppimista, käytän-
nön esimerkkejä, vertaisoppimista, keskustelua, tutkimuksen 
uusimpia tuloksia ja tulevaisuuteen katsovia asiantuntijoita.

taloushallinto
henkilöstöhallinto
kansainvälistyminen
johtaminen ja esimiestyö
myynti
markkinointi
viestintä
julkiset palvelut
juridiikka

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
koulutuksiimme:

www.tampereenkauppakamari.fi/koulutus tai 
www.kauppakamarikauppa.fi (vain striimit)

info@tampereenkauppakamari.fi | (03) 230 0555

Keväällä 2023 on tulossa koulutuksia esimerkiksi vuosi-
loman antamisesta sekä vuosilomapalkan laskennasta 
ja uudesta yhteistoimintalaista. Lisäksi tarjolla on useita 
taloushallinnon koulutuksia verotuksen näkökulmasta. 
Koulutuksissa asiantuntijoina toimivat muun muassa 
lakimies Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarista 
sekä Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja 
Tomi Peltomäki Verohallinnosta. 

Kauppakamarin kouluttajat saavat erinomaista palautetta 
rautaisesta ammattitaidostaan sekä käytännönläheisestä 
otteestaan.

Asiakaspalautteen keskiarvo on 4,4/5. 
Myös nettosuositteluindeksi NPS on hyvällä tasolla (62). 

HHJ Pron avulla hallitustyöstä tulee yritykselle 
arvoa tuottava menestystekijä!

Lisätiedot ja
ilmoittautuminen

hhj.fi

Pippa Laukka



Minni Rimpioja
Palvelupäällikkö

044 281 8924
minni.rimpioja@

tampereenkauppakamari.fi

Akira Ropo
Yhteyspäällikkö, verkostot

0500 622 128
akira.ropo@

tampereenkauppakamari.fi

Kamari kouluttaa
– osaaminen yrityksen voimavaraksi

Susanna Keskinen
Koulutuspäällikkö

050 575 7223
susanna.keskinen@

tampereenkauppakamari.fi

Eveliina Ruonela-Vähätalo
Palvelukoordinaattori

050 452 0262
eveliina.ruonela-vahatalo@
tampereenkauppakamari.fi

Tampereen kauppakamari on Pirkanmaalla toimiva elinkeinoelämän edunvalvonta- ja 
palvelujärjestö. Kauppakamarin tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten yritysten kilpailukykyä 

tarjoamalla koulutusta, verkostoja, vaikuttamiskanavan ja kontakteja yritystoiminnan tueksi.
Tarjoamme koulutusta muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon, 

kansainvälistymisen, johtamisen, myynnin, markkinoinnin sekä viestinnän teemoista. 
Lisäksi järjestämme huippusuosittua Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutusta,  

joka aktivoi ja kehittää hallitustyöskentelyä.
Ota yhteyttä koulutus- ja jäsenpalveluiden merkeissä – 

kerromme mielellämme lisää palveluistamme!

TAMPEREEN
KAUPPAKAMARI

kevät 2023
KOULUTUKSETTAMPEREEN

KAUPPAKAMARI

Mitä olet aina halunnut tietää
hallitustyöstä? 
HHJ BoardCast kertoo, kuuntele koko sarja!

Pölyiset käsitykset hallituksista saavat kyytiä uutuus-
podcastissa, jonka ensimmäisellä tuotantokaudella kuullaan 
kahdeksan tarinaa nykyaikaisesta hallitustyöskentelystä. 
Sarjan avaa kokenut kansainvälinen hallitusammattilainen, 
Suomen vaikutusvaltaisimmaksi bisnesnaiseksi viitenä vuo-
tena peräkkäin valittu Sanna Suvanto-Harsaae. Hän aloittaa 
myyttien murskaamisen vetämällä ruksit vanhojen herrojen 
sikarikerhon ylle ja vaatimalla hallituksiin diversiteettiä, 
monimuotoisuutta.

