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Suuryritysten hallitusten maine ei ole Suomessa ollut kum-

moinen. Tämä mielikuva on parasta kohdata rehellisesti. 

Monen yleismedian ja lukuisten kansalaisten mielissä hal-

litus istuu ja laiminlyö. Rohmuaa ja torkahtelee. 

Kattavasta haastatteluaineistosta ja laajasta kyselypohjasta 

koostuva tutkimus suomalaisten suuryritysten hallitusten 

ja toimitusjohtajien piirissä avaa toisen näkökulman. Lop-

pusyksystä 2018 kevääseen 2019 kerätty aineisto on mo-

nella tavalla erityislaatuinen ja poikkeuksellisen kattava. 

Mittavan projektin mahdollistivat kansallisesti keskeiset 

instituutiosijoittajat Solidium, Ilmarinen, Varma ja Elo 

sekä johtava hallitusammattilaisten yhteisö DIF. 

Laajan selvityksen mukaan hallitukset eivät suinkaan 

kähmi, vaan pikemminkin murehtivat hyvästä hallinto-

tavasta. Hallitukset käyttävät lisäksi huomattavan pal-

jon aikaa yhteiskunta- ja yritysvastuukysymysten poh-

dintaan. Tämä painotus yllätti jopa kokeneet tutkijat. 

Suomalaisten avainyritysten hallituksille ei liioin mak-

seta kovin ruhtinaallisesti eurooppalaisessa tai laajem-

massa kansainvälisessä vertailussa. Palkkiotaso ei var-

masti ainakaan houkuttele ketään jättämään päivätyö-

tään hallitustehtävän tarjoutuessa. Uteliaisuuteen yh-

distynyt vastuuntunto on toteutettujen haastatteluiden 

perusteella ajureista keskeisin. 

Tutkimuksesta johdettu yleishuomio on, että suoma-

laisten suuryritysten hallitusten jäsenet ovat tunnollisia 

ja kokevat vastuunsa painavana. He eivät liioin pelkää 

tarttua vaikeisiin aiheisiin. Onneksi yhteistyön ilmapiiri 

hallituksissa onkin keskimäärin varsin hyvä tai erin-

omainen. Tämä yksin on jo tärkeä raaka-aine hallituk-

sen kokoonpanon tuloksellisuudelle asiakas- ja omis-

taja-arvon kannalta. 

Tämä tutkimus avaa näkökulmia suomalaisten suuryri-

tyksen hallitustyöskentelyn arkeen ja tuloksellisuuteen. 

Se näyttäytyy tunnontarkempana, puuduttavampana ja 

edistyksellisempänä kuin moni ulkopuolinen saattaa us-

koa. Siitä ei millään saa House of Cards -jaksoa eikä oi-

kein Downton Abbeytäkään. Ja hyvä niin. 

Suomalaisen suuryrityksen hallitus on tunnollinen 

mutta osin myös tahdikkaasti turhautunut. Tutkimuk-

sessa esille nousevat myös kipukohdat. Yhteistyö toimi-

van johdon kanssa voisi olla vielä ketterämpää, hallituk-

sen puheenjohtaja aktiivisempi, ja keskustelu selvästi 

tulevaisuusorientoituneempaa. 

Suomalaisten suuryritysten hallituksilla on edessään 

selkeä viestintätehtävä. Niiden on opittava selittämään 

olemassaolonsa oikeutus omistajatahojen lisäksi myös 

muille sidosryhmille henkilöstöstä asiakkaisiin sekä 

sääntelijöistä medioihin. 
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Directors’ Institute Finlandin (DIF) sekä instituutiosi-

joittajien Solidiumin, Ilmarisen, Varman ja Elon mah-

dollistama Hallitustyötutkimus 2018-2019 tarkasteli 

ajankäyttöä hallitustyöskentelyyn ja strategiantyön eri 

osa-alueisiin sekä hallitusten osallistumista strategiseen 

päätöksentekoon. Tutkimuksen päätavoitteena oli muo-

dostaa kuva hallitusten strategiatyöskentelyyn liitty-

vistä tärkeistä kysymyksistä, joita olemassa oleva 

aiempi tutkimus ei ole laaja-alaisesti purkanut. 

Lisäksi tavoitteena on ollut edistää hallitustyösken-

telyn ammattimaisuutta Suomessa. Tutkimusta var-

ten haastateltiin yhteensä 18 suomalaisten suuryri-

tysten hallitusammattilaista ja toimitusjohtajaa, 

minkä lisäksi kerättiin laaja, yli 300 vastausta käsit-

tävä, kyselyaineisto. 

Millaisiin kysymyksiin Hallitustyötutkimus 2018-2019 

pyrki vastaamaan? Hallitustyöhön liittyvällä tutkimuk-

sella on pitkät juuret niin akateemisessa kuin yritysmaa-

ilmassa, ja useat hallitustyöhön liittyvät teemat on jo 

useaan otteeseen käsitelty varsin perusteellisesti. Toi-

saalta yksityiskohtaisemman tarkastelun avulla voi pai-

kantaa monia hallitustyöhön liittyviä mielenkiintoisia 

kysymyksiä, joihin aikaisemmat selvitykset eivät pää-

osin ole tarttuneet.  

 

Klassinen 1970-luvulla käynnistynyt tutkimus yritysten 

hallitustyöstä (esim. Pfeffer 1972) on lähtenyt pitkälti 

hallitusten formaalin rakenteen eli yleensä koon ja 

koostumuksen tarkastelusta. On ajateltu, että hallituk-

sen on edustettava monipuolisesti erityyppistä asian-

tuntemusta ja liikkeenjohdollisia taustoja. 1980-luvulta 

lähtien huomiota on kiinnitetty myös naisten ja vähem-

mistöjen rooliin hallituksissa ja vaikuttavuuteen yrityk-

sen tuloksellisuuden kannalta (Terjesen et al. 2009). 

Ajatus on ollut, että mitä monipuolisempi hallitus, sitä 

positiivisempi vaikutus yrityksen tuloksellisuuteen.  

Toisaalta keskeinen tutkimuskohde on ollut hallituksen 

suodattava vaikutus yrityksen ulkoisen ympäristön – 

esimerkiksi kohdemaat ja -toimialat, kilpailu, teknologi-

nen muutosvauhti, lainsäädännön muutokset – sekä si-

säisen ympäristön – esimerkiksi yrityksen koko ja elin-

kaaren vaihe, toimitusjohtaja ja hänen johtamistyylinsä, 

johtoryhmän kokoonpano ja toiminta sekä yrityksen re-

surssitilanne – ja suhteessa yrityksen tuloksellisuuteen 

(ks. Zahra & Pearce 1989). 

Hallitusten tutkiminen on liittynyt luontevasti 1970- ja 

1980-lukujen taitteessa Yhdysvalloissa alkaneeseen yri-

tysten ylimmän johdon (”Upper echelons”) -tutkimuk-

seen (Hambrick 2007; Hambrick & Mason 1984). ”Upper 

echelons” - teema käsittää näissä tutkimuksissa yleensä 

yrityksen toimitusjohtajan, johtoryhmän (TMT, Top 

Management Team), sekä kakkosjohtoryhmän (Second-



 

Tier Directors, sisältäen liiketoimintayksikköjen johta-

jat eli Business Unit Directors, elleivät kuulu edelliseen) 

lisäksi yleensä hallituksen sekä yhtiökokouksen (esim. 

Finkelstein, Hambrick & Cannella 2009). Yleisesti puhu-

taan yritysten strategisesta johtajuudesta (Strategic Lea-

dership), jonka nähdään käsittävän yrityksen ylimmän 

johdon osaamisen ja toiminnan suhteessa yrityksen op-

pimiseen, uudistumiseen ja muutoskykyyn (Carter & 

Greer 2013; Boal & Hooijberg 2000). Hallitusten roolia 

tässä problematiikassa on tutkittu kattavasti, mutta ym-

märryksessä on vielä merkittäviä katvealueita. 

Pääosa aiemmasta hallitustutkimuksesta erityisesti 

1990-luvulta saakka suositussa yritysten hyvän hallinto-

tavan (Corporate Governance) diskurssissa on keskitty-

nyt voimakkaasti agentti-päämiesteorian – englanniksi 

Agency Theory – pohjalta erilaisten johdon ja hallituk-

sen sekä hallituksen taustalla vaikuttavien omistajien 

valta-, tieto- ja kannustinepäsymmetrioiden tutkimi-

seen. On tutkittu riippumattomuutta toimivasta joh-

dosta ja sitä, miten hallitusten harjoittaman johdon val-

vonta vaikuttaa yritysten tuloksellisuuteen (rahoituksen 

tutkimuksessa, ks. esim. Fich & Shivdasani 2006). Pai-

notus on ollut tutkia yrityksen tuloksen yhteyttä raken-

teellisiin tekijöihin kuten hallitusten kokoonpanoon, 

yksilöiden taustaan ja ominaisuuksiin, komitearakentei-

siin tai tietovirtoihin. Agentti-päämiesteoreettinen tut-

kimus on ollut vahvaa erityisesti Yhdysvalloissa, jossa 

jopa 70–80 prosenttia listattujen yritysten toimitusjoh-

tajista on perinteisesti toiminut toimitusjohtajan ja hal-

lituksen puheenjohtajan kaksoisroolissa. 

Tämän tutkimuslähtökohdan keskeisinä löydöksinä on 

esitetty muun muassa, että riippumattomat ulkopuoliset 

hallitukset valvovat johtoa ankarammin mutta eivät 

useinkaan kykene auttamaan yritystä uudistumaan joh-

tuen pinnallisemmasta ymmärryksestä yrityksen ydin-

toiminnoista verrattuna siihen, että hallituksissa olisi 

enemmän yrityksen sisäisiä jäseniä. Yleinen havainto 

on myös ollut, että hallitustyön tulosvaikuttavuus on 

pääosin epäsuoraa, eikä mainituista rakenteellisista te-

kijöistä ole useinkaan löytynyt suoria vaikutussuhteita 

tuloksellisuuteen. Kokeneen johtajan näkökulmasta täl-

lainen tutkimushavainto on lähinnä itsestään selvä. 

Agentti-päämiesteoreettinen tai rakenteellinen lähesty-

mistapa on jo 1990-luvun lopulta saakka haastettu voi-

makkaasti vaihtoehtoisten teoreettisten näkökulmien 

kautta (esim. Rindova 1999). Näitä näkökulmia ovat 

mm. kognitiivinen ja käyttäytymistieteellinen näkö-

kulma johdon toimintaan ja strategiatyöhön. Näkökul-

mat ovat korostaneet hallitustyön prosessien ymmärtä-

mistä rakenteellisten näkökulmien sijasta. Rindova 

(1999) oli myös yksi ensimmäisistä kirjoittajista tässä 

vaihtoehtoisten näkökulmien keskustelukehyksessä, 

joka toi esiin tarpeen tarkastella hallituksen osallistu-

mista yrityksen strategiatyöhön ja uudistumiseen. 

Myös hallintotapatutkimuksessa vaihtoehtoisten tai in-

tegratiivisten näkökulmien määrä on lisääntynyt (ks. 

esim. Hendry & Kiel 2004).  

