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Tulossa:
HHJ Pro
– tulevaisuuden
hallitustekijä

– Hallituksen tehtävä on
seurata, että yrityksen arvot
ohjaavat toimintaa myös
poikkeusaikoina, Jorma
Eloranta muistuttaa.

Hyvän hallitustyön tarve
korostuu kriisissä
Pörssiyhtiöiden johdossa ja hallituksissa
pitkän uran tehnyt vuorineuvos Jorma
Eloranta pitää hallituksen roolia poikkeus
aikoina erittäin merkittävänä. Aktiivinen
hallitus on yritysjohdon tuki, avaa näky
miä, tunnistaa riskejä ja osallistuu vaihto
ehtoisten suunnitelmien tekemiseen.
– Tämä on mahdollista vain jos hallitus
on monimuotoinen ja toiminnassaan val
pas, hän muistuttaa.
Eloranta suosittelee yrityksille myös
systemaattista riskienkartoitusta. Sen idea
on tiivistettävissä kolmeen sanaan: elimi
noi, vähennä, varaudu. Pelkkä riskien tun
nistaminen ei siis riitä.
– Seuraukset mahdollisen riskin toden
tumisesta on käytävä läpi kohta kohdalta:
riittävätkö rahat, miten huolehditaan hen
kilöstöstä ja asiakkaista ja kuinka toimin
nan jatkuminen varmistetaan. Hallituksen

tehtävä on arvioida varautumistoimien
riittävyys ja kattavuus – myös globaalisti.
Joskus kuulee sanottavan, että hyvää
kriisiä ei kannata hukata. Kriisissä voi piillä
mahdollisuuksia.
– Keskeistä on tarkastella omaa bisnes
tä, missä ollaan hyviä ja missä asioissa ha
lutaan olla mukana tulevaisuudessa. Vah
vistetaan siis sitä puolta, jonka menestymi
seen uskotaan pitkällä aikavälillä ja kenties
luovutaan toiminnoista, joilla ei nähdä
vahvaa tulevaisuutta omassa business
portfoliossa.
– Kriisissä toimittaessa tarvitaan siis
selkeää strategista näkemystä, mikä on
ominta bisnestä, missä ja kuinka halutaan
kilpailla, ettei leikata vahingossa kasvun
edellytyksiä, Eloranta täsmentää.

Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ
syntyi tarpeesta auttaa pk-yrityk
siä menestymään. Hallitustyötä
on HHJ:n avulla kehitetty tuhan
sissa yrityksissä. HHJ-koulutuksiin
on osallistunut 15 000 ihmistä.
On tullut aika ottaa seuraava
askel: HHJ Pro.
HHJ Pro on Suomen laajin hal
litustyön koulutusohjelma omis
tajille, hallitustyötä tekeville ja
toimitusjohtajille, jotka haluavat
nousta seuraavalle portaalle tule
vaisuuden hallitustekijänä.

HHJ Pron avulla
l nostat osaamisesi 		

tulevaisuuden hallitustyön
vaatimalle tasolle
l tavoitat korkean profiilin
hallitusosaajaverkoston
l vahvistat omaa arvoasi 		
hallitustyön osaajana
l hyödynnät monimuotoista
oppimista, käytännön 		
esimerkkejä, vertaisoppimista,
keskustelua, tutkimuksen
uusimpia tuloksia ja 		
tulevaisuuteen katsovia 		
asiantuntijoita.
Lisätietoja hhj.fi

Lue Jorma Elorannan haastattelu hhj.fi.
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