Podcast-keskusteluissa hallitustyötä käsitellään omistamisen, 
yrityksen uudistamisen, vastuullisuuden ja digitalisaation nä-
kökulmista sekä haetaan oppia pörssiyhtiöiden maailmasta.

HHJ eli Hyväksytty hallituksen jäsen BoardCast -sarjan ovat 
tehneet HHJ-koulutusten parissa pitkään työskennelleet 
Minni Rimpioja (kuvassa vasemmalla) ja Susanna Keskinen 
Tampereen kauppakamarista. Podcast syntyi halusta avata 
hallitustyön sisältöjä varsinkin yrityselämän nuorille sukupol-
ville.

– Me kysymme heidän puolestaan asioita, joita moni miettii, 
mutta ei tohdi kysyä. Selvitämme, mitä taitoja hallituksissa 
tarvitaan, keitä niihin halutaan ja miten valinnat tehdään. 
Puhumme suoraan myös rahasta. Monia kiinnostaa, mitä 
hallitustyöstä maksetaan. Entä mitä muuta hallitustyö teki-
jöilleen antaa?

Podcastin vaihtuvat vieraat ovat tekijöiden mukaan per-
sooniltaan erilaisia, mutta heillä on yhteinen piirre: kaikki 
tekevät työtään rakkaudesta lajiin. He kehittävät itseään 
monipuolisesti ja haluavat auttaa osaamisellaan yrityksiä 
menestymään.

– Yksi haastateltavista sanoi osuvasti, että hallituksen arvo 
piilee sen kyvyssä neutralisoida asioita. Hän tarkoitti, että 
hallituksissa tarvitaan tavallisia ihmisiä, joilla on rohkeutta 
tarttua myös ikäviin asioihin ja kipupisteisiin. 
Kyse ei ole superihmisistä.

Hinta / 12kk:
1-10 käyttäjää alk. 590 € + alv /käyttäjä

Kysy lisää myynti@helsinki.chamber.fi

KoulutusOnline
Aina ajankohtaiset koulutukset verkossa 24/7.
 
KoulutusOnlinen verkkokoulutuksilla koko henkilöstön on helppo 
kasvattaa asiantuntijuuttaan työn lomassa - jo vartti viikossa riittää! 
Uudistuneesta digipalvelusta löytyy laaja kattaus koulutuksia 
ajankohtaisista lakimuutoksista työelämätaitojen harjoitteisiin asti. 

Tilaa maksuttomat koekäyttötunnukset ja aloita jo tänään!

kauppakamari.koulutusonline.fi

Uutta 
KoulutusOnlinessa!

Helpompi käyttää

Kansainvälistymisen koulutukset

Sertifikaatit

Englanninkieliset koulutukset

KoulutusOnline Tampere 2023 210x99.indd   1KoulutusOnline Tampere 2023 210x99.indd   1 20.12.2022   11.4420.12.2022   11.44

Kahdeksan henkilöä, kahdeksan tarinaa

HHJ BoardCast -podcast saa jatkoa vuonna 2023. 
Ensimmäisen tuotantokauden jaksot on julkaistu Spotifyssa 
ja HHJ:n YouTube-kanavalla.

1. Sanna Suvanto-Harsaae: Ei mikään sikarikerho 
2. Ismo Salminen: Hallitus ei aina toimi – joskus sentään
3. Tero Luoma: Omistaja, älä pilaa hallitusta 
4. Jorma Eloranta: Haasteet ja suurimmat opit hallitustyössä
5. Teija Siren: Tunteet pelissä sukupolvenvaihdoksessa 
6. Katri Sipilä: Vastuullisuus on uusi musta 
7. Sami Somero: Money, money, money – vai rakkaudesta  
lajiin?
8. Ville Tolvanen: Älyä hallituksiin – miten hallitustyö 
digitalisoituu?
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Technopolis Yliopistonrinne  |  Kalevantie 2 D, 5. krs, 33100 Tampere
www.tampereenkauppakamari.fi  |  (03) 230 0555  |   info@tampereenkauppakamari.fi  |  #k2tre  #kamarikouluttaa  #hhj 


