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Pk-yritysten hallitustoiminta

Suomalainen yrityskulttuuri on vähän laput silmillä olemista. Jollain tavalla 
tulisi avata yrittäjien silmät siihen, että viisaiden päiden yhdistäminen tuo 
lisäarvoa. Hallitus toimii tällä tavoin. Se luo mahdollisuuksia, se luo uutta 
liiketoimintapotentiaalia, tuo verkostoja, uusia näkemyksiä suunnasta. Lisä-
arvo voi olla valtava.

Teollisuuden rakennemuutoksen myötä pk-yri-
tyskanta on Etelä-Karjalan alueen elinvoimai-
suudelle tärkeämpi kuin koskaan. Kehittyäkseen 
pienistä keskikokoisiksi yritykset tarvitsevat li-
sää osaamista paitsi johtoon myös hallituksiin-
sa. Tähän tiivistelmään on koottu Pk-yritysten 
hallitustoiminta Etelä-Karjalassa -hankkeen tu-
loksia. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaali-
rahasto ja Hämeen ELY-keskus ja se toteutettiin 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston toimesta 
vuosien 2014-2015 aikana. 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa 
Etelä-Karjalassa sijaitsevien pk-kokoluokan yri-
tysten hallitustyötä ja hallitusten hyödyntämis-
mahdollisuuksia sekä lisätä tietoa pk-yritysten 
hallitusjäsenille kohdistettavista odotuksista. 
Hankkeen tiedonkeruu tapahtui haastattelemal-
la ja työpajatoiminnan kautta syksyn 2014 ja ke-
vään 2015 aikana. 

Pk-yritysten hallitustoiminta eroaa suuryri-
tysten hallitustoiminnasta monilla tavoin. Pk-
yrityksissä on tavallisesti niukemmat resurssit 
ja osallistujilta odotetaan joustavuutta sekä 
monipuolista osaamista. Varamiehiä ei yleensä 
ole. Hallitus saattaa joutua käsittelemään ope-
ratiivisia tai operatiivisen luonteisia asioita ja ti-
lanteita joskus pitkän tähtäimen suunnitteluakin 
enemmän.

Ehkä leimallisin piirre on kuitenkin omistajien 
läsnäolo yrityksessä ja tästä seuraava roolien 
päällekkäisyys ts. omistajan osallistuminen yri-
tyksen hallintoon ja operatiiviseen toimintaan 

omistajaroolin lisäksi. Tämä tuo yrityksen päätök-
sentekoon nopeutta ja joustavuutta, mutta jättää 
samalla omistajajohtajan tai omistajajoukon mel-
ko yksin. Hallitus voikin tarjota yrittäjä-omistajalle 
kaivatun tukiverkoston ja keskustelukumppanin 
yrityksen kehittämiseen liittyviin keskusteluihin. 

Osallistujat

Hankkeeseen osallistui Etelä-Karjalan alueella 
toimivia pk-yrittäjiä, hallitusjäseniä, yrityksiä tu-
kevia toimijoita ja erilaisten sidosryhmien edus-
tajia. Hankekumppaneina toimivat Etelä-Karja-
lan Hallituspartnerit ry, Etelä-Karjalan Yrittäjät 
ry sekä Etelä-Karjalan Kauppakamari. 

Osallistujilta kerättiin tietoa mm. hallituksen 
koostumuksesta ja tehtävistä, hallitustoiminnan 
menestystekijöistä ja koetuista haasteista sekä 
hallituksille kohdistetuista odotuksista. Lisäk-
si kysyttiin omistaja-hallitus-toimitusjohtaja 
suhteesta ja sen vaikutuksista. Tiedonkeruussa 
huomioitiin koko ajan pk-yritysten näkökulma. 

Hankkeeseen osallistuneet edustivat kaiken-
laisia pk-yrityksiä pienistä keskisuuriin. Myös 
toimialat olivat laajasti katettuna. Valtaosa 
haastatelluista oli yrittäjiä ja heillä oli vähintään 
keskiasteen koulutus. Ikähaarukka oli laaja. 
Enemmistö haastateltavista oli miehiä. 

Hallitustoiminta oli aiheena ajankohtainen lähes 
kaikissa yrityksissä, mutta toiminnan toteutus-
tapa (koostumus, hallituksen prosessit, toimin-
tatavat) vaihtelivat. Yleisin hallituksen koko oli 
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neljä jäsentä toimitusjohtajan toimiessa esitte-
lijänä. Keskimäärin hallituksissa oli kaksi ulko-
puolista jäsentä. Haastateltujen yrittäjien halli-
tuksissa oli tavallisesti omistajajäseniä kaksi tai 
kolme. Hallituksissa oli lähes aina myös yrityk-
sessä työskenteleviä henkilöitä, joskin nämä oli-
vat useimmiten omistajia. Lähes kaikki haasta-
teltavat kuvasivat hallituksensa aktiivisiksi.

