
HALLITUSKLUBI
Muutoksen johtaminen 

– Onko hallitus hereillä?

 
14.5.2019 klo 13.30-17
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Heikki Suutala, hallituksen puheenjohtaja Hallituspartnerit Pohjan-
maa ry, DI

Heikki on toiminut pitkään POP Pankki-ryhmän johdossa, vuodesta 2017 
Greenstep Oy:ssä, joka auttaa yrityksiä kasvamaan. 

Kokemusta toimitusjohtajuuksista ja useista hallituksista, muutosproses-
seista, pankkiryhmän ja digitaalisen vakuutusyhtiön perustamisesta, asia-
kaskokemuksen johtamisesta, hyvästä hallintotavasta, riskienhallinnasta 
ja verkottuneista liiketoimintamalleista.

Paula Erkkilä, johtaja, Pohjanmaan kauppakamari, FT, HHJ, MBA

Paula työskentelee Pohjanmaan kauppakamarin johtajana. Hänellä on 
pitkä kokemus viestinnän ja markkinoinnin parissa sekä erilaisista ke-
hittämistehtävistä. Paula on väitellyt johtamisen alalta erikoisalanaan 
johtoryhmätyöskentely. Hän on mielellään sparraamassa yrityksiä halli-
tustyöskentelyn kehittämisessä niin HHJ-koulutuksen kautta kuin Halli-
tuspartneriverkoston kautta. 

Mikko Luoma, hallituksen puheenjohtaja, KPK-Yhtiöt Oyj,  
KTT, dosentti

Mikko on aktiivinen johtamiskouluttaja, tutkija ja kirjailija. Hänen asian-
tuntemusalueensa ja tutkimusintressinsä liittyvät erityisesti strategiseen 
johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, johtoryhmätyöskentelyyn ja johta-
misen kehittämiseen.  Mikko on työskennellyt mm. henkilöstöjohtajana 
Outokumpu Oyj:ssä ja Metso Oyj:ssä sekä toimitusjohtajana Johtamistai-
don Opisto JTO:ssa. Hän toimii myös useiden yritysten hallituksissa. Mi-
kon kehittämisasiantuntemusta on hyödynnetty lukuisissa eri toimialojen 
yrityksissä, julkisella sektorilla mm. ministeriöissä, valtionhallinnon viras-
toissa ja kuntaorganisaatioissa sekä elinkeinoelämän järjestöissä.

Matti Sepponen, DI, HHJ, toiminnanjohtaja, Hallituspartnerit Poh-
janmaa ry, projektipäällikkö,  Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Työskentelee projektipäällikkönä Hallitustyön aktivointi pk-yrityksissä 
-hankkeessa. 

Matilla on pitkä kokemus kansainvälistä projektiliiketoimintaa harjoitta-
vien pk-yritysten hallitus-, johto- ja projektitehtävistä sekä kehitys-, kon-
sultointi- ja hallitustehtävistä erityisesti pienissä; myös start-up yrityksissä. 
Seniorikonsultti ja osakas LC Logistics Center Oy:ssä.

>> PUHUJAT <<



Pasi Honkalahti, johtaja, Staffpoint Executive

Pasilla on pitkä kokemus työskentelystä hallitusten ja toimitusjohtajien 
kanssa Executive – konsulttina. Hän on toiminut myös itse johtajana 
asiantuntijaorganisaatioissa ja muutoksen johtajana. 

Honkalahti on  taustaltaan kadettiupseeri sekä eMBA – hänen erikois-
tumisalueitaan ovat johtajarekrytoinnit ja johtaja-arvioinnit. Hän on 
toteuttanut projekteja perheyrityksistä pörssiyhtiöihin.

Johanna Ratia, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjänaiset ry, yrittäjä, 
perheyrityksen hallituksen puheenjohtaja, Farmtools Oy

Johanna työskentelee Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtajana. Ennen 
yrittäjyyttä hän on  toiminut laskennan johtotehtävissä mm. Hartwallil-
la, Bauhausissa sekä Keskolla. 