Yhtä kaikki on nähty tarve yhä enemmän tarkastella 

hallitustyön prosesseja eli esimerkiksi kokouskäytän-

töjä ja hallitusten yleistä ajankäyttöä ja sen jakautu-



 

mista, yhteistyötä toimivan johdon kanssa, toimin-

nan henkeä ja muodollisuuden astetta, yksilöiden ja 

liittoutumien vallankäyttöä tai neuvotteluprosesseja. 

Juuri strategisten valintojen kannalta uutta tietoa tar-

vitaan erityisesti hallituksen konkreettisesta osallis-

tumisesta osa-alueiden valmisteluun ja toisinaan jopa 

toteuttamiseen. 

Toisaalta on olemassa viimeaikaisia, liikkeenjohdon 

konsulttiyritysten toteuttamia selvityksiä hallitus-

työstä, jotka noudattavat lähinnä hallintoteoreettista 

näkökulmaa. Konsulttiyritysten kuten Deloitten 

(2016) ja Boston Consulting Groupin (2016, ks. myös 

McKinsey 2016) selvitystyöt ovat yleisellä tasolla kar-

toittaneet hallitusten ajankäyttöä ja osallistumista 

”strategiaan” suhteessa muihin asioihin, kuten johdon 

nimityksiin ja seurantaan. Siitä, millä tavalla ja mihin 

strategian tai strategiatyön elementteihin hallitukset 

konkreettisesti osallistuvat – tai niiden tulisi osallis-

tua, aiemmat selvitykset eivät juurikaan kerro. Yksi 

lähtökohta jatkotutkimukselle on, että hallitustyön 

suuri potentiaalinen lisäarvo nousee nimenomaan 

ajankäytöstä ja osallistumisesta näiden konkreettis-

ten yritysstrategian elementtien valmisteluun. 

Boston Consulting Groupin ja Deloitten kyselyiden poh-

jalta tiedetään, että hallitukset käyttävät ”strategiaan” 

 
1 Tutkimuksen kohderyhmä koostui 500 suurimman Suomeen 

rekisteröidyn yrityksen joukkoon kuuluvista suomalaistaustaisista 

yrityksistä vuoden 2018 liikevaihdolla mitattuna.  

yleisesti ottaen eniten aikaa, mutta siitä, mihin strate-

gian yksilöityihin osa-alueisiin aikaa käytetään, ei näi-

den kyselyiden pohjalta tiedetä juurikaan mitään. Yksi-

löityjä, strategiatyön eri teemoihin- ja näihin liittyvän 

ajankäyttöön ja investointeihin liittyviä kysymyksiä 

olemassa olevissa kyselyissä ei ole. Ainoat strategiatyön 

teema-alueisiin liittyvät eritellymmät kysymykset pu-

reutuvat tiettyjen yleisten strategiatavoitteiden ajan-

kohtaisuuteen – esimerkiksi orgaaniseen kasvuun, ope-

ratiiviseen tehokkuuteen ja yrityksen transformaatioon. 

Tarkentamatta paljolti jää, kuinka paljon hallitus käyt-

tää näihin kysymyksiin aikaa, tai kuinka vahvasti halli-

tus osallistuu osa-alueisiin liittyvien projektien suunnit-

teluun ja seurantaan. 

 

Tämän tutkimuksen toteutuksessa on otettu tarkaste-

luun erityisesti suomalaisten suuryritysten hallitukset1, 

mutta raportin tulokset puhuttelevat oletettavasti myös 

muita sidosryhmiä henkilöstöstä kumppaneihin, omis-

tajiin ja asiakkaisiin sekä säätelijöihin. Tutkimuksen tu-

lokset on johdettu suurimpien suomalaisten suuryritys-

ten hallituksille ja toimitusjohtajille suunnitellun ja koh-

dennetun kyselytutkimuksen pohjalta.  



 

Nyt käsillä oleva hallitustyötutkimus 2018–2019 on 

ensimmäinen tässä laajuudessa toteutettu riippuma-

ton tarkastelu Suomessa. Tutkimus syväluotaa Suo-

men kansantalouden merkittävimpiin yrityksiin ja 

tarkastelee hallitustyön vallitsevia käytänteitä. Tut-

kimus tuottaa keskeistä uutta tietoa hallitustyösken-

telystä tarkastellen myös hallitusten tuottamaa lisä-

arvoa. Päämääränä on, että tässä raportissa esitetyt 

tulokset vahvistavat hallitustyöskentelyn kehitty-

mistä Suomessa sekä herättävät ja innostavat moni-

naisia sidosryhmiä kiinnittämään huomiota hallitus-

työn tärkeyteen. 

Tutkimuksen DIF:lle toteutti Nordic Institute of Busi-

ness & Society (NIBS) -yhteisö syyskuun 2018 ja kesä-

kuun 2019 välisenä aikana. DIFin yhteisöjäsenet Soli-

dium, Elo, Ilmarinen ja Varma ovat osallistuneet 

hankkeen taloudelliseen mahdollistamiseen ja oh-

jausryhmätyöskentelyyn. 

Tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa, jotka oli-

vat katsaus aiempaan tutkimukseen, haastattelut suo-

malaisten suuryritysten hallitusvaikuttajien ja toimi-

tusjohtajien parissa sekä suomen suurimpien yritys-

ten hallitusjäsenille osoitettu kattava kyselytutkimus. 

Tutkimus käynnistettiin kirjallisuuskatsauksella, 

jonka päähavainnot kiteytettiin jo edellä. Kirjallisuus-

katsauksen avainaineisto muodostuu akateemisissa 

 
2 Haastatteluteemojen esivalmistelussa tukivat myös tutkimuk-

sen ohjausryhmätyöhön osallistuneiden yhteisöiden (DIF, Varma, Il-

marinen, Elo ja Solidium) edustajat. 

huippulehdissä julkaistuista vertaisarvioiduista artik-

keleista sekä johtavien asiantuntijayritysten selvityk-

sistä. Kirjallisuuskatsauksen keskeinen aineisto kat-

taa yhteensä kolmekymmentäkaksi akateemisista 

tutkimusta. 

Tutkimuksen toinen vaihe, haastattelukierros, toteu-

tettiin yksilöhaastatteluina puolistrukturoidulla me-

netelmällä, jossa keskustelun teemoja rajattiin etukä-

teen valmistelluilla kysymyksillä. Haastattelut toteu-

tettiin vuoden 2018 marras–joulukuussa ja tammi-

kuussa 2019. Haastattelun teemat ja teemoihin liitty-

vät tarkemmat kysymykset rakennettiin aiemman 

tutkimuksen perusteella.2 Haastattelut keskittyivät 

viiteen pääteemaan: 

1. Hallitustyö yleisesti  

2. Strategiset painopisteet ja ajankäyttö 

3. Johdon ja hallituksen yhteistyö 

4. Hallitustyön tehokkuus ja päätöksentekokyky 

5. Strategiatyön muutos suomalaisissa suuryrityk-

sissä 

Haastateltavat valittiin tämän tutkimuksen kohde-

ryhmästä, joka sisälsi 500 suurinta Suomeen rekis-

teröityä yritystä vuoden 2018 liikevaihdolla mitat-

tuna. Kun joukosta poistettiin selkeästi pääkontto-

rista ohjatut tytäryhtiöt ja alakonsernit ja keskityt-



 

tiin yrityksiin, joilla päätöksentekoa johdetaan ai-

dosti Suomesta, joukko kutistui. Varsinaiseen koh-

deryhmään kuului lopulta 309 yritystä. Henkilö-

haastateltavia valitessa huomioitiin yritysten sekä 

hallitustyön monimuotoisuus. Kerätty haastattelu-

aineisto koostuu 18 syvähaastattelusta, jotka vaih-

televat kestoltaan 45 minuutista 90 minuuttiin. 

Tutkimusta varten haastateltiin seuraavat henkilöt: 

 

Pekka Ala-Pietilä 

Sari Baldauf 

Jorma Eloranta 

Jussi Herlin 

Mika Ihamuotila 

Kari Kauniskangas 

Piia-Noora Kauppi 

Anne Korkiakoski 

Pasi Laine 

 

Leena Laitinen 

Veli-Matti Liimatainen 

Mikael Lilius 

Risto Murto 

Mikko Nikula 

Yrjö Närhinen 

Sanna Suvanto-Harsaae 

Maarit Toivanen 

Jaana Tuominen 

 

Toteutettu haastattelututkimus auttoi akateemisen 

perustan rinnalla kyselytutkimuksen suunnittelussa. 

Erityisesti haastattelututkimuksen tuloksia hyödyn-

nettiin kyselytutkimukseen sisällytettyjen ajankoh-

taisten teemojen kartoituksessa ja rikastamisessa 

sekä yksittäisten kysymysten sanoittamisessa. 

 
3 Yhteensä 24 osallistujaa ilmoitti vastaavansa muun kuin koh-

deryhmän yrityksen edustajana tai jätti puutteellisen vastauksen. 

Hankkeen mittavin vaihe – kyselytutkimus – toteu-

tettiin vuoden 2019 alussa. Tämä kysely keskittyi 

viiteen pääteemaan: 

1) Ajankäyttöön strategiatyössä  

2) Hallituksen ja johdon toimintaan 

3) Hallituksen kokoonpanoon  

4) Hallituksen suhteisiin omistajiin, sijoittajiin 

ja rahoittajiin  

5) Hallitustyön tuloksellisuuteen 

Kyselytutkimus kohdistettiin suomalaisten suuryri-

tysten hallitusten jäsenille sekä toimitusjohtajille. 

Lopulliseen kohderyhmään kuului 309 suomalaista 

suuryritystä. Kysely lähetettiin yhteensä 1 822 hal-

lituksen jäsenelle ja 309 toimitusjohtajalle. 

Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 323 vastaa-

jaa3, joilta saatiin yhteensä 299 käyttökelpoista vas-

tausta. Yksilötason vastausprosentiksi muodostui 

siten 15 prosenttia. Kaiken kaikkiaan vastaajat 

edustivat 167 kohderyhmän yritystä ja vastaavasti 

yritystasolla vastausprosentti oli 54 prosenttia. Mo-

nesta yrityksestä vastasi siis useampi kuin yksi 

päättäjä. 

Tutkimusaineistoa analysoidaan tässä tutkimuk-

sessa vastanneiden yritysten toimialan, omistus-

taustan sekä liikevaihdon perusteella. Näiden 

osalta noudatamme Talouselämän TE500-listausta 



 

varten laadittuja tapoja luokitella yritykset toi-

mialoihin tai erilaisiin omistustaustoihin. Lisäksi 

vastaajan roolia yrityksessään käytetään joissakin 

tämän tutkimuksen analyyseissa. 

Karkeasti jaoteltuna vastanneista yrityksistä 42 

prosenttia toimii kaupan ja palveluiden aloilla, 50 

prosenttia teollisuudessa ja 8 prosenttia finans-

sialalla. 

Lisäksi tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 30 

prosenttia on perheyrityksiä, 29 prosenttia pörs-

siyrityksiä, 10 prosenttia osuuskuntamuotoisia yri-

tyksiä, 10 prosenttia valtion omistuksessa olevia 

yrityksiä ja 5 prosenttia pääomasijoittajien omista-

mia yrityksiä. 

Vastaajista yli viidennes toimii suuryritysten halli-

tusten puheenjohtajina (21%), reilu kymmenes sekä 

toimitusjohtajina (13%) että hallitusten varapu-

heenjohtajina (11%) ja yli puolet hallitusten rivijä-

seninä (55%). 