Hallituksen aktiivisuus

Hallitustoiminnan aktiivisuutta arvioitiin eri 
tavoin. Näyttää kuitenkin siltä, että aktiivise-
na pidetty hallitus täyttää ainakin seuraavat 
tunnusmerkit. Aktiivinen hallitus kokoontuu 
säännöllisesti ja toimii suunnitelmallisesti, nou-
dattaen esimerkiksi hallituksen vuosikelloa. Ko-
kousten välillä tilannetta seurataan raportoinnin 
ja säännöllisen yhteydenpidon kautta.

Aktiivinen hallitus on tulevaisuussuuntautunut. 
Se tarkkailee toimintaympäristöä ja toimintaym-
päristön muutoksia. Hallituksen toiminta keskit-
tyy kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Kokoukset 
valmistellaan hyvin ja hallituksen jäsenet uhraa-
vat aikaa ja työpanosta valmistautumiseen. Hyvä 
etukäteisraportointi talous- yms. lukujen osalta 
mahdollistaa ajan käyttämisen vaihtoehtojen 
kartoittamiseen ja niistä keskusteluun.

Aktiivinen hallitus tuo aitoa lisäarvoa yrityksen 
toimintaan. Yrityksessä tunnistetaan hallituksen 
käsittelyä vaativat asiat ja ne tuodaan hallituk-
seen systemaattisesti. Hallitus itsearvioi koostu-
mustaan, tehtäviään ja toimintatapojaan säännöl-
lisesti ja reagoi tarvittaessa nopeasti tarvittavin 
muutoksin. Aktiivinen hallitus pitää säännöllises-
ti ja vuorovaikutteisesti yhteyttä omistajiin. 

Hallituksen tarpeellisuus

Hallituksella haetaan ja saadaan uskottavuut-
ta. Tämän lisäksi hallituksen aktivoinnin tarve 
näyttää liittyvän vahvasti muutamiin tekijöihin 
kuten omistajien lukumäärään ja toiminnalle 
kohdistuviin odotuksiin sekä yrityksen ja liike-
toiminnan elinkaareen. Myös yrityksen hallin-
non kehittyminen ja muuttuminen lisää tarvetta 
aidolle hallitustyölle. ”Ulkopuolisen toimitus-
johtajan myötä oikea hallitus muuttui välttä-
mättömyydeksi.”

Hallitustoiminnan merkitys lisääntyy usein eri-
laisissa murrosvaiheissa. Eräs tällainen on su-
kupolvenvaihdos, jossa hallitus tyypillisesti luo 
suunnitelman vaihdokselle ja seuraa suunni-
telman toteutumista. Hallitusta käytetään myös 
nuoremman polven kouluttamisen apuvälineenä 
ja siltä haetaan tukea uuden polven johtajalle tai 
johtajille. Sukupolvenvaihdos laukaisee usein 
tarpeen kehittää myös hallituksen toimintaa, 
jolloin hallituksen tehtävät ja koostumus muut-
tuvat.

Tarve aktivoida hallitustoiminta saattaa syntyä 
myös yrityksen ajautuessa muihin haasteelli-
siin tilanteisiin. Tällöin hallitus paitsi tarjoaa 
tukea, myös auttaa näkemään moninaisesta 
haastekentästä olennaisimmat asiat; mitä pitää 
tehdä ensin ja mitä tekemällä voidaan saada 
myönteinen kehitys liikkeelle.  Moni mainitsee 
kuitenkin hallituksen keskeisimmäksi anniksi 
sen, että hallitus luo selkärankaa ja innostusta, 
tarjoaa turvallisen ympäristön erilaisten vaih-
toehtojen punnitsemiseen ja pakottaa pysähty-
mään hetkeksi asioiden äärelle - myös hyvinä 
aikoina.
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Ei valita jeesjees-miehiä,  
kyseenalaistaminen on tärkeää.

Hallitusjäsenenkin tulee hyväksyä se, ettei ole kaikkitietävä ja 
”valmis”. Vaatii rohkeutta kuunnella ja kysyä. Yrityksessä on 
luultavasti jo kokeiltu monta asiaa, jota etenkin uudet hallitus-
jäsenet helposti ehdottavat.

Hallituksen koostumus  
ja jäsenten valinta
Hallituksen koostumus ja yksittäisten jäsenten 
valinta on keskeisimpiä yrityksen hallintaan ja 
hallitustyön organisointiin liittyviä päätöksiä. 
Usein valinnassa pallotellaan tuttujen, lähipii-
ristä tulevien hallitusjäsenten ja yrityksen tai 
omistajajoukon ulkopuolelta tulevien hallitusjä-
senten välillä. 

