TIE AKTIIVISEEN
HALLITUKSEEN
llman asiantuntevaa hallitusta tai muuta
sparrausta toimiva pk-yrittäjä joutuu pohtimaan yksin yrityksensä kannalta strategisia
päätöksiä, kuten liiketoiminnan laajentamista, viennin aloittamista, omistuspohjan
laajentamista, rahoituksen järjestämistä,
sukupolvenvaihdosta tai yrityksen myyntiä.
Vaihtoehtona on rakentaa yritykselle toimiva,
monipuolinen ja osaava hallitus, jossa on myös
omistajista riippumattomia jäseniä, ulkopuolista näkemystä ja erilaista kokemuspohjaa.
Hyvin toimiva hallitus tuo yritykselle merkittävää lisäarvoa, auttaa yrityksen arvon kasvattamisessa sekä vastaamisessa moniin toimintaympäristön alati muuttuviin haasteisiin.

AKTIVOINTI

Hallitustyöstä voisi olla
hyötyä sinulle ja yrityksellesi?

ANALYYSI

Saat analyysin ja kehittämissuositukset asiantuntijalta

PÄÄTÖS

Teet päätöksen
liikkeellelähdöstä

ORGANISOINTI

Rahoitus

Kasvu

Kannattavuus

Kilpailu

Teknologia

Liittoutuminen

Ikä

Strategia

Järjestelmät

Kansainvälistyminen

Johtaminen

Oma
jaksaminen

Saat apua mm. hallitusjäsenten hakuun

KEHITTÄMINEN
Kehitätte hallitustyötä
yhdessä esimerkiksi AB-mallilla

AKTIIVINEN HALLITUS
Sinulla on toimiva ja kehittyvä
hallitustiimi tukenasi.

Aktiivinen, hyvä hallitustyöskentely on monen hyvän
yritystarinan taustalla. Tämä on yleisesti tiedostettu ja
myös tutkimuksilla todistettu tosiasia. Hallituksen merkitys
korostuu erityisesti erilaisissa yrityksen muutoshaasteissa. Hallitustyöhön sijoitettu euro tulee varmasti nopeasti
takaisin.
Hallituspartnerit Pohjanmaa ry on yleishyödyllinen yhdistys,
jonka tarkoituksena on tehokasta hallitustyöskentelyä edistämällä luoda pk-yrityksistä vahva pohja Pohjanmaan talouden kasvulle. Yhdistyksen toiminta ulottuu Pohjanmaan,
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin, eli
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kauppakamarien alueille.
Hallituspartnerit Pohjanmaa ry on käynnistänyt maaliskuussa 2020 kahden vuoden mittaisen hallitustyön aktivointihankkeen Pohjanmaan rannikkoalueella aina Kristiinankaupungista Luotoon ja Kruunupyyhyn sekä Laihialla,
Isossakyrössä ja Vaasa Vähässäkyrössä. Kohderyhmänä
ovat alle 50 henkilöä työllistävät kehitys- ja kasvuhakuiset
mikro- ja pienyritykset, jotka ovat halukkaita aloittamaan
pitkäjänteisen kehitysprosessin.
Hankkeen päärahoittajina ovat Yhyres ry sekä Aktion Österbotten rf, joiden rahoitus tulee Leader-ohjelman kautta EU:n
Maaseuturahastosta ja alueen kunnilta. Osarahoittajina ja
taustavoimina ovat Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:n lisäksi
Liikesivistysrahasto, Pohjanmaan kauppakamari, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät sekä
Vaasan Seudun Kehitys Oy (VASEK).
Hankkeen tuottama palvelu on yrityksille maksutonta
lukuun ottamatta mahdollisia hallitusjäsenten hakuihin
liittyviä toimeksiantomaksuja , joista sovitaan erikseen.
Lähde rohkeasti mukaan kehittymään teemalla
“HALLITUKSET TÖIHIN!”
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