Tutkimukseen osallistuneiden yritysten vaikutus 

Suomen kansantalouteen on merkittävä: osallistu-

neet yritykset tekivät vuonna 2018 yhteenlasket-

tuna noin 304 miljardia euroa liikevaihtoa (52% 

koko kohderyhmän liikevaihdosta) sekä työllistivät 

yhteensä yli 864 000 henkilöä (51% koko kohderyh-

män henkilöstöstä).  



 

 

 

 

Tässä osiossa keskitytään hallitustyöskentelyn ajan-

käyttöön ja erityisesti hallitusten strategisen päätöksen-

teon ajallisiin panostuksiin. Osio jakautuu kolmeen ala-

kohtaan, jotka ovat: 

1. Ajankäyttö hallitustyöskentelyyn yleisellä 

tasolla. 

2. Ajankäytön kohdistuminen strategiatyös-

kentelyyn. 

3. Strategiakeskustelun painottuminen liike-

toiminnan teema-alueille. 

Ensimmäisen alaosion kohdalla kuvataan 1) kuinka pal-

jon suuryritykset käyttävät aikaa hallituksen kokouk-

siin, hallituksen kokousten valmisteluun, hallitustyös-

kentelyä tukeviin seminaareihin ja valiokuntatyösken-

telyyn sekä 2) miten hallitustyöskentelyyn käytetty 

aika jakautuu sen eri osa-alueille. 

Toisen alaosion kohdalla tarkastellaan sitä, miten stra-

tegiatyö yhtenä keskeisenä hallitustyöskentelyn osa-

alueena jakautuu tyypiltään erilaisiin kokonaisuuksiin 

ja strategian eri käsittelytapoihin. Lisäksi toisessa ala-

osiossa kuvataan, minkälaiset suuryritykset ovat muita 

 
• Hallitusjäsenten sitoutumisesta hallitustyöskentelyyn 

kertoo se, että kokouksiin valmistautumiseen käytetään 
keskimäärin enemmän aikaa (5,6 tuntia per kokous) kuin 
itse kokouksiin (4,0 tuntia per kokous). 

• Hallitusten puheenjohtajat käyttävät keskimäärin 40–50  
prosenttia enemmän aikaa kokouksiin valmistautumiseen 
kuin muut jäsenet. Tämä on ennakoitua ja luontevaa. 

• Valtio-omisteisissa yrityksissä on eniten valiokuntia ja 
valiokuntatyöskentelyä. Valiokuntatyöskentely on yleisintä 
ja laajinta yli miljardin vuosiliikevaihdon saavuttavissa 
yrityksissä riippumatta yrityksen omistajapohjasta. 

• Strategiatyöhön tai strategiasta keskustelemiseen käytetään 
normaaleissa hallituskokouksissakin enemmän aikaa kuin 
mihinkään muuhun. Strategia ottaa noin kolmasosan 
kaikesta kokousajasta. 

• Hallituskokousten strategiatyöskentelyssä huomattava osa 
ajasta käytetään yrityksen kokonaisstrategian käsittelyyn. 
Osa-strategioiden aika alkaa olla ohi. 

• Strategiakeskustelua käydään hallituskokouksissa pääosin 
omana agendakohtanaan (47%). 

• Strategiakeskusteluissa painottuvat osa-alueista eniten 
toimialan transformaatiot ja murrokset sekä erityisistä osa-
alueista strategiakeskusteluissa eniten asiakaskohderyhmät, 
asiakassuhteet ja asiakasymmärrys. Hallitukset ovat 
ansiokkaan suuntautuneita ulkoisiin sidosryhmiin. 

• Strategian osa-alueista vastuullisuuden ja kestävän 
kehityksen koetaan olevan eniten hallitusten vastuulla. 
Vastaavasti yksittäisten tuotteiden ja teknologioiden 
nähdään olevan eniten toimivan johdon vastuulla.  



 

varmempia strategiastaan ja yksimielisempiä siihen liit-

tyvistä jatkotoimenpiteistä4 kokoustilanteiden jälkeen. 

Kolmannessa ajankäytön alaosiossa kuvataan, miten 

strategiakeskustelu painottuu strategian teemoihin ku-

ten transformaatioihin ja disruptioihin, henkilöstön ja 

organisaation kyvykkyyksiin sekä kilpailijoihin ja asia-

kasymmärrykseen. Lisäksi kolmannessa alaosiossa tar-

kastellaan sitä, kuinka vastuu strategian eri osa-alueiden 

valmistelusta jakautuu hallituksen ja johdon välille. 

 

Suomalaisten suuryritysten hallitukset kokoontuivat 

keskimäärin 10,1 kertaa päättyneen vuoden 2018 ai-

kana. Yksittäinen kokous kesti tyypillisesti 4,0 tuntia. 

Suomalaisen suuryrityksen hallitusjäsen käyttää nor-

maaliin hallituksen tavanmukaiseen kokoukseen val-

mistautumiseen keskimäärin 5,6 tuntia. Hallitus-

jäsenten sitoutumisesta hallitustyöskentelyyn ker-

too, että kokouksiin valmistautumiseen käytetään 

keskimäärin enemmän aikaa (5,6 tuntia) kuin itse ko-

kouksiin (4,0 tuntia). 

Kokouksiin ja kokousten valmisteluun käytetään siis 

keskimäärin hieman yli kaksitoista kahdeksantuntista 

työpäivää vuositasolla. Kokouksiin liittyvän ajankäytön 

 
4 Strategiakeskustelun päättäväisyys ja yksimielisyys on mitattu 

subjektiivisesti kahden eri indikaattorin avulla. Strategiakeskustelun 

päättäväisyys ja yksimielisyys on johdettu kysymällä hallitusten jä-

lisäksi 77 prosenttia suuryrityksistä järjestää hallituksel-

leen koko päivän kestäviä tai pidempiä seminaareja tai 

matkoja. Arvio koko hallitustyöskentelyyn käytetystä 

ajasta (valmistelut, kokoukset, seminaarit) on yhteensä 

noin kuusitoista työpäivää per vuosi. 

Kun vertaillaan omistajapohjaltaan eri tyyppisiä suoma-

laisia suuryrityksiä, havaitaan, että perheyrityksissä hal-

litus kokoontuu harvemmin kuin muissa yrityksissä. 

Perheyrityksissä hallitukset järjestävät keskimäärin 8,5 

kokousta per vuosi. Vastaavasti osuuskuntamuotoisissa 

suuryrityksissä järjestetään keskimäärin 11,9 kokousta, 

pörssiyrityksissä 11,1 kokousta, valtio-omisteisissa 

suuryrityksissä 10,5 kokousta sekä pääomasijoittajave-

toisissa suuryrityksissä 10,2 kokousta per vuosi. Yksi 

keskeinen selittävä tekijä on se, että yrityksen omista-

van suvun edustajat käyvät aktiivista vuoropuhelua yri-

tyksestä myös kokousten ulkopuolella, jolloin tarve for-

maaleille kohtaamisille vähenee. Yrityksen omistustaus-

tan perusteella vertailemalla hallitusten kokoukset vaih-

televat keskimääräiseltä kestoltaan 3,8 tunnista (osuus-

kunnat) 4,7 tuntiin (valtio-omisteiset suuryritykset). 

Hallitusjäsenistä eniten aikaa kokouksiin valmistautu-

miseen käyttävät pörssiyritysten (6,7 tuntia valmistau-

tumista per kokous) ja pääomasijoittajien omistamien 

yritysten (6,6 tuntia valmistautumista per kokous) halli-

tusjäsenet. Tämä selittyy osin sillä, että pörssiyritysten 

seniltä ja toimitusjohtajilta, kuinka usein strategiaan liittyvät kes-

kustelut hallituksen kokouksissa päättyvät 1) selkeään johtopäätök-

seen ja 2) yksimielisyyteen jatkosta. 



 

kokousvalmisteluihin kuluu enemmän aikaa pörssiyhti-

öihin liittyvän tarkemman ja raskaamman regulaation 

vuoksi. Vastaavasti pääomasijoittajien omistamissa 

suuryrityksissä hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivi-

semmin myös joihinkin operatiivisiin tehtäviin, jotka 

voidaan mieltää hallituskokouksiin liittyväksi valmiste-

levaksi työksi. 

Hallitusjäsenten kokousvalmisteluihin varaamaa aikaa 

selittää myös yrityksen päätoimiala. Finanssialan yri-

tyksissä käytetään 7,9 tuntia normaaliin hallituksen ko-

koukseen valmistautumiseen, mikä on noin 30–50 pro-

senttia enemmän kuin teollisuusyrityksissä (5,7 tuntia) 

tai kaupan ja palveluiden (5,1 tuntia) alalla. Toimiala-

kohtaisia eroja selittävät tässä pitkälti regulaatioon liit-

tyvät seikat. Toisaalta, kriisitilanteeseen ajautuneen 

suuryrityksen hallitus järjestää kokouksia keskimää-

räistä aktiivisemmin (11,7 kokousta per vuosi), mutta 

hallitusjäsenet käyttävät kokoukseen valmistautumi-

seen samalla hieman keskimääräistä vähemmän aikaa 

(5,3 tuntia per kokous). Kriisitilanteessa olevissa yrityk-

sissä pidetään myös huomattavasti vähemmän seminaa-

reja kuin muissa vastausten yrityksissä. Kokousten 

määrä kertoo ensisijaisesti siitä, että kriisitilanteessa 

olevan suuryrityksen hallitus on reagointikykyinen ja 

”tekee asialle jotain”. 

Melko ennakoitua on myös, että hallituksen puheenjoh-

tajat käyttävät keskimäärin noin 40–50 prosenttia 

enemmän aikaa kokouksiin valmistautumiseen kuin 

hallituksen rivijäsenet. Hallituksen puheenjohtajat 

käyttävät aikaa valmistautumiseen tyypillisesti 6,9 tun-

tia per kokous ja muut jäsenet keskimäärin 4,7 tuntia 

per kokous. Kaikkein eniten kokousvalmisteluun aikaa 

käyttävät toimitusjohtajat (8,1 tuntia per kokous). 

Suuryrityksissä, joissa hallituksen ja johdon yhteistyö 

toimii keskimääräistä paremmin, hallitusjäsenet käyttä-

vät kokoukseen valmistautumiseen 12 prosenttia enem-

män aikaa kuin hallitusjäsenet yrityksissä, joissa yhteis-

työ ei toimi yhtä mallikkaasti. Tämä johtuu mahdolli-

sesti siitä, että yhteistyön sujuvuutta vahvistaa hallitus-

jäsenten ahkeruus ja sitoutuminen. Toisaalta niissä yri-

tyksissä, joissa hallitustyöskentely koetaan epämielek-

kääksi, on huomattavasti vähemmän kokouksia ja ko-

koukset ovat kestoltaan lyhyempiä. Tämä voi selittyä 

sillä, että hallitus nähdään näissä yhteyksissä lähinnä 

mekaanisena toimielimenä. 

Jäsenmääriltään pienemmät hallitukset käyttävät enem-

män aikaa kokouksiin valmistautumiseen. Osin asiaa 

voi selittää se, että pienempi hallitus kasvattaa yksilöta-

son sitoutumista hallitustyöskentelyyn ja on myös riip-

puvaisempi jokaisen yksilön panoksesta. 