Molemmilla valinnoilla on puolensa. Pk-yrityk-
sissä omistajuus on usein lähellä, ja sitä myötä 
omistuksen halutaan tavallisesti näkyvän myös 
hallituksen kokoonpanossa. Ulkopuoliselta hal-
litusjäseneltä puolestaan odotetaan lisäarvoa 
näkemysten, osaamisen ja verkostojen kautta. 
Ulkopuolisille jäsenille kohdistuvat odotukset 
saattavat liittyä myös määriteltyyn erityisosaa-
misalueeseen tai omistajajoukon tahtotilojen 
kokoamiseen.

Hallituksen koolle ei ole yhtä ainutta mallia, 
mutta joustavuuden ja kokoontumismahdolli-
suuksien vuoksi pk-yrityksissä hallitukset pide-
tään usein pieninä. Moni kokee hallitusta akti-
voidessaan vaikeaksi vakiintuneen kokoonpanon 
muuttamisen, erityisesti luotettujen hallitusjä-

senten vaihtamisen, vaikka näiden tuoma anti 
ei enää vastaisikaan yrityksen tarpeita. Tähän 
on saatu helpotusta rotaatio-ajattelusta – sovi-
taan tietty palvelusaika, tyypillisesti 3-5 vuotta, 
jokaiselle hallituksen jäsenelle. Näin hallitusta 
pystytään uudistamaan kokoa kasvattamatta, 
ja toisaalta, jokainen hallituksen jäsen tietää jo 
mukaan lähtiessään, ettei pesti ole ikuinen.

Yrittäjät mainitsivat haastatteluissa esimerkiksi 
seuraavia vaatimuksia ja valintaperusteita halli-
tuksen jäsenille:
 § Yrityksen tilanteeseen sopiva tai tulevai-

suuden tavoitteiden saavuttamiseen 
tarvittava osaaminen

 § Hallitusta täydentävä osaaminen
 § Erilainen tausta ja uudenlaiset  

näkemykset
 § Kyky kyseenalaistaa rakentavasti
 § Vähintään perusosaaminen liiketoiminnasta, 

taloudenlukutaito
 § Sitoutuminen ja valmius käyttää aikaa ja 

energiaa yrityksen kehittämiseen
 § Päätöksentekokyky ja -halu
 § Jäsenen verkostot
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Hallituksen tehtävä on  
nähdä ne asiat, joita yrittäjä 
ei itse ehdi nähdä.

Hallituksen päätehtävä ei ole toimitusjohtajan erottaminen ja palkkaaminen, 
vaan pk-yritykseen mennään antamaan työpanos ja osaaminen yrityksen 
kehittämiseksi omistajan tahtotilan mukaan.

PK-yrityksen hallituksen  
tärkeimmät tehtävät
Hallituksen perinteiset roolit liittyvät valvon-
taan, neuvojen antamiseen, strategiatyöhön ja 
toimitusjohtajan valintaan ja tukemiseen. Lista 
hallituksen tehtävistä eri yrityksissä on pitkä. 
Keskeistä onkin valita, päättää ja aikatauluttaa 
kullekin yritykselle sopivat painopisteet ja teh-
täväkentät ja viestiä nämä odotukset selkeästi 
hallitukselle. Osa hallituksen tehtävistä on jat-
kuvia ja ne toistetaan rutiininomaisesti jokaises-
sa kokouksessa. Toiset tehtävät elävät vahvasti 
esimerkiksi yrityksen ja liiketoimintaympäristön 
muutosten mukaan. Alla on esimerkkejä halli-
tuksen tehtäväkentästä.

Hallitus 
 § Näyttää suunnan yrityksen toiminnalle 

laatimalla yritykselle strategian ja 
valvomalla sen toteutusta

 § Huolehtii yrityksen hallinnon ja toiminnan 
järjestämisestä niin, että lakisääteiset 
velvollisuudet tulevat täytetyksi 

 § Kehittää yritystä, asettaa tavoitteet ja 
sparraa toimitusjohtajaa näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa 

 § Seuraa yrityksen taloudellista tilaa
 § Tuottaa uusia ideoita ja näkemyksiä
 § Seuraa toimintaympäristöä aktiivisesti ja 

reagoi kilpailu- ja markkinaympäristön 
muutokseen

 § Huolehtii tai auttaa keskeisissä 
rekrytoinneissa

 § Luo edellytyksiä yrityksen toiminnalle 
(esimerkiksi järjestämällä rahoituksen)

