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”Osaava hallitus – menestyvä yritys” 

Hallituspartnerit-verkosto työskentelee elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi yritysten 

hallitustyöskentelyä kehittämällä. Toimeksiantajamme ovat pk-yritykset ja organisaatiot, joilla on tarve kehittää 

hallitustyötä. Alueellisen ja valtakunnallisen verkostomme jäsenillä on vahva kokemus yrittäjyydestä sekä 

yritysten johtamisesta erilaisissa muutostilanteissa.  

Valtakunnalliseen verkostoomme kuuluu 11 alueyhdistystä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä alueellisten 

Kauppakamarien kanssa. 

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit r.y. 

- perustettu vuonna 2010, jäseniä noin 200 (12/2021)  
- toimintamuotoja; jäsenistön hallitusammattilaisuuden kehittäminen, hallitusammattilaisten välityspalvelu, 

yritysten hallitustyön edistäminen 
- omaa toimintaa koko Pohjois-Suomen alueella 
- valtakunnallisessa Hallituspartnerit-yhteisössä on jäseniä yhteensä noin 1300 

Välitämme hallitusjäseniä, joilla on aito halu auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa. Jäsenistömme 

monipuolinen kokemus eri toimialoilta ja toiminnoista, yrittäjyydestä ja johtamisesta antaa yrityksille 

mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamista ja toimintaa. Yrityksen ulkopuolelta tuleva hallituksen jäsen tuo 

uutta substanssi- ja liiketoimintaosaamista ja tuoreita näkemyksiä. 

Milloin ja miksi riippumaton hallituksen jäsen 

Uuden hallitusjäsenen kutsuminen on paikallaan esimerkiksi yrityksen muutostilanteissa, kuten uuden 

kasvuvaiheen kynnyksellä, strategisen suunnan terävöittämisessä tai systemaattisen toiminnan 

rakentamisessa. Tilanteita saattaa olla myös omistusjärjestelyissä, yritysostoissa, uuden liiketoiminnan 

käynnistämisessä tai hankinnassa tai kansainvälistymisaikeissa. Asiantuntevaa apua voidaan tarvita myös 

hankalien tilanteiden hallinnassa, toimintaympäristön ja markkinatilanteen muutoksessa, verkostoitumisessa 

tai toimitusjohtajan ja omistajan yleisessä tukemisessa. 

Mistä uusi hallituksen jäsen 

Hallituspartnerit välittävät jäseniään yritysten hallituksiin. Yrityksen tilanteen ja tarpeen kartoituksen jälkeen 

haetaan jäsenistöstä (ja tarvittaessa muualtakin) sopivia ehdokkaita, joista yritys valitsee haastateltavat ja jos 

ehdokas on sopiva tehtävään, valitsee yhtiökokous hänet tehtävään.  

Palvelusta veloitetaan prosessin kartoitus- ja hakuvaiheesta 1 350 € ja yhden hallituksen jäsenen valinnasta 

veloitetaan lisäksi 650 €. Mahdollisen toisen jäsenen valinnasta veloitus on lisäksi 1 000 €. 

Valintaprosessissa toimeksiantajayritys vastaa ehdokkaiden taustan, pätevyyden ja tehtävään soveltuvuuden 

selvittämisestä. Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry ei vastaa henkilön tai henkilöiden soveltuvuuden 

arvioinnista, valinnasta eikä toiminnasta yrityksen hallituksen jäsenenä. Suosittelemme tyypillisesti haettavan 

kahta yrityksen riippumatonta hallituksen jäsentä. Riippumattomat jäsenet voivat tukea tai täydentää toisiaan 

hallitustyössä. 

 

Pohjois-Suomen Halllituspartnerit r.y. 

Yhteystiedot: Ane Ahnger, toiminnanjohtaja 

ane.ahnger@mconpartners.com 

p. 040 556 11 30  
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