Kokousten kestossa ei ole merkittävää eroa kokoluokal-

taan pienten ja suurten yritysten välillä, mutta 300 mil-

joonaa euroa liikevaihtoa vuodessa kerryttävissä ja tätä 

suuremmissa yrityksissä kokouksiin valmistautumiseen 

käytetään yksilötasolla 40–50 prosenttia enemmän ai-

kaa. Liikevaihdoltaan alle 300 miljoonan euron yrityk-

sissä yksittäiseen hallituksen kokoukseen valmistaudu-

taan keskimäärin 4,5 tuntia, mutta 300–1 000 miljoonan 

euron liikevaihdon yrityksissä 6,6 tuntia per kokous. 



 

 

Vastaajista 44 prosenttia ilmoitti kuuluvansa johon-

kin erityisvaliokuntaan yrityksensä hallituksessa. 

Vuositasolla he käyttävät valiokuntatyöskentelyyn 

keskimäärin 32,6 työtuntia. Selvästi aktiivisimmin va-

liokuntatyöskentelyyn osallistuvat valtio-omisteisten 

yritysten hallitusjäsenet. Noin 90 prosenttia valtio-

omisteisten yritysten jäsenistä ilmoittaa kuuluvansa 

johonkin valiokuntaan. Vastaavasti osuuskuntamuo-

toisissa suuryrityksissä valiokuntatyöskentelyyn 

osallistuvien osuus on 28 prosenttia, perheyrityksissä 

21, pörssiyrityksissä 73 sekä pääomasijoittajavetoi-

sissa yrityksissä 47. Merkittäviä eroja valtio-omisteis-

ten ja muiden yritysten välillä saattavat selittää osin 

valtio-omisteisten yritysten hallintoon liittyvät perin-

teet. Pörssiyritysten valiokuntatyöskentelyyn osallis-

tuvien osuutta selittää varsinkin tarkastusvaliokunta-

työn yleistyminen. Rahoitusjärjestely- ja kriisitilan-

teissa valiokuntia perustetaan aktiivisemmin ja niihin 

kutsutaan useampia jäseniä.  

Valiokuntatyöskentelyyn käytetyn ajan määrä on yh-

teydessä siihen, miten mielekkääksi hallitustyösken-

tely koetaan. Hallitusjäsenet, jotka kokevat hallitus-

työskentelyn epämielekkääksi, käyttävät huomatta-

vasti vähemmän työaikaa valiokunnissa (19,2 tuntia 

per vuosi) kuin mielekkääksi (39,7 tuntia per vuosi) 

tai erittäin mielekkääksi (31,3 tuntia per vuosi) halli-

tustyöskentelyn kokevat. Valiokuntien aktiivinen 

hyödyntäminen heijastaa oletettavasti yrityksen ja 

sen omistajien kunnianhimoa.  

Yrityksissä, joissa hallituskokoonpano on iso, valio-

kuntatyöskentely on huomattavasti yleisempää (58% 

jäsenistä kuuluu erikoisvaliokuntaan) kuin pienem-

missä hallituksissa (32%). Tämä voi johtua osin siitä, 

että pienissä hallituksissa kaikki ovat ja haluavat olla 

mukana kaikessa päätöksenteossa. Valiokuntatyös-

kentely on huomattavasti yleisempää liikevaihdol-

taan yli miljardin euron yrityksissä (69% jäsenistä 

kuuluu erikoisvaliokuntaan) kuin 300 miljoonan–

1 000 miljoonan euron (45%) ja alle 300 miljoonan eu-

ron liikevaihdon yrityksissä (39%). Tämä voi johtua 

siitä, että erittäin suurissa yrityksissä organisaation ja 

toiminnan monimuotoisuuden vuoksi valiokunnat 

ovat lähtökohtaisesti luonnollisin ja tehokkain rat-

kaisu. Pienemmissä yrityksissä ne muodostaisivat 

puolestaan uuden hallinnon tason. 

 

Strategiatyöhön tai strategiakeskusteluun käytetään 

normaaleissa hallituskokouksissa enemmän aikaa 

kuin mihinkään muuhun aiheeseen. Kuviosta 1 nä-

kyy, että strategiatyöhön käytetään keskimäärin noin 

kolmasosa hallitusten kokousajasta. Tutkimuksen tu-



 

losten perusteella siis suomalaisten suuryritysten hal-

litukset käyttävät kansainvälisesti vertailtuna huo-

mattavan osuuden kokousajastaan strategiatyöhön.5 

Strategialle osoitetun ajankäytön lisäksi suomalaisten 

suuryritysten hallituksen käyttävät huomattavasti aikaa 

perusliiketoiminnan taloudellisen tilanteen seuraamiseen 

sekä muihin toimitusjohtajan esittelemiin yleisluontoisiin 

asioihin. Selkeästi vähiten aikaa kuluu sääntelyn edellyttä-

miin raportointeihin (7% kokousajasta eli keskimäärin 2,6 

tuntia vuositasolla) sekä sääntelyn tai lakien vaatimiin 

juokseviin päätösasioihin (6% eli 2,3 tuntia vuositasolla). 

Ajankäytön jakautumisessa on kuitenkin vaihtelua yri-

tysten välillä. Esimerkiksi strategiatyöhön yli 40 pro-

senttia työajastaan käyttää noin 13 prosenttia hallituk-

sista, kun taas noin 30 prosenttia hallituksista käyttää 

ajastaan alle viidenneksen strategiatyöhön. Lisäksi 21 

prosenttia yrityksistä käyttää 30–39 prosenttia ko-

kousajasta strategiatyöhön, kun 36 prosenttia yrityk-

sistä käyttää vain 20–29 prosenttia. 

Ajankäytön vaihtelu eri hallitustyöskentelyn osa-aluei-

den välillä selittyy melko hyvin yritysten taustalla ja 

profiililla. Pääomasijoittajien omistamat suuryritykset 

käyttävät suhteellisesti vähemmän aikaa strategiatyö-

hön (24% kokousajasta vuositasolla) kuin muut yrityk-

set. Pörssiyritykset taas edustavat ajankäytössään toista 

 
5 McKinsey, 2018: 27% ajasta strategiatyöhön vuonna 2017 

ääripäätä: niissä strategiatyöhön kanavoituu keskimää-

rin 36 prosenttia kokousajasta. 

Strategiatyölle annetaan eniten aikaa teollisuuden yri-

tyksissä – keskimäärin 34 prosenttia kokoustyöskente-

lystä. Myös kaupan ja palvelualan yrityksissä strategia-

työn osuus hallituksen kokousajasta on merkittävä 32 
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prosenttia. Lisäksi niissä yrityksissä, joissa hallitustyös-

kentely koetaan hyvin mielekkääksi, myös strategiatyö-

hön käytetään selvästi enemmän aikaa.  

Toisaalta karkea toimialavertailu osoittaa sen, että fi-

nanssiala eroaa teollisuuden sekä kaupan ja palvelualan 

toimijoista selvästi. Finanssialan yrityksissä käytetään 

huomattava osuus ajasta viranomaisten vaatimiin rapor-

tointeihin (17% kokousajasta vuositasolla). Tämä voi ta-

pahtua osin strategiatyöhön käytettävän ajan kustan-

nuksella. Keskimääräinen finanssialan yritys käyttää 28 

prosenttia kokousajastaan strategiaan vuositasolla. Vas-

taavasti viranomaisten vaatimat raportoinnit vievät hal-

litustyöajasta huomattavasti maltillisemman osuuden 

sekä teollisuuden (5,8%) että kaupan ja palvelualan 

(5,4%) suuryrityksissä. 

On yllättävää, että kriisissä olevat yritykset eivät eroa 

ajankäytöltään juurikaan muista yritysryhmistä. Krii-

sissä olevissa yrityksissä ei liioin käytetä keskimääräistä 

enempää aikaa strategiatyöhön. Tämä johtuu mahdolli-

sesti siitä, että perusliiketoiminnan kunto ja tulipalojen 

sammuttaminen vie huomiota strategialta. 

Hallitusten puheenjohtajat kokevat rivijäseniä useam-

min hallituskokouksien ajankäytön painottuvan strate-

giatyöhön. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että pu-

heenjohtajat kokevat tietyt perusliiketoimintaan liitty-

vät teemat useammin strategisiksi kuin muut hallitusjä-

senet tai toimitusjohtaja. Yrityksissä, joissa hallituksen 

ja johdon yhteistyö sujuu hyvin ja luo lisäarvoa, strate-

giatyöhön käytetään hieman suurempi osuus kokousten 

ajasta. Tämä taas johtuu mahdollisesti siitä, että strate-

giaan paneutuminen edistää hallituksen ja johdon yh-

teistyön tuloksellisuutta.  

 

Kuten edellä esitetiin, lähes kolmannes hallitustyösken-

telystä keskittyy strategian muodostamiseen tai strate-

giasta keskusteluun. Tästä herää kysymys, millaiseen 

strategiatyöhön suomalaisten suuryritysten hallituk-

sissa sitten pureudutaan? Mihin strategiatyön osa-aluei-

siin aikaa käytetään – tai pitäisi käyttää – ei aiempien 

selvitysten pohjalta tiedetä paljoakaan.  

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 

kokousten strategiatyöskentelyssä suurempi osa hal-

lituksen ajasta käytetään yrityksen kokonaisstrate-

gian käsittelyyn tiettyjen liiketoiminta-alueiden tai 

toimintojen strategioiden sijaan. Tätä painotusta on 

helppo pitää perusteltuna. 

Kuviossa 2 esitetään strategiatyöskentelyyn käytettä-

vän ajan jakautuminen eri osa-alueille. Yrityksen ko-

konaisstrategia tai sen rakennusaineet vievät käyte-

tystä ajasta yli kolmanneksen (34% tai noin 4,6 tuntia 

vuositasolla). 

Neljännes strategiatyöstä kohdentuu tiettyihin käyn-

nissä oleviin hankkeisiin tai projekteihin (25% tai noin 

3,2 tuntia vuositasolla) ja hieman vajaa neljännes tiet-



 

tyyn liiketoiminta-alueeseen liittyvään strategian käsit-

telyyn (23% tai noin 3,0 tuntia vuositasolla). Noin 17 

prosenttia strategiatyöstä kohdistuu tiettyä funktiota 

koskevan strategiateeman tai osa-alueen käsittelyyn, ja 

vain noin prosentti ajasta keskitytään muihin strategi-

siin kysymyksiin. 

Vastaajien mainitsemia muita strategisia kysymyksiä 

olivat esimerkiksi digitalisaatio, pörssilistautuminen, ra-

hoitusstrategia, toimialan sääntelyyn liittyvä muutos tai 

uudelle liiketoiminta-alueelle laajeneminen. 

Kuten kuviosta 2 ilmenee, ajankohtaisiin strategisiin 

hankkeisiin käytetään keskimäärin huomattavasti 

enemmän aikaa kuin tiettyjä funktioita koskeviin 

teema-alueisiin. Hallituksesta ei selvästikään haluta joh-

toryhmän varjoa. 

Strategiatyöskentelyn ajankäytön kohdistuminen yri-

tyksen kokonaisstrategiaan, liiketoiminta-alueiden 

strategiaan ja funktionaalisiin strategioihin on melko 

samankaltainen riippumatta yrityksen koosta tai 

omistuspohjasta. Tutkimuksen löydösten perusteella 

näyttäisi siltä, että kaikissa suomalaisissa suuryrityk-

sissä käytetään eniten aikaa yrityksen kokonaisstra-

tegian käsittelyyn. 