 § Määrittää riskiprofiilin ja toteuttaa 
riskienvalvontaa

 § Huolehtii yrityksen sisäisen valvonnan 
järjestämisestä

 § Kehittää kannattavuutta kokonais- 
valtaisesti
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PK-yrityksen hallitustoiminnan  
menestyksellisyys
Haastateltujen yrittäjien ja hallitusjäsenten 
mielestä hallituksen toiminnan tärkeimmät ar-
viointikriteerit linkittyvät läheisesti hallituksen 
kehittämisrooliin; hallituksen menestystä voikin 
mitata yrityksen uudistumiskyvyllä ja toisaalta 
hallituksen kyvyllä arvioida ympäristöä ja muut-
taa suuntaa tarvittaessa nopeastikin.
 
Menestyksellisyyteen (hallituksen toimimiseen 
tai toimimattomuuteen) vaikuttaa voimakkaas-
ti omistajien läsnäolo yrityksessä. Henkilöke-
mioiden lisäksi pk-yrityksen hallitustoiminnan 
menestyksellisyyttä näyttääkin määrittävän 
erityisen paljon selkeä roolitus yrityksen kes-
keisten toimijoiden – omistajien, hallituksen ja 
toimitusjohtajan – välillä. Roolitus on onnistu-
nutta kun selkeä omistajatahto ohjaa hallituk-
sen toimintaa, hallitus luo strategian (yhdessä 
johdon kanssa) ja operatiivinen johto toteuttaa 
strategiaa asetettujen tavoitteiden ohjaamana ja 
hallituksen tukemana. 

Pk-yrityksen hallitustoiminnan menestykselli-
syyteen vaikuttavia tekijöitä: 

 § Hyvä, aktiivinen hallituksen puheenjohtaja
 § Kyky sopeuttaa sekä hallitusta että 

hallituksen tekemisiä muuttuvien tilanteiden 
vaatimuksiin

Pk-yritysten vahvuus on joustavuus ja toiminnan nopeus.  
Myös hallituksen tulisi olla tällainen.

 § Omistaja ymmärtää hallituksen tuoman 
hyödyn ja sitoutuu hallituksen toimintaan ja 
päätöksiin

 § Hallitustoiminnan avoimuus ja toimijoiden 
keskinäinen luottamus

 § Hallituksen kyky tehdä päätöksiä
 § Yrittäjäpersoonan huomioiminen;  

sen hyväksyminen, että yrittäjän iden-
titeetti kietoutuu omistamiseen ja 
yritykseen

 § Hallitusjäsenten omaama käsitys 
ruohonjuuritason toiminnasta ja etenkin 
käytettävistä resursseista

 § Hyvä valmistautuminen kokouksiin ja 
sitoutuminen työskentelyyn 

 § Toimivan johdon tuki hallitus- 
työlle

 § Läheinen ja tiivis yhteistyö hallituksen 
puheenjohtajan ja toimitusjohtajan  
välillä

 § Yrityksen tarpeita vastaava hallituksen 
kokoonpano

 § Hallitusjäsenten riittävä heterogeenisuus 
paitsi osaamisessa, myös taustojen osalta 
(ikä, sukupuoli) 

 § Hallituksen ja keskeisten sidosryhmien 
välinen yhteistyö (esim. rahoittajat)
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Hallitustoiminnan haasteet 
Pk-sektorilla hallitustoiminta koetaan joskus 
haasteelliseksi. Usein nämä haasteet liittyvät 
erilaisiin omistajiin tai omistajien väliseen yh-
teistyöhön, niukkoihin resursseihin sekä yrittä-
jän päällekkäisiin rooleihin yrityksessä. 

Hallitustoiminnan ytimessä on ajatus siitä, että 
jokaisen omistajan tulee saada äänensä kuu-
luville omistuksensa suhteessa. Erimielisten 
omistajien kanssa saatetaan kuitenkin päätyä 
tilanteeseen, jossa hallitustoiminta ja yrityksen 
kehittäminen kärsii jatkuvasta kompromissien 
tarpeesta. Tällöin voi olla tarpeen rekrytoida 
hallitukseen vahvoja ulkopuolisia tahoja, jotka 
edellyttävät kirjallisen omistajatahtotilan laati-
mista ja tekevät päätöksensä liiketoiminnan eh-
doilla, luotuun omistajatahtoon nojaten.  

 Ilman ulkopuolisia hallitusjäse-
niä yritys olisi hajonnut, omistajien 
välinen kiista olisi ollut liian raskas. 
Hallitustyö on mahdollistanut sen, 
että lopulta asiat on kuitenkin saatu 
järjestettyä, tunteista riippumatta.”