Ratia on Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin sekä Etelä-Pohjanmaan 
LähiTapiolan hallituksen jäsen ja toimii aktiivisesti myös useissa luotta-
mustehtävissä. Ratian erikoisalueita ovat laskenta, pk-yrityksen kehittä-
minen ja strategiatyö. 

Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, Stora Enso Oyj, DI, 
vuorineuvos, tekn. tri h.c.

Jorma Eloranta toimii Stora Enso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja 
yhtiön nimitystoimikunnan jäsenenä sekä palkitsemisvaliokunnan pu-
heenjohtajana.  Jorma on myös Cargotec Oyj:n hallituksen sekä nimitys- 
ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Hän toimii lisäksi Pienelo Oy:n hallituk-
sen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana sekä Suomen messusäätiön 
puheenjohtajana. Jormalla on pitkä kokemus Neste Oyj:n hallituksen 
puheenjohtajana vuosilta 2012-2018,  Uponor Oyj:n hallituksen puheen-
johtajana vuosilta 2014-2018 ja Suominen Oyj:n hallituksen puheenjoh-
tajana vuosilta 2011-2017. Hän on myös kirjoittanut kirjan hallitustyöstä: 
”Hallitus johdon tukena.”

Monika von Bonsdorff, KTT, dosentti, professori, Vaasan yliopisto / 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Monika työskentelee liiketoiminnan kehittämisen professorina ja akate-
miatutkijana. Hän johtaa yrittäjien ikääntymiseen ja eläkkeelle siirtymis-
prosessiin keskittynyttä tutkimusryhmää. Monikan tutkimusintresseihin 
kuuluvat yrittäminen, yrityksen menestyminen, omistajavaihdokset, 
ikääntyminen, hyvinvointi ja terveys. 

Hän on julkaissut lähes 60 tieteellisestä artikkelia johtamisen, 
psykologian, ikääntymisen ja lääketieteen tieteellisissä aikakauslehdissä. 
Monika ohjaa pro graduja ja väitöskirjoja.



 >> OHJELMA <<

13.30  Alkulämmöt - verkostoitumista ja yhteistyökumppanien tarjonta tutuksi

14:00  Tervetuloa - alustus päivän aiheisiin        
  Heikki Suutala, hallituksen puheenjohtaja, Hallituspartnerit Pohjanmaa ry

Osio1  Muutoksen johtaminen    
  Ensimmäisessä osiossa käsitellään muutoksen johtamista. Miten muutosta 
  luotsataan hallitusti, vai onko se ylipäätään mahdollista? 

  Puheenvuoroja aiheesta tarjoilevat: 
  >> Mikko Luoma, hallituksen puheenjohtaja, KPK-Yhtiöt Oyj 
  >> Matti Sepponen, toiminnanjohtaja, Hallituspartnerit Pohjanmaa ry  
  >> Pasi Honkalahti, johtaja, StaffPoint Executive

15:10-15:40  Kahvitauko 

Osio2  Hallituksen rooli muutoksessa 
  Toisessa osiossa paneudutaan hallituksen rooliin muutoksen johtamisessa ja   
  kuinka se voi tukea operatiivista johtoa. Missä vaiheessa hallituksen pitää    
  lähteä valmistelemaan omistajanvaihdosta?

  Teemoihin johdattelevat: 
  >> Jorma Eloranta, vuorineuvos, hallituksen puheenjohtaja, Stora Enso Oyj 
  >> Monika von Bonsdorff, professori, Vaasan yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus  
  Chydenius

  Keskustelua

16:55  Keskustelun yhteenveto  
  Paula Erkkilä, johtaja, Pohjanmaan kauppakamari   

  Tilaisuuden päätössanat    
  Heikki Suutala, hallituksen puheenjohtaja, Hallituspartnerit Pohjanmaa ry

>> TAPAHTUMAN MAHDOLLISTAVAT <<