Yleisesti on siis nähtävissä, että suomalaisissa suuryri-

tyksissä on siirrytty pois vanhanaikaisesta käytännöstä, 

jossa hallitus käsittelee strategiaa vain kerran vuodessa. 

Sen sijaan strategian käsittely on jatkuvaa ja se toteutuu 

teemoihin ja liiketoiminta-alueisiin liittyvien tarpeiden 

mukaan jokaisessa kokouksessa. Yksi merkittävä selitys 

tälle on, että liiketoimintaympäristön muutos on kiihty-

nyt toimialasta riippumatta. 

Sen sijaan toimialoittain löytyy kiinnostavaa vaihtelua 

sen suhteen, miten suuryrityksissä ajankäyttö jakau-

tuu strategiatyöskentelyn eri osa-alueisiin. Finans-

sialan yrityksissä strategiatyöskentely keskittyy sel-

västi enemmän yrityksen kokonaisstrategiaan (42% 

strategiatyöhön kohdistetusta työajasta) ja vähemmän 

yksittäisten liiketoiminta-alueiden strategiaan (16%). 

Teollisuudessa toimivien suuryritysten strategiatyös-

kentelyn ajasta kohdistuu yrityksen kokonaisstrategi-

aan ainoastaan reilu viidennes (22%) ja vastaavasti lii-

ketoiminta-alueiden strategiaan lähes neljännes (24%). 
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Tämä on helppo ymmärtää: finanssiala elää segmen-

tistä riippumatta usein samaa suhdannesykliä, kun 

taas teollisuudessa eri divisioonien näkymät voivat poi-

keta toisistaan paljonkin. Sen sijaan kaupan ja palvelu-

alan suuryritykset eivät juurikaan poikkea koko vas-

taajajoukon keskiarvoista. Niissä noin 34 prosenttia 

strategiatyöstä käytetään yrityksen kokonaisstrategian 

käsittelyyn ja 23 prosenttia tiettyyn liiketoiminta-alu-

eeseen liittyvän strategian käsittelyyn. 

Lisäksi yrityksen tilanne selittää suhteellisen vahvasti 

strategiatyöskentelyyn liittyvää ajankäyttöä. Krii-

siyrityksissä strategiatyöskentelyn ajankäytöstä koh-

distuu suuri osa yksittäisten liiketoiminta-alueiden 

strategiaan. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että krii-

sitilanne on usein tietyn liiketoiminta-alueen ongel-

mien aiheuttama.  

Lisäksi yrityksissä, joissa hallituksen ja johdon yhteis-

työ toimii hyvin ja luo lisäarvoa, käytetään työskente-

lyssä jonkin verran enemmän aikaa yksikkökohtaisiin 

strategiateemoihin (18% strategiatyöhön kohdistetusta 

ajasta) muihin yrityksiin verrattuna. 

Hallitustyöskentely koetaan yleisesti mielekkäämmäksi 

yrityksissä, joissa käytetään aikaa yksiköiden strategioi-

hin (23%) tai erillisiin strategiateemoihin (18%). Tämä se-

littyy mahdollisesti sillä, että hallituksissa on myös jä-

seniä, jotka mielellään haluavat tukea toimivaa johtoa 

oman asiantuntemusalueensa strategiatyössä. Toisaalta 

yrityksissä, joissa on monijäseninen hallitus (ts. yli 6 jä-

sentä), käytetään strategiatyöskentelyssä jonkin verran 

enemmän aikaa yksittäisiin strategisiin hankkeisiin 

(27%). Tulos voi selittyä sillä, että suurimpien yritysten 

isommissa hallituksissa on erillisvaliokuntia, joilla on ti-

laisuus tarkastella yksittäisiä hankkeita tarkemmin. 

 

Vastausaineiston perusteella kaikesta strategiakeskuste-

lusta 47 prosenttia käydään ennalta laaditun kokous-

agendan mukaisesti. Tästä agendan mukaisesta strate-

gian käsittelystä hieman yli puolet (25% kaikesta strate-

giatyöskentelylle osoitetusta ajasta) kohdistuu yrityk-

sen nykystrategian haastamiseen. Hieman alle puolet 

kokousagendalle merkitystä strategiakeskustelusta on 

taas nykystrategian vähittäisiin eli inkrementaalisiin 

päivityksiin liittyvää keskustelua (22% kaikesta strate-

giatyöskentelylle osoitetusta ajasta). Kuviossa 3 esite-

tään strategiatyöskentelyn jakautuminen ajankäytölli-

sesti eri osa-alueiden välillä. 

Vastaavasti strategian käsittelyä tapahtuu muusta kes-

kustelusta rönsyillen noin 36 prosenttia työskentelyyn 

käytetystä ajasta. Ajasta käytetään myös runsas kah-

deksannes (13%) aiempien strategioiden toimivuuden 

analysointiin.  

Muusta keskustelusta rönsyilevän strategiatyön 

yleisyys johtuu mahdollisesti siitä, että strategian 

päivitystarpeita on luontevaa käsitellä perusliike-

toimintaan liittyvien katsausten yhteydessä. Täl-

löin strategiatyö ei välttämättä päädy erilliseksi ai-

heekseen kokousagendalle. 



 

Osa-aluekohtaisesti eniten hajontaa vastausten välillä 

on aiempien strategioiden toimivuuden analysoinnin 

kohdalla: peräti 23 prosenttia yrityksistä käyttää kor-

keintaan kymmenyksen strategiatyöajasta aiemmin 

vahvistettujen strategioiden toimivuuden arviointiin. 

Osuuskuntamuotoisissa yrityksissä harjoitetaan eniten 

edellisten strategioiden analysointia – jopa 16 prosenttia 

strategialle kohdistuvasta ajankäytöstä. Toimialoista 

eniten edellisten strategioiden käsittelyyn panostetaan  

 

 

finanssialalla, jossa asiaan kohdistuu jopa 17 prosenttia 

strategiatyöskentelyyn kuluvasta kokonaisajasta.  

Kriisiyrityksissä strategian käsittely on keskimääräistä 

rönsyilevämpää erityisesti transformaation osalta. 

Transformaatiota käsitellään kriisissä olevissa yrityk-

sissä muusta keskustelusta rönsyillen 29 prosenttia 

ajasta. Tämä voi johtua siitä, että pääosa kaikesta ko-

kouksessa käytävästä keskustelusta koskee kriisin rat-

kaisemista ja sen vaatimia strategisia muutoksia. 

Yrityksissä, joissa hallituksen ja johdon yhteistyö toimii 

hyvin ja luo lisäarvoa, strategian päivittäminen (23% 
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ajasta) ja transformaatio (26% ajasta) ovat verrokkijouk-

koa näkyvämmin kokousagendalla. Tulos heijastaa 

mahdollisesti sitä, että tuloksellinen operatiivinen joh-

taminen ei vaadi hallituksen jatkuvaa huomiota, jolloin 

tulevaisuudelle jää keskustelussa tilaa. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten suuryritysten 

hallitusten käymät strategiakeskustelut kokouksissa 

useimmiten päättyvät ja minkälaiseen yhteisymmärryk-

seen jatkosta päädytään. Vastaajista 74 prosenttia il-

moitti, että strategiaan liittyvät keskustelut hallituksen 

kokouksissa päättyvät joka kerta tai lähes joka kerta sel-

keään johtopäätökseen. Lisäksi 87 prosenttia vastaajista 

kertoi, että hallitukset pääsivät yksimielisyyteen strate-

gian käsittelyn jatkosta joka kerta tai lähes joka kerta. 

Oheisessa kuviossa 4 kuvataan strategiaan liittyvien 

keskusteluiden lopputulemien yleisyys yksityiskoh-

taisemmin. 

Kokousten tyypillisten lopputulosten osalta yritysten 

välillä on joitakin eroja. Erityisesti eroavaisuuksia selit-

tävät yritysten omistustausta sekä strateginen tilanne. 

Lisäksi johdon ja hallituksen yhteistyön toimivuus sekä 

yleinen hallitustyöskentelyn mielekkyys liittyvät sel-

västi siihen, minkälaisiin lopputulemiin hallituksen ko-

kouksissa tyypillisesti päädytään. 

Konsensus strategiakeskusteluissa korostuu erityisesti 

pääomasijoittajaomisteisissa yrityksissä. Näistä yrityk-

sistä 47 prosenttia päätyy strategiakeskusteluidensa 

päätteeksi yksimielisyyteen jatkosta, kun muissa yri-

tyksissä vastaava lukema on 32 prosenttia. Tämä selit-

tyy mahdollisesti sillä, että näissä yrityksissä omistajat 

ovat itse mukana hallituksissa ja määrätietoisia siitä, mi-

ten yritystä tulisi kehittää. 

Kriisiyrityksissä strategiakeskustelut päättyvät muita 

harvemmin selkeisiin johtopäätöksiin. Näistä yrityk-

sistä vain 31 prosenttia sanoo, että strategiakeskustelut 

päättyvät selkeään johtopäätökseen lähes joka kerta tai 

joka kerta. Tulos on matala erityisesti verrattuna siihen, 
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että koko vastaajajoukolla vastaava lukema on 74 pro-

senttia. On tietysti todennäköistä, että tulevaan suun-

taava strateginen päätöksenteko osittain halvaantuu 

kriisiytymisen vaikutuksesta. 

Yrityksissä, joissa johdon ja hallituksen yhteistyö toimii 

hyvin, myös strategiakeskustelut selkeimmin päättyvät 

johtopäätökseen sekä yksimieliseen ymmärrykseen jat-

kotoimenpiteistä. Näiden vastaajien mukaan yrityksistä 

82 prosenttia päätyi strategiakeskusteluissaan selkeään 

johtopäätökseen vähintään lähes joka kerta. Lisäksi yk-

simielisyyteen jatkosta vähintään lähes joka kerta pääs-

tiin peräti 93 prosenttia yrityksistä, joissa hallituksen ja 

johdon yhteistyö toimii keskimääräistä paremmin. Tu-

los johtuu mahdollisesti siitä, että strategiakeskustelui-

den määrätietoisuus johtaa myös itse strategian toteut-

tamisen määrätietoisuuteen. 

Vastaava ilmiö toistuu myös yrityksissä, joissa vastaajat 

kokevat hallitustyöskentelyn hyvin mielekkääksi. 

Näistä vastaajista 81 prosenttia sanoo, että strategiakes-

kustelut päättyvät selkeään johtopäätökseen vähintään 

lähes joka kerta. Lisäksi vastaajista 91 prosenttia va-

kuuttaa, että strategiakeskusteluissa saavutetaan yksi-

mielisyys jatkosta vähintään lähes joka kerta. Vastaa-

jien kokemus hallitustyöskentelyn mielekkyyden ja 

strategiakeskusteluiden lopputulemien selkeyden yh-

teydestä palaa lopulta siihen, että kaikista tekijöistä 

strategiatyön epämääräisyys aiheuttaa hallitusjäsenissä 

kenties turhautumista. 

 

Strategiakeskusteluiden osa-alueiden ja strategian käsit-

telyn lisäksi tutkimuksessa selvitettiin myös, miten 

strategiakeskustelu kohdentuu eri teemoihin. Tutki-

muksessa kartoitettiin yhteensä 15 keskeistä strategi-

aan liittyvää teemaa. Teemojen määrittelyn pohjana 

käytettiin tutkimusta varten toteutettuja haastatteluita 

sekä aiempien vertaisarvioitujen akateemisten tutki-

musten tuloksia. Kuviossa 5 esitellään kaikki tutkimuk-

sessa kartoitetut teemat sekä hallituksen strategiakes-

kustelun painottuminen niille. 