Toisen suuren haasteryhmän hallituksen me-
nestykselliselle toiminnalle muodostaa halli-
tukseen liittyvien prosessien ja käytäntöjen jär-
jestäminen. Arkikiireen paineessa hallituksessa 
sovitut asiat saattavat jäädä toteuttamatta, eten-

kin jos hallituksen puheenjohtajan ja toimitus-
johtajan väliltä puuttuu aito esimies-alaissuhde.  
Myös aikataulujen yhteensovittaminen saattaa 
olla haastavaa. Tiheä kokoustahti puolestaan voi 
luoda aikapainetta sekä asioiden toteuttamiseen 
että kokousten valmisteluun. 

Hallitus voi niukkojen resurssien tai vaikka 
haastavien olosuhteiden johdosta päätyä kä-
sittelemään huomattavan operatiivisia asioita 
kehittämistyön jäädessä pienempään rooliin. 
Pk-yrityksen hallitustoiminnassa korostuukin 
tilannetaju:

  Etenkin kilpailun kiristyessä 
operatiiviset asiat tuppaavat tule-
maan hallitukseen. Yrittäjän tuke-
minen on tällöin tärkeää. Yrittäjälle 
nämä [operatiiviset asiat] ovat osa 
kokonaisuutta, eli se perustelee 
näiden asioiden huomioimista. Eli 
tavallaan hallitusasiatkin tulee lait-
taa mittakaavaan - jos omistajalla on 
palavat hiilet sylissä, ei ole mahdol-
lista pohtia ylätason asioita. 

Tärkeää on, että vaikka tilanne joskus pakottaisi 
tulipalojen sammutteluun, hallitustoiminnassa 
on aito pyrkimys ensin tilanteen vakiinnuttami-
seen ja tämän jälkeen asioiden kehittämiseen. 
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Kohti aktiivisempaa,  
lisäarvoa tuottavaa hallitustoimintaa
Aktiivisen hallitustyön hyödyt näyttävät olevan 
melko kiistattomat, mutta silti valtaosa pie-
nemmistä pk-yrityksistämme toimii edelleen 
ilman todellista, toimivaa hallitusta. Sille miksi 
näin on, löytyy useita inhimillisiä syitä. Yrittäjien 
yleisimmin mainitsemat syyt liittyvät usein pel-
koon määräysvallan menettämisestä, lisäarvoa 
tuottamattoman valvonnan lisääntymisestä tai 
vuorovaikutuksen hankaloitumisesta. Hallitus-
toiminnan pelätään olevan kallista ja lisäävän 
yrittäjän työtaakkaa entisestään.

Ulkopuolisten myötä omistaja-yrittäjä joutuu 
avaamaan tekemisensä, ajatuksensa ja ratkai-
sunsa toisen arvioitavaksi. Tämä vaatii itseluot-
tamusta. Yleinen pelko näyttääkin olevan se, 
että yritykseen tulee ulkopuolinen, mahdolli-
sesti paremmin koulutettu henkilö arvioimaan 
(arvostelemaan) aiemmin tehtyjä ratkaisuja. 
Tämä ei kuitenkaan näytä pitävän paikkaansa 
– haastattelujen perusteella ulkopuolisten hal-
litusjäsenten keskeinen motiivi ei ole raha eikä 
vallankäyttö, vaan aito halu jakaa osaamista ja 
apua yrittäjäkollegalta toiselle.

  Parasta on, että yrittäjä  
nukkuu yönsä hyvin. 

Haastatteluissa keskeiseksi keinoksi hallitus-
toiminnan kiinnostavuuden lisäämiseksi mai-
nittiin toistuvasti toisten yrittäjien kokemukset 
hallitustoiminnasta. Näyttääkin siltä, että usein 
hallituksen aktivoimattomuuden taustalla on 
se, ettei hallituksen tuomia hyötyjä tunnisteta. 
Saattaa myös käydä niin, että yrityksen kehitty-
essä pikkuhiljaa ei tunnisteta sitä hetkeä, jolloin 
hallitus alkaisi olla tarpeellinen. Kulttuurissam-

me elää myös vahvana näkemys, jonka mukaan 
kaikki pitää omistaa ja tehdä itse. Yrittäjä ei 
erikoistu omaan ydinosaamiseensa vaan toimii 
lähinnä talonmiesroolissa yrittäen huolehtia 
kaikesta.

