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Toiminnan käynnistäminen 2013 
 

Osaava hallitus- hankkeen avulla kehitettiin 
toimintamalli ja käynnistettiin toiminta 
pilottiyritysten kautta. 
 
Rahoitus: Ely-keskus/lump sum 50000 €. 

31.8.16 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry 



HPIS: Toiminta-ajatus, visio, strategia ja 
liikeidea- lähtökohdat: 

Hallituspartnerit tukevat ja kehittävät  pk-
yritysten toimintaa.  

 

Osaava hallitus on laadukkaan toiminnan 
vakuus myös rahoittajiin päin. 

 

Se merkitsee yritykselle lisäarvoa, joka 
parantaa sen kilpailukykyä markkinoilla  

ja kasvattaa yrityksen arvoa.   
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Hallituspartnerit Itä-Suomi ry tukee ja 
kehittää  pk-yritysten toimintaa 

 edistämällä hyvää, ammattimaista ja 
eettisesti korkeatasoista   

     hallitustyötä välittämällä hallitusosaajia 
ja kehittämällä jäsentensä 

ammattitaitoa yritysten hallitusten 
jäseninä.  
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Toiminta-ajatus 



 Visio 
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Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n 
tavoitteena on luoda pk-yrityksistä vahva 

pohja Itä-Suomen talouden kasvulle 
osaavan hallitustyöskentelyn kautta. 
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Strategia 
 
 	
	
	
	

Yhdistys toteuttaa visiotaan verkostoitumalla 
alueella toimivien yritystoimintaa tukevien ja 

kehittävien organisaatioiden kanssa, 
osallistumalla niiden järjestämiin tilaisuuksiin 
sekä olemalla aktiivinen erilaisten tavoitteita 

tukevien tapahtumien järjestämisessä 
 

 Korostamalla osaavan ja tehokkaan 
hallitustyöskentelyn merkitystä pienten ja 

keskisuurten yritysten toiminnassa. 
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Strategia…. 
 
 
	
	
	
	

Kehittämällä jäsenistönsä ja alueen yritysten 
hallitusten hallitusosaamista.  

 
Tarjoamalla yritysten hallituksiin osaavia ja 
kokeneita elinkeinoelämän ammattilaisia. 

 
Huomioimalla toiminnassaan sen, että 

asiakkaan etu on aina keskiössä.  
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Liikeidea 
Tuotteet 
Jäsenten välityspalvelu, 
Hallitustyöskentelyn  
kehittämiseen liittyvät  
tuotteet ja palvelut 
 

Asiakkaat 
Pk-yritykset, 
(säätiöt, yhdistykset) 
Julkiset organisaatiot ja 
yritykset 

Tapa toimia 
Alueellisesti edustava hallitus, 
Jäsenistössä ja kaikessa 
toiminnassa alueellinen 
näkökulma, 
Verkostoyhteistyö, 
Internet/ kotisivut, 
Tapahtumat, Koulutukset, 
Yritysanalyysit, Osaamisprofiilit,  
HHJ yhteistyö/ -rekisteri 
 
 
  
     

Mielikuvat 
Luotettava, 
Riippumaton, 
Hallitustyöskentelyn 
osaavia henkilöitä,  
Riskitön, 
Asiakkaan etu toiminnan 
keskiössä 
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 Organisaatio 
 

Hallitus 
 Puheenjohtaja + 5 jäsentä (3-7) 

 

Toiminnanjohtaja 
 

Toimikunnat 
 Välitystoimikunta, pj + 2-4 jäsentä 
 Jäsentoimikunta,  pj + 2-4 jäsentä 

 

Toiminta-alue on Etelä-Savo, Pohjois-Karjala 
ja Pohjois-Savo. Yhdistys on luonteeltaan 

yleishyödyllinen yhdistys. 
 
 



Hallituspartnerit Itä-Suomi ry 31.8.16 

 
 
 

Toimintaa lukuina 
 
 

•  Jäsenmäärä	57,	tavoite	max.	100	jäsentä	n.	5	vuoden	
aikataululla	
•  Toimialaka;avuus	
•  Alueellinen	ka;avuus	
•  Ikä-	ja	sukupuolijakauma	huomioitava	

•  Jäsenet	mukana	n.	150	eri	yrityksen	ja	n.	50	eri	
yhdistyksen	tai	sääBön	hallituksessa	

•  Alkuvuosi	2016	
•  Yritysanalyysit	19,	joista	alkavia	kasvuyrityksiä	12	
•  Toimeksiantoja	8	kpl,	joista	4	yritystä	jo	valinnut	jonkun	

ehdotetuista	
•  Muutama	keskeneräinen	aikaisemmilta	vuosilta	
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Haasteena PK- yritysten tietoisuuden ja 
toimeksiantojen lisääminen 

 
 

•  Keinot	
•  Hallitusaamut	vuosi;ain	eri	paikkakunnilla	(Kuopio,	Varkaus,	Joensuu,	

Mikkeli)-	avainpuhuja	ja	kiinnostava	ohjelma-	olleet	hyvin	suosi;uja	eli	
40-65	osallistujaa	
•  Yhteistyökumppaneina	kauppakamarit	ja	yri;äjäjärjestöt	

•  Koulutukset	yri;äjille	(esim.	Joensuun	Tiedepuisto)	
•  HHJ-	kursseilla	esiintyminen	
•  Mukana	eri	foorumeissa	ja	työryhmissä	mm.	KasvuOpen,	Fiban,	

kauppakamarit,	yri;äjät,	kehi;ämisyhBöt-mm.	blogit	
•  Yhteistyökumppaneiden	hyödyntäminen	(mm.	pankit,	vakuutusyhBöt,	

Blintarkastajat,	kehi;ämisyhBöt,	asiantunBjayritykset)	
•  Mikä	hyvää	

•  Jäsenet	hyvin	sitoutuneita	lähtemään	PK-	yritysten	hallituksiin	eli	tarjontaa	
on-	kysyntää	saatava	aikaan	

•  Uusia	osaavia	jäseniä	on	kohtuullisen	hyvin	ehdolla	
•  Kiinnostus	hallitustyöskentelyn	kehi;ämiseen	kasvanut	PK-	yrityksissä	

nopeasB	
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Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kumppanit: 
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Lopuksi 
 
 •  Haasteena	löytää	ne	yritykset,	jotka	haluavat	

oikeasB	kehi;ää	hallitustyöskentelyä-	potenBaali	
hyvin	suuri	

•  Tunne;uus	edelleen	vaaBmaton	=>	Jalkatyötä	
tulee	tehdä	todella	paljon	ja	oltava	jatkuvasB	
esillä	

•  Toimintamalleja	ja	kokemuksia	vaihde;ava	vielä	
nykyistä	enemmän	alueiden	kesken	
		

	
	

	
	



Paljon kiitoksia ja sitten kysymyksiä! 
 
 
 
 
 
Keijo Mutanen, Hall.pj.    mutanen.keijo@gmail.com                   p. 040 555 2943 

   
Pertti Haapakorva, toiminnanjohtaja  pertti.haapakorva@talentree.fi          p. 044 363 4480 
 
 
 
Nettisivut: ita-suomi.hallituspartnerit.fi  
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