Kuvio 5 kertoo, miten suomalaisten suuryritysten 

hallitusten strategiakeskusteluissa annetaan paljon 

painoarvoa toimialatason transformaatioille ja dis-

ruptioille. Lisäksi strategiakeskusteluissa painottu-

vat merkittävästi asiakaskohderyhmät, asiakassuh-

teet ja asiakasymmärrys sekä henkilöstö ja organi-

saation kyvykkyydet. Asiakasymmärryksen paino-

tuksen kasvu kuvaa hallitusten lisääntyvää kiinnos-

tusta kasvun keskeisiin ainesosiin. 

Huomionarvoista on myös, että keskustelu kilpailijoista 

sijoittuu hallituksissa painoarvoltaan kartoitettujen osa-

alueiden keskivaiheille. Keskusteluja kilpailijoista ja kil-

pailijaymmärryksestä painotetaan voimakkaimmin fi-

nanssialan yrityksissä, kun taas teollisuudessa painotus 

on selkeästi matalampi.
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Yrityksen koko näyttäisi kuitenkin olevan suorassa yh-

teydessä siihen, miten kilpailijoista käytäviä keskuste-

luja painotetaan hallituksen kokouksissa. 

Suurissa yrityksissä kilpailijoista keskustellaan nimit-

täin enemmän kuin pienemmissä. Kilpailijoista kes-

kustelu liittyy olennaisesti myös hallituksen ja johdon 

välisen yhteistyön toimivuuteen sekä yleiseen hallitus-

työskentelyn mielekkyyteen. Mikäli hallituksen ja joh-

don yhteistyö toimii keskimääräistä paremmin, halli-

tuksen kokouksissa myös painotetaan kilpailijoista ja 

kilpailijaymmärryksestä käytäviä keskusteluja keski-

määräistä enemmän. Vastaavasti: jos hallituksen kes-

kusteluissa yleisesti painotetaan kilpailijoista käytäviä 

keskusteluja normaalia enemmän, hallituksen jäsenet 

tyypillisesti kokevat hallitustyöskentelyn olevan kes-

kimääräistä palkitsevampaa. 

Kartoitetuista viidestätoista eri teemasta vähiten halli-

tusten strategiakeskusteluissa painottuivat IPR-kysy-

mykset sekä rahoitusinstrumentit, rahoitusjärjestelyt ja 

pääomarakenne. Löydös on sikäli mielenkiintoinen, 

sillä IPR-kysymykset ovat keskeinen ja ajankohtainen 

strateginen kysymys. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös missä määrin vastuu 

kunkin strategian teeman valmistelusta on toimivalla 

johdolla tai hallituksella. Teemoista varsinkin vastuul-

lisuus ja kestävä kehitys kuuluvat vastausten perus-

teella hallituksen tontille. Tämä voi selittyä hallituksen 

vastuuasemalla sekä median laajalti raportoimilla va-

roittavilla esimerkeillä. Sen sijaan strategian osa-alu-

eista kaikkein vähiten hallituksen vastuulla koetaan 

olevan – ei kenties yllättäen – yksittäistä tuotteista ja 

teknologioista käytävien keskustelujen valmistelu. 

Vastuu strategiakeskustelujen teemojen valmistelusta 

vaihtelee myös sen mukaan, minkälainen omistuspohja 

yrityksellä on. Pääomasijoittaja- sekä valtio-omisteisissa 

yrityksissä painottuvat strategiakeskustelun teemoista eri-

tyisesti rahoitusinstrumentit ja -järjestelyt. Tämä voi mah-

dollisesti johtua pääomasijoittajaomisteisten yritysten 

osalta siitä, että ne pyrkivät aktiivisesti valmistautumaan 

hallittuun omistuksesta irtautumiseen. 

Aineistosta on myös nähtävissä, että osuuskunnissa pai-

nottuvat muita yrityksiä enemmän strategiakeskustelut, 

joissa teemoina ovat asiakassuhteet ja asiakasymmärrys, 

ICT ja digitalisaatio sekä IPR-kysymykset. 

Lisäksi sekä valtio-omisteisissa että osuuskuntamuotoi-

sissa yrityksissä painottuvat strategiakeskustelun teema-

alueista muita yrityksiä enemmän vastuullisuus ja kestävä 

kehitys. Tulosta selittänee se, että valtio-omisteiset yrityk-

set ja osuuskunnat ovat vastuullisuuskysymyksissä anka-

rammassa suoritus- ja julkisuuspaineessa. 

Pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä asiakas-

kohderyhmien, asiakassuhteiden ja asiakasymmär-

ryksen nähdään kuuluvan ensisijaisesti toimivan 



 

johdon vastuulle. Tulosta voi selittää omistajien ta-

paan rakentaa toimivan johdon kokoonpano juuri 

kasvutarinan mahdollistamiseksi.  

Perheyrityksissä strategiakeskustelussa brändin koetaan 

olevan enemmän hallituksen vastuulla kuin muissa yrityk-

sissä. Perheyrityksissä brändillä on usein pitkät juuret ja 

jopa suvun oma nimi. Teollisuusyrityksissä kansainvälis-

tyminen painottuu hallituksen strategiakeskusteluissa 

muita yrityksiä selkeästi enemmän. Tämä johtuu mahdol-

lisesti siitä, että teollisuusyritykset ovat tyypillisesti vien-

tiyrityksiä – kotimarkkinoiden ollessa rajalliset – ja pyrki-

vät siten aktiivisesti laajenemaan maailmalle. Vastaavasti 

kaikkein vähiten kansainvälistyminen korostuu strategia-

keskusteluissa finanssialan yrityksissä. Samalla finans-

sialan yrityksissä korostuvat muita yrityksiä vahvemmin 

ICT- ja digitalisaatioteemaan liittyvät strategiakeskustelut. 

Tämä johtunee tietoturvapaineista ja regulaation korke-

asta tasosta finanssialalla. 

 

Mielenkiintoinen havainto on, että yritykset, jotka ovat 

strategiselta tilanteeltaan stabiileja, painottavat selvästi toi-

mialan trendeistä, disruptioista ja transformaatioista käytä-

viä strategiakeskusteluja. Tulos johtuu mahdollisesti siitä, 

että suuri osa suomalaisista suuryrityksistä osaa jo välttää 

itsetyytyväisyyttä ja yrittää ymmärtää murroksia proaktiivi-

sesti jo kauan ennen kriisiä. 

Toisaalta taas yritykset, jotka kertovat olevansa kriisissä, 

painottavat strategiakeskustelun teemoista muita yrityksiä 

enemmän johtamisjärjestelmiä sekä henkilöstöä ja organi-

saation kyvykkyyksiä. Samalla kriisiyrityksissä hallitus ot-

taa enemmän vastuuta asiakkaisiin liittyvien keskustelujen 

valmistelussa. Vastausten perusteella kriisissä olevan yrityk-

sen hallituksella tulee olla näkemystä siitä, miten strategi-

assa huomioidaan asiakaskohderyhmät, asiakassuhteet ja 

asiakasymmärrys. Tämä painotus on varmasti välttämätön 

selviytymistä ajatellen. 

Yrityksissä, joissa johdon ja hallituksen yhteistyö toimii hy-

vin, strategiakeskusteluissa eniten painoarvoa saavat trans-

formaatiot ja disruptiot, asiakaskohderyhmät ja -suhteet 

sekä asiakasymmärrys, kilpailijat ja kilpailijaymmärrys sekä 

ICT ja digitalisaatio. Tarkastelu on siis varsin kokonaisval-

taista, mitä yhteistyön luontevuus edesauttaa. 

Vastaavasti yrityksissä, joissa hallitustyöskentely näh-

dään vähemmän mielekkäänä, strategiakeskusteluissa 

painottuvat rahoitusinstrumentit ja -järjestelyt. Lisäksi 

yrityksissä, joissa hallitustyöskentely koetaan epämielek-

kääksi, brändi on teemana sälytetty lähinnä toimivan 

johdon vastuulle. Tämä voi kuvastaa sitä, ettei yritysmai-

netta nähdä arvon lähteenä. 

Isoimmissa, yli miljardin liikevaihtoa vuodessa kerryttä-

vissä suuryrityksissä strategiakeskustelujen teemoissa pai-

nottuvat yritysvastuu ja kestävä kehitys. Alle miljardin lii-

kevaihdon yrityksissä vastuun ja kestävän kehityksen pai-

notus on olennaisesti vähäisempi. Löydöstä selittänee se, 

että suurimmissa yrityksissä julkisuuspaine on merkittä-

västi kovempi kuin pienemmissä suuryrityksissä.  



 

 

 

Hallitusten strategiatyöskentelyn lisäksi tutkimuksessa 

kartoitettiin myös hallituksen ja toimivan johdon sekä 

hallituksen puheenjohtajan ja muun hallituksen keski-

näisen yhteistyön toimivuutta. Toimiva yhteistyö näillä 

alueilla on lähtökohtaisesti hedelmällisen hallitustyös-

kentelyn keskeisimpiä piirteitä. Keskeisimmissä kysy-

myksissä vastaajia pyydettiin arvioimaan yhteistyön il-

menemistä sen nykytilan perusteella sekä siten, miltä se 

näyttäisi ihannetilanteessa. 

Vastausten perusteella suomalaisten suuryritysten 

hallituksissa koetaan pääasiallisesti, että yhteistyö 

toimivan johdon kanssa toimii hyvin. Tutkimukseen 

vastanneet arvioivat yhteistyötä keskimäärin peräti 

kouluarvosanalla 8,7. 

Kuviossa 6 esitetään tarkemmin, miten vastaajat ar-

vioivat hallituksen ja toimivan johdon välisen yh-

teistyön nykytilaa eri osa-alueilla. Vastaukset on eri-

telty siten, että hallitusten puheenjohtajien, toimi-

tusjohtajien ja muiden hallitusjäsenten antamat ar-

viot näkyvät erillään. 

 
• Yhteistyö hallituksen ja toimivan johdon 

välillä on yleisesti erittäin toimivaa. Vastaajat 
arvioivat yhteistyötä kouluarvosanalla 8,7. 
Yhteistyötä voidaan kehittää erityisesti 
lisäämällä osapuolten välistä avointa dialogia. 
  

• Erityisesti toimitusjohtajat odottavat 
hallituksilta nykyistä kyseenalaistavampaa 
linjaa liittyen strategiaan. 

 
• Klikkiytyminen ei ole yleinen hallitustyön 

murheenkryyni Suomessa – silti 10 prosenttia 
vastaajista tunnistaa, että kuppikuntia esiintyy 
hallitustyössä. 

 
• Suurten suomalaisten yritysten hallitusten 

puheenjohtajat antavat lähes poikkeuksetta 
kaikille hallitusjäsenille hyvät mahdollisuudet 
päätöksiin vaikuttamiseen sekä moderoivat ja 
johtavat keskusteluita kokouksissa 
tehokkaasti. 

 
• Puheenjohtajalla on merkittävä vastuu 

ennaltaehkäistä rönsyilyä ja hallitusjäsenten 
välisten klikkien syntymistä sekä kokouksissa 
että käytävillä. 