Jos hallitustoiminnan aktivointi kiinnostaa mut-
ta arveluttaa, mieti onko joku seuraavista asiois-
ta pelkojesi taustalla:

 § Pelkään menettäväni määräysvallan 
yritykseni toimintaan

 § En halua tehdä kompromisseja yritykseni 
toiminnan suhteen

 § Jos yritys kehittyy nopeasti, pysynkö 
kehityksessä mukana

 § Entä jos henkilökemiat hallituksen kesken 
eivät vain toimi

 § Hallitus on mielestäni riski sekä rahallisesti 
että päätöksenteon yhteneväisyyden 
kannalta

 § Pelkään, että joku tulee kertomaan kuinka 
asiat olisi pitänyt tehdä

 § En halua ketään valvomaan  
tekemisiäni

 § En ymmärrä mitä lisäarvoa hallituksesta 
voisi olla

 § Aika ei riitä nytkään – kuinka ehtisin 
valmistella asiat ja istua enemmän 
kokouksissa

 § En ole kuullut hyviä kokemuksia hallituksen 
toiminnasta

Muista, että et ole yksin ajatustesi kanssa. Myös 
hallituksiaan nykyään aktiivisesti hyödyntävät 
yrittäjät ovat kertoneet käsitelleensä saman-
kaltaisia pelkoja. He kuitenkin painottavat, että 
riski on ollut ottamisen arvoinen.  
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Pelko, että muut ryhtyvät ohjaamaan toimintaa estää hallituksen 
aktivoinnin. Jos haluaa menestyä, pitää vaan ottaa ulkopuolinen ja 
kokeilla kuinka käy. Aina voi laittaa ulkopuolisen pihalle. Yksin pärjään
–mentaliteetti ei oikein toimi. Mutta tarkkuutta hallituksen valintaan.
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Hallitustyö  
erilaisissa tilanteissa

Hallitus ja hallituksen hyödyntäminen tuo 
joustoa yrityksen osaamispohjaan ja sitä myö-
tä käytettävissä oleviin resursseihin. Erilaiset 
yrityksen liiketoimintaan tai omistajiin liittyvät 
tilanteet laukaisevat usein uudenlaisia osaa-
mistarpeita. Osaamistarpeiden kasvaminen tai 
muuttuminen on tyypillisesti niitä solmukohtia, 
joissa hallituksen toimintaa aletaan tietoisesti 
kehittää sekä koostumuksen että tehtävien ja 
käytäntöjen osalta.

Osaamistarpeita tai yrityksen tilaa muuttavia 
tilanteita voivat olla esimerkiksi yrityksen kan-
sainvälistyminen, sukupolvenvaihdoksen val-
mistelu ja läpivienti tai vaikkapa toimialamuu-
tos. Näissä tilanteissa hallituksen tehtävänä 
on katsoa kokonaisuutta, priorisoida asioiden 
suunnittelua ja toteutusta sekä varmistaa, että 

Tilanne ja tarkoituksenmukaisuus ratkaisee hallitusasioissa.

liiketoiminta ei kärsi muutosten seurauksena. 
Sukupolvenvaihdoksessa hallitustoimintaa hyö-
dynnetään usein myös uuden sukupolven omis-
tajien kasvatusalustana ja liiketoimintaan tutus-
tuttamisen keinona.

Aloittavissa yrityksissä huolella koostettu halli-
tus voi olla jopa edellytys rahoituksen saamisel-
le. Tämän lisäksi kokenut hallitusjäsen voi tuoda 
suurta lisäarvoa esimerkiksi aloittavan yrityksen 
hallinnon järjestämiseen ja toiminnan aloittami-
seen. Joskus, etenkin aloittavissa, pienimuotoi-
semmin toimivissa yrityksissä epävirallisempi 
neuvonantajasuhde tai advisor board –tyylinen 
kevyempi vaihtoehto voi myös olla toimiva rat-
kaisu.

Hallituksen tehtävät riippuvat yrityksen vaiheesta,  
elinkaaresta ja busineksen vaiheesta.

12



Konkreettiset ideat 
hallitustoiminnan kehittämiseksi 

 § Selvitä hallituksen vastuu ja rooli sekä 
odotukset hallitukselle. Koosta hallitus 
näiden odotusten mukaiseksi, yrityksen 
tarpeisiin peilaten.

 § Sovi hallitusten jäsenten rotaatiosta, 
ajasta jonka jälkeen jokainen 
hallituksen jäsen joko korvataan 
tai hänen tuomastaan lisäarvosta 
keskustellaan huolellisesti. Jos haluat 
vaihtaa hallitusjäsenen väliaikana, 
kerro vaihtoajatuksista hyvissä ajoin, 
mielellään noin vuotta aikaisemmin.

 § Systematisoi hallituksen toiminta 
hyödyntämällä vuosikelloajattelua. 
Aikatauluta vuosikelloon 
rutiiniluontoiset tai muut 
säännölliset asiat, mutta myös 
yrityksen tilanteen vaatimat tai 
muuten tarvittavat teemakokoukset 
(esim. strategiapäivitys). Muista 
myös hallituksen itsearviointi ja 
kehittämisaikataulu.

 § Vaadi valmistautumista ja 
valmistaudu itse. Jos hallituksessa 
katsotaan tarpeelliseksi, kokousten 
valmisteluvastuuta voidaan jakaa 
esimerkiksi osaamisalueiden mukaan 
eri hallitusjäsenille. 

Hallitusta ja sen tehtäväkenttää voidaan kehittää 
siinä missä yritystäkin: pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

 § Hallituksen puheenjohtaja ja 
toimitusjohtaja muodostavat yrityksen 
kehittämisen kannalta tärkeimmän 
työparin. Tee kaikkesi, jotta hpj:n ja 
tj:n suhde on toimivaa ja vuorovaikutus 
mutkatonta.

 § Pidä instituutiot erillään ja huolehdi, 
että omistajille, hallitukselle ja johdolle 
on omat roolit, ja että näissä rooleissa 
pysytään. 

 § Käyttäkää aikaa ja energiaa omistajien 
tahdon tietoiseen pohtimiseen 
esimerkiksi suhteessa yrityksen 
jatkuvuuteen, omistajien asemaan, 
riskinottoon, liiketoiminnan 
keskeisimpiin tavoitteisiin ja valittaviin 
pääomituksen keinoihin. Laatikaa 
omistajatahtotilasta kirjallinen 
dokumentti ja hyödyntäkää sitä 
päätöksentekotilanteissa. Tämä voi 
rauhoittaa hallitustyötä mahdolliselta 
omistajien väliseltä kädenväännöltä.

 § Jos hallitustoiminta ei vielä 
tunnu ajankohtaiselta, hallinnon 
systematisoinnin ja ulkopuolisen avun 
hyödyntämisen voi aloittaa esimerkiksi 
neuvonantajaa tai advisor boardia 
hyödyntämällä.
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Hallitustyöstä yrittäjien sanomana 
– lainauksia haastatteluista

”Hallintomallit ovat ideaalitilanne. 
Oman yrityksen hallintaa voi kehittää 
pala kerrallaan, esim. advisory boardia 
alussa hyödyntäen.” 

”Kun yritys kehittyy pikkuhiljaa, on vai-
kea havaita milloin yrityksen toimiva 
hallitus alkaa olla tarpeen. Tilan-
teeseen tottuu, sitä on vaikea nähdä 
sisältä käsin.”

”Hallitus pakottaa pysähtymään ja kat-
somaan miten asiat oikeasti ovat.”

”Hallituksen osaamisen muuttami-
nen tapahtuu jäseniä vaihtamalla, ei 
lisäämällä.” 

Jokaisella yrityksellä tulisi olla menestymisen toiveet 
ja visio onnistumisesta. Sen luominen on hallituksen tehtävä.

”Pk-yrityksessä hallituksella on hyvä 
käsitys ruohonjuuritason toiminnasta 
ja käytettävissä olevista resursseis-
ta. Tämä voi olla sekä vahvuus että 
heikkous.”

”Pk-yrityksen hallituksen menestyk-
sellisyyttä voi mitata yrityksen uudis-
tumisella.”

”Pk-yrityksessä omistuksen on oltava 
mukana hallituksen toiminnassa. Sen 
on näyttävä.”

”Hallitus on vaikuttanut siihen, että 
vahva omistuksen keskittyminen on 
kääntynyt vahvuudeksi, ei heikkou-
deksi. Hallitus pienentää omistajista 
johtuvaa henkilöriskiä.”
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”Pienenkin pk-yrityksen toiminnassa 
on tärkeää, että roolitus toimii hyvin. 
Eli omistajatahto, hallitus strategian 
tekijänä ja operatiivinen johto toteut-
tajana.”

”Omistajatahtotilan on löydyttävä 
kirjattuna, jotta hallitus voi tukeutua 
siihen toiminnassaan.”

”Yrittäjällä on usein kaikki pelissä 
(aika, raha, omaisuus) ja tämä vai-
kuttaa varmasti etenkin haastavissa 
tilanteissa. Hallituksen jäsenten tulee 
ymmärtää tämä.”

”Perinteinen näkemys siitä, että kaikki 
pitää omistaa ja tehdä itse, on esteenä. 
Ei erikoistuta omaan ydinosaamiseen, 
vaan yritetään tehdä kaikki itse. Tulisi 
olla arvoketjuymmärrystä. Mikä on 
oma osaaminen siinä, ja miten se saa-
daan tehtyä.”