 

Vastaajien antamissa arvioissa on selvää vaihtelua riip-

puen vastaajan roolista yrityksessä. Merkittävin huomio 

on, että toimitusjohtajat antavat tyypillisesti hieman 

matalampia arvioita verrattuna hallitusten jäseniin. 

Poikkeuksen tähän toimitusjohtajien vastausten tren-

diin tekee se, että toimitusjohtajat näkevät hallitusten 

myötäilevän toimivan johdon näkemyksiä strategisessa  

 

 

päätöksenteossa enemmän kuin, miten hallituksen 

jäsenet itse kokevat. Erityisesti ero hallitusten pu-

heenjohtajiin on huomattava. Tulos voi ilmentää 

vuorovaikutuksen haasteita. 

Roolistaan riippumatta vastaajat antavat hyvin positii-

visen arvion sille, missä määrin hallituksen kokouk-

sissa käydään avointa dialogia hallituksen ja toimivan 

johdon välillä. Toisaalta koetaan, että hallitukset ta-

paavat tai kokoustavat ilman toimivaa johtoa varsin vä-

hän. Yhtä lailla kaikki vastaajat arvioivat, että hallituk-
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sen puheenjohtaja tapaa kahden kesken yksittäisiä hal-

lituksen jäseniä keskimäärin melko harvoin. Nämä 

osa-alueet nousivatkin esiin, kun vastaajia pyydettiin 

arvioimaan, miltä hallituksen ja johdon yhteistyö näyt-

täisi ihannetilanteessa. 

Pyysimme tutkimuksessa vastaajia myös arvioimaan, 

millä tasolla hallituksen ja toimivan johdon yhteistyön 

osa-alueet olisivat ihannetilanteessa. Nyky- ja ihanneti-

lalle annettujen arvioiden välillä on vaihtelua ja monessa 

tapauksessa hallituksen ja johdon yhteistyön kehittämi-

selle olisi vastaajien mukaan tarvetta. Kaikki vastaajat 

toivoisivat hieman lisää hallituksen ja toimivan johdon 

välistä avointa dialogia, joskin toimitusjohtajat hieman 

hallitusten edustajia korostuneemmin. 

 

Vastaajat toivovat myös, että hallitus myötäilisi hieman 

vähemmän toimivaa johtoa strategisessa päätöksente-

ossa. Samalla toimitusjohtajat kaipaisivat myös selvästi 

enemmän kritiikkiä hallitukseltaan. Ihannetilanteessa 

heidän hallituksensa kyseenalaistaisi toimivan johdon 

näkemyksiä strategiasta selvästi enemmän. Lisäksi he 

näkevät, että hallituksen tulisi myös useammin pyytää 

johtoa täydentämään strategisten päätösten valmiste-

luun liittyviä esityksiä.  

Toimitusjohtajat toivovat hallituksiltaan enemmän 

erityisesti kaupan ja palveluiden aloilla toimivissa yri-

tyksissä. Sen sijaan finanssialalla toimitusjohtajat nä-

kevät, että ihannetilanteessa heidän hallituksensa ei 

aivan nykyisen kaltaisella tahdilla pyytäisi johtoa täy-

dentämään strategisten päätösten valmisteluun liitty-

viä esityksiä. Toisaalta finanssiyritysten toimitusjoh-

tajat kuitenkin toivovat, että hallituksessa kyseen-

alaistettaisiin hieman nykyistä enemmän toimivan 

johdon näkemyksiä strategiasta. Suurimmissa suur-

yrityksissä hallituksen taipumus kritisoida ja haas-

taa toimivaa johtoa on toimitusjohtajien näkemyk-

sen mukaan lähes ihanteellinen, mutta hallitus voisi 

antaa enemmänkin. 

Lisäksi hallituksen puheenjohtajan toiminnalla on 

selvä yhteys siihen, missä määrin toimitusjohtajat toi-

vovat hallitukseltaan tiukempaa kritiikkiä. Mikäli hal-

lituksen puheenjohtaja ei huomioi toimivan johdon 

tarpeita kokousten agendan valmistelussa, toimitus-

johtajat tyypillisesti kokevat, että hallitus ei myös-

kään ole kykenevä antamaan riittävästi kritiikkiä. 

Vastaavasti jos puheenjohtaja ei kuule toimivaa joh-

toa hallituskokousten agendan valmistelussa, toimi-

tusjohtajat tyypillisesti kokevat, että myös itse ko-

kouksissa hallituksen panos strategisiin päätöksiin tai 

niiden valmisteluun on vaisu. 

Hallituksen sisäisten tapaamisten lisäämisen tarve tulee 

selvästi esiin hallitusten ja johdon yhteistyön nyky- ja 

ihannetilanteen vertailussa. Vastaajat toivovat hallituk-

sen tapaavan keskenään ilman toimitusjohtajaa tai 

muuta toimivaa johtoa nykytilaa enemmän. Lisäksi he 

toivovat lähes yhtä vahvasti, että hallituksen yksittäiset 

jäsenet tapaisivat hallituksen puheenjohtajaa kahden  



 

 

kesken useammin. Myös tutkimukseen osallistuneet 

toimitusjohtajat ovat sitä mieltä, että tämänkaltaiselle 

muutokselle olisi tarvetta. 

Osittain vastaajat kaipaavat enemmän keskusteluita il-

man toimivaa johtoa sekä kahden kesken hallituksen 

puheenjohtajan kanssa, koska pääosa vastaajista kertoi, 

ettei näitä tilanteita ole juuri lainkaan heidän yrityksis-

sään. Vastaajista vain 11 prosenttia kertoo hallituksensa 

tapaavan ilman toimivaa johtoa vähintään kohtalaisen 

usein. Puheenjohtajaa kahden kesken tapaa vähintään 

kohtalaisen usein noin 18 prosenttia vastaajista. 

 

Tutkimusaineisto osoittaa myös, että hallituksen ja 

johdon välinen yhteistyö sujuu tavallista paremmin, 

mikäli tapaamisia ilman toimivaa johtoa tai kahden 

kesken puheenjohtajan kanssa järjestetään vähintään 

kohtalaisen usein. Lisäksi näitä tapaamisia järjestävät 

hallitukset käyttävät tyypillisesti suuremman osan 

ajastaan strategiatyöhön. Esimerkiksi hallitukset, jotka 
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tapaavat erittäin paljon ilman toimivaa johtoa käyttä-

vät myös keskimääräistä hallitusta 10 prosenttia enem-

män aikaa strategiatyöhön. 

Aineiston pohjalta tulee hyvin selväksi, että hallituk-

sen ja toimivan johdon yhteistyön kannalta selvästi 

merkittävin ja ratkaisevin tekijä on kyky käydä 

avointa dialogia hallituksen ja toimivan johdon vä-

lillä. Kuviossa 8 esitetään, miten hallituksen ja toimi-

van johdon yhteistyölle annettu kouluarvosana vaih-

telee sen mukaan, missä määrin hallituksen kokouk-

sissa käydään avointa dialogia. 

Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajan ja yksittäis-

ten hallituksen jäsenten kahdenkeskeisten tapaamisten 

nähdään lähes poikkeuksetta parantavan myös hallituk-

sen ja toimivan johdon yhteistyötä. 

Hallituksen taipumus kyseenalaistaa toimivaa johtoa 

tai pyytää tätä täydentämään strategiseen päätöksen-

tekoon liittyviä esityksiä yhdistyy osaltaan myös halli-

tuksen ja johdon välisen yhteis-

työn toimivuuteen. Pääasiallisesti 

mitä vähemmän hallitukset joutu-

vat pyytämään toimivaa johtoa 

täydentämään esityksiään, sen pa-

remmin yhteistyön nähdään tyy-

pillisesti toimivan.  

Edellä esitettyjä hallituksen ja toi-

mivan johdon yhteistyöstä tehtyjä 

havaintoja alleviivaa hyvin erään 

tutkimuksessa haastatellun halli-

tusammattilaisen toteamus siitä, 

että hallituksen kokouksissa pitää pystyä esittämään 

hyvinkin tiukkaa kritiikkiä, mutta se tulee aina tehdä 

hyvässä hengessä toisia arvostaen ja kohteliaasti. 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin yhtenä osa-alueena halli-

tuksen ja hallituksen kokousten ilmapiiriä. Kuvio 9 

näyttää mitä mieltä vastaajat olivat erilaisista ilmapiiriä 

koskevista väittämistä. Pääasiallisesti vastaajat näkevät, 

että hallituksen jäsenet tukevat toisiaan, pyrkivät sel-

västi konsensukseen käsitellyistä asioista ja että ko-

kouksissa vallitsee ilmapiiri, jossa saa vapaasti esittää 

myös ”tyhmiä kysymyksiä”. Lisäksi valtaosa raportoi, 

ettei heidän hallitukseensa ole muodostunut kilpailevia 
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ryhmittymiä tai muita klikkejä. Silti runsaat 10 prosent-

tia vastaajista kuitenkin koki, että kuppikuntia esiintyy 

ainakin hieman. 

Merkittävintä vaihtelua vastauksissa esiintyy väittä-

missä, jotka kartoittivat kokousten ajankäyttöä, fo-

kusta ja kriittisyyttä. Vastaajista 62 prosenttia sanoo, 

että hallituksen kokouksissa ei juuri käyty keskustelua 

toissijaisista asioista tai detaljeista. Toisaalta noin 29 

prosenttia on sitä mieltä, että tällaisia keskusteluja 

esiintyy. Samaan tapaan vastaajista noin 70 prosenttia 

luonnehtii, että ei nähnyt ongelmaa kokousten ajan-

käytössä. Silti 26 prosenttia vastaajista tunnistaa näitä 

ongelmia. Lisäksi noin 30 prosenttia vastaajista katsoo, 

että kokouksissa esitetään ainakin silloin tällöin tiuk-

kaa kritiikkiä suhteessa toimivaan johtoon, mutta sa-

malla 59 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei kri-

tiikkiä juuri esitetä. 

Yleisesti vastaajan rooli ei vaikuta siihen, missä määrin 

hallituksen ja sen kokousten ilmapiiriä arvioineisiin 

väittämiin vastattiin. On kuitenkin huomionarvoista, 

että toimitusjohtajat kokevat hallitusvastaajia enem-

män allitusten kuppikuntautumista sekä näkevät enem-

män ongelmia kokousten ajankäytössä. 

Toimitusjohtajista 21 prosenttia on sitä mieltä, että 

hallituksessa esiintyy kuppikuntia, kun taas hallituk-

sen puheenjohtajista näin ajattelee vain 5 prosenttia 

ja muista jäsenistä 10 prosenttia. Vastaavasti toimi-

tusjohtajista 37 prosenttia sanoo, että hallituksen ko-

kouksissa on vain vähän aikaa tai muuten heikot 

mahdollisuudet keskustella tärkeistä asioista. Pu-

heenjohtajista samalla tavalla kokee vain 16 prosent-

tia ja muista jäsenistä 27 prosenttia. 
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Hallitusten ja niiden kokousten terveen ilmapiirin ja 

toiminnan kannalta puheenjohtajan rooli nouseekin 

äärimmäisen tärkeäksi. Yleisellä tasolla voidaan sa-

noa, että puheenjohtajien toiminta on melko hyvällä 

tasolla, mutta myös puheenjohtajaa arvioineiden ky-

symysten vastauksissa esiintyy hajontaa. Kuvio 10 

esittää yksityiskohtaisemmin, miten vastaajat näke-

vät puheenjohtajan suoriutumisen. 