”Välillä johto hakee myös operatiivisen 
toiminnan tukea. Tällöin rajanveto on 
hpj:n vastuulla, jos operatiivisia asioita 
tulee liikaa, menee hallitus tukkoon 
eikä strategialle jää aikaa. Jos halli-
tukseen tuodaan operatiivisia asioita, 
vähintään pitäisi olla pohjalla ehdotus 
siitä, miten aikoo tehdä.”
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Teollisuuden rakennemuutoksen myötä pk-yrityskanta on Etelä-Karjalan 
alueen elinvoimaisuudelle tärkeämpi kuin koskaan. Kehittyäkseen pienis-
tä keskikokoisiksi yritykset tarvitsevat lisää osaamista paitsi johtoon myös 
hallituksiinsa. Tähän tiivistelmään on koottu Pk-yritysten hallitustoiminta 
Etelä-Karjalassa -hankkeen tuloksia. Hanketta rahoittivat Euroopan sosi-
aalirahasto ja Hämeen ELY-keskus ja se toteutettiin Lappeenrannan teknil-
lisen yliopiston toimesta vuosien 2014-2015 aikana. 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa Etelä-Karjalassa sijaitse-
vien pk-kokoluokan yritysten hallitustyötä ja hallitusten hyödyntämismah-
dollisuuksia sekä lisätä tietoa pk-yritysten hallitusjäsenille kohdistetta-
vista odotuksista.

Hankkeen toisena tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien venäläis-
omisteisten yritysten hallitustoiminnan erityispiirteitä. Tämä tiivistelmä 
keskittyy kuitenkin suomalaisten pk-yritysten hallitustoiminnan erityis-
piirteiden huomioimiseen.  Keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi käytet-
tiin mm. kirjallisen selvityksen laatimista ja hallitusaiheisten koulutusten 
organisoimista. Hankkeen tiedonkeruu tapahtui haastattelemalla ja työ-
pajatoiminnan kautta syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana. 

Hankkeeseen osallistui Etelä-Karjalan alueella toimivia pk-yrittäjiä, halli-
tuksenjäseniä, yrityksiä tukevia toimijoita ja erilaisten sidosryhmien edus-
tajia. Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankepartnereina toimivat 
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry sekä Etelä-
Karjalan Kauppakamari. 

 

Etelä-Karjalan Hall i tuspartnerit ry 

 

 

  

 

OHJELMA 20.4.2015 
 
14.45   Kahvit 

15.00 Miksi, miten ja mistä pk-yritysten 
hallituksiin vahvoja osaajia?  
Puheenjohtaja Laura Lares, Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry 

15.15 Pk-yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja kannattavuuskehitykseen on 
 edellytyksiä nykyisessäkin toimintaympäristössä – kuinka pelata nykyisillä korteilla?  
 Varatoimitusjohtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät 

15.45 Ulkopuolisia hallitukseen – muuttuiko toiminta? 
Toimitusjohtaja Pasi Nurkka, TAK Oy 

16.00  Hallitustyö – omin voimin vai ammattilaisten avulla? 
 Toimitusjohtaja Jussi Pöllönen, KR-tiimi Oy 

16.15 Pk-yritysten hallitustoiminta Etelä-Karjalassa –selvityksen tulosten julkistus 
 Tutkija, KTT Tuuli Ikäheimonen, LUT 

16.30 Lappeenrannan teknillinen yliopisto pk-yritysten kehityskumppanina 
Firmatiimin vetäjä Sami Jokelainen, LUT 

16.45 Saimaan ammattikorkeakoulu pk-yritysten kehityskumppanina 
 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen, Saimaan ammattikorkeakoulu 

17.00 Pk-yritysten hallitustyö eri näkökulmista  
KHT Heikki Tuomi, KPMG Oy Ab 

17.30-18 Buffet ja verkostoitumista 

 

Seminaariin ilmoittautuminen: 
Ilmoittautumiset 13.4.2015 mennessä sähköpostitse osoitteella: mari.kurkan@otsakorpi.fi tai kutsun 
toimittaneen järjestön yhteyshenkilölle. Viestiin osallistujan nimi, yritys ja puhelinnumero. Osallistuminen on 
ilmoittautuneille maksuton.  

Lisätietoja: 

Lisätietoja Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry:n asiamieheltä Mari Kurkanilta:  
sähköposti: mari.kurkan@otsakorpi.fi, puh. 044 213 5813. 

 

Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry (EKHP) toimii Etelä-Karjalassa osana valtakunnallista Hallituspartnerit-
verkostoa. Toimintamme tarkoitus on korostaa tehokkaan hallitustyön merkitystä pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä, kehittää jäsenistön hallitusosaamista ja tarjota yritysten hallituksiin koulutettuja ja kokeneita 
elinkeinoelämän ammattilaisia. 

 