Aineiston perusteella voidaan sanoa, että keskimäärin 

hallitusten puheenjohtajat valmistelevat hallitusko-

kousten agendan toimivan johdon kanssa, pyrkivät 

varmistamaan kokousten agendan tukevan johdon ja 

organisaation tarpeita, pyrkivät toiminnallaan edistä-

mään hallituksen konsensusta käsiteltävistä asioista 

ja antavat kaikille hallitusjäsenille mahdollisuuden 

päätöksiin vaikuttamiseen. Lisäksi vastaajat katsovat, 

että puheenjohtajat melko hyvin moderoivat hallituk-

sen keskusteluita ja johtavat kokouksia melko tehok-

kaasti ajankäytön suhteen. 

Sen sijaan puheenjohtajat ovat kovin vaihtelevasti yh-

teydessä yksittäisiin hallitusjäseniin kokousten ulko-

puolella, jotta hallituksen päätösasioissa saavutettai-

siin konsensus. Puheenjohtajat vaikuttavat myös 

vaihtelevasti omistajiin ja nimitystoimikuntaan mui-

den hallitusjäsenten valinnan suhteen. 

Ei liene yllätys, että mitä paremmin vastaajat kokevat 

hallituksen puheenjohtajan moderoivan hallituksen 

keskusteluja, sitä vähemmän keskustelua käydään 

toissijaisista detaljeista. Vastaavasti myös keskuste-

luja tehokkaasti moderoivan puheenjohtajan alaisuu-

dessa kokouksissa on paremmin aikaa ja paremmat 

mahdollisuudet keskustella aidosti tärkeistä asioista. 

Lisäksi toissijainen keskustelu vähenee ja tärkeistä 

asioista keskustelun mahdollisuudet – sekä aika sille 

– paranevat, mikäli hallituksen puheenjohtaja on toi-

mivaan johtoon yhteydessä hallituskokousten agen-

dan valmistelussa. 

Hallituksen puheenjohtaja voi myös vähentää toissi-

jaista keskustelua määrittelemällä selvästi ajankäytön 

eri asiakohdille hallituksen kokousagendassa. Tällöin 

puheenjohtajan vastuu korostuu, sillä tutkimuksessa 

nousi myös esille tilanteita, joissa tiukasti määritelty 

ajankäyttö kokousagendassa toisaalta huonontaa 

mahdollisuuksia käydä keskustelua aidosti tärkeistä 

asioista, vaikka toissijaisista detaljeista keskustelun 

määrä luonnollisesti väheneekin. 

Puheenjohtaja on myös keskiössä esimerkiksi halli-

tuksen kuppikuntautumisen ehkäisemisessä. Tutki-

musaineiston perusteella hallituksen puheenjohtajan 

on kuppikuntien ehkäisemiseksi olennaista varmis-

taa, että kaikilla hallitusjäsenillä on mahdollisuus vai-

kuttaa päätöksiin. Lisäksi puheenjohtajan tyylillä mo-

deroida hallituskeskusteluja on yhteys myös hallituk-

sen kuppikuntautumiseen. 

 

 

 



 

Löydöstemme perusteella olennaista on, että hallituksen 

puheenjohtaja varmistaa kaikille hallitusjäsenille mahdol-

lisuudet päätöksiin vaikuttamiseen sekä moderoi ja johtaa 

keskusteluita kokouksissa tehokkaasti. Tyypillisesti pu-

heenjohtajan kannattaa valmistella kokousagenda toimi-

van johdon kanssa siten, että se selkeästi tukee johdon ja 

organisaation tarpeita. 

Puheenjohtajan olisi siis tärkeää omaksua demokraatti-

nen mutta määrätietoinen ja vastuuntuntoinen asenne 

rooliinsa. On myös tärkeää linjata, miten ja millä perus-

teella eri asiakohdista keskustellaan ja missä määrin. 

Kokousagendan liiallinen lukitseminen voi kääntyä 

myös itseään vastaan. 
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Valiokunnat ja valiokuntatyöskentely ovat keskeisimpiä 

tapoja kehittää yleistä hallitusten ammattimaisuutta ja 

tuloksellisuutta. Tutkimukseen osallistuneista yrityk-

sistä 70 prosentilla on ainakin yksi valiokunta. Toisaalta 

vain alle 10 prosentilta vastaajista oli kokemusta useam-

masta kuin kolmesta valiokunnasta. Valiokuntia halli-

tuksessa on vastausten perusteella keskimäärin 1,7 me-

diaanin ollessa kaksi. 

 

Suurimmassa osassa suuria suomalaisia yrityksiä on ai-

nakin palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta tai ni-

mitysvaliokunta. Suurin osa vastaajista kuitenkin näkisi 

hyväksi, että hallituksen yhteydessä toimisi myös stra-

tegiavaliokunta tai erityisvaliokunta tärkeimmille stra-

tegisille projekteille. Tälle luonnollinen selitys on, että 

tavallisissa hallituksen kokouksissa ei sittenkään koeta 

olevan riittävästi aikaa yksittäisiä strategisia projekteja 

koskevalle keskustelulle. 

Seuraavalla sivulla esitetystä kuviosta 12 näkyy tar-

kemmin, mitkä valiokunnat ovat viimeisen vuoden 

aikana olleet vastaajien yritysten hallituksissa kaik-

kein yleisimpiä. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioi-

maan, mitkä valiokunnat heidän yrityksestään löy-

tyisi ihannetilanteessa. 

 
• Tutkimukseen osallistuneista 

yrityksistä 70 prosentilla on ainakin 
yksi valiokunta. Suurimmassa osassa 
suuria suomalaisia yrityksiä 
hallituksella on ainakin tarkastus-, 
palkitsemis- tai nimitysvaliokunta. 
  

• Vastausten mukaan ideaalitilanteessa 
eri valiokuntia voisi olla enemmän. 
Erityisesti tarpeellisena pidetään 
valiokuntien luomista yksittäisille 
strategisille projekteille. 

 

• Nykykriteerit ja prosessit 
henkilöiden valitsemisessa 
hallituksen valiokuntiin ovat 
jokseenkin epämääräisiä. Hallitukset 
toivovat, että valitseminen tapahtuisi 
nykyistä enemmän sekä osaamisen 
että innokkuuden perusteella. 



 

 

Valiokuntien yleisyys vaihtelee melko voimakkaasti yri-

tyksen omistuspohjan mukaan. Esimerkiksi lähes jokai-

sesta pörssiyhtiöistä voi paikantaa edellä mainitut 

kolme yleisintä valiokuntaa, mutta muita valiokuntia ei 

löydy juuri lainkaan. Muille valiokunnille olisi pörssiyh-

tiöissä kuitenkin tilausta. 37 prosenttia pörssiyhtiöko- 

 

 

 

kemuksella vastanneista toivoo lisävaliokuntaa erityi-

selle strategiselle projektille. Viimeisen vuoden aikana 

sellaista ei ollut yhdenkään vastaajan yrityksessä. 

Pörssiyhtiöiden osalta on kuitenkin tärkeää huomioida, 

että strategian vieminen valiokuntiin voi olla myös on-

gelmallista. Strategian määrittely on hallituksen selvästi 

tärkein tehtävä ja sen vieminen osittain tai kokonaisuu-

dessaan valiokuntaan tai -kuntiin voi siksi olla hankalaa. 

Tutkimukseen osallistuneet esittävät, että kaikkien hal-

lituksen jäsenten pitää osallistua strategiatyöhön. 
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Osuuskuntamuotoisissa yrityksissä korostuvat nimi-

tysvaliokunnat, joita löytyy noin puolelta vastan-

neista osuuskunnista. Muutoin valiokuntien merkitys 

osuuskuntien hallitustyöskentelyssä on melko vä-

häistä. Neljänneksellä oli viimeisen vuoden aikana 

palkitsemisvaliokunta ja noin 13 prosentilla tarkas-

tusvaliokunta tai valiokunta erityiselle strategiselle 

projektille. Osuuskuntien vastaajat eivät myöskään 

juurikaan nähneet, että valiokuntia tulisi olla ihanne-

tilanteessa nykyistä enempää. 

Pääomasijoittajien omistamista yrityksistä löytyy tyy-

pillisimmin vain tarkastusvaliokunta, joka oli viimeisen 

vuoden aikana 83 prosentissa yrityksistä. Lisäksi pää-

omasijoittajaomisteisista yrityksistä löytyi useasti pal-

kitsemisvaliokunta (33% yrityksistä), nimitysvaliokunta 

(17% yrityksistä) sekä strategiavaliokunta (17% yrityk-

sistä). Vastaajat kuitenkin kertoivat, että ihannetilan-

teessa näistä yrityksistä vajaalta 70 prosentilta löytyisi 

strategiavaliokunta ja hieman yli 30 prosentilta löytyisi 

vastuullisuuteen tai yritysvastuuseen liittyviin asioihin 

keskittyvä valiokunta. 

Perheyrityksissä valiokuntien merkitys on melko vä-

häinen. Noin viidenneksellä perheyrityksistä oli tar-

kastus-, palkitsemis- tai nimitysvaliokunta viimeisen 

vuoden aikana. Tämän lisäksi 11 prosentilla vastan-

neista perheyrityksistä oli oma valiokunta erillisille 

strategiselle projektille. Perheyrityksissä olisi kuiten-

kin vastaajien arvion mukaan ihannetilanteessa selke-

ästi enemmän valiokuntatyöskentelyä. Esimerkiksi 

edellä mainittu valiokunta erityiselle strategiselle pro-

jektille löytyisi vastaajien ihannetilanteessa 37 pro-

sentista perheyrityksiä. Tämän lisäksi perheyrityksiä 

edustaneet vastaajat toivoisivat, että jo yleisimmät 

tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunta olisivat 

käytössä vielä yleisemmin. Ihannetilanteessa tarkas-

tusvaliokunta olisi 32 prosentilla vastaajien yrityk-

sistä, palkitsemisvaliokunta 32 prosentilla vastaajien 

yrityksistä ja nimitysvaliokunta 42 prosentilla vastaa-

jien yrityksistä. 

Valtio-omisteisissa yrityksissä korostuvat tarkastus- ja 

palkitsemisvaliokunnat. Tarkastusvaliokunta löytyi vii-

meisen vuoden aikana 75 prosentilta ja palkitsemisva-

liokunta oli käytössä jokaisessa tutkimukseen osallistu-

neessa valtio-omisteisesta yrityksessä. Näiden lisäksi 

noin neljänneksellä oli nimitysvaliokunta tai rahoitus- 

ja varainhoitovaliokunta. Ihannetilanteessa valtio-omis-

teisissa yrityksissä nähtäisiin enemmän vastuullisuus- 

ja yritysvastuuvaliokuntia, joita olisi ihanteellisesti noin 

puolella vastanneista. Vastaavasti ihannetilanteessa 

myös noin puolesta vastanneista valtio-omisteisista yri-

tyksistä löytyisi strategiavaliokunta. 

 

Omistuksen lisäksi valiokuntien yleisyys vaihtelee myös 

jossain määrin yrityksen liikevaihdolla mitatun koon mu-

kaan. Tyypillisesti suurimmista suomalaisyrityksistä löy-

tyy pienempiä yrityksiä todennäköisemmin jokin valio-

kunta, ja yleisimmät valiokunnat ovat tuttuun tapaan tar-

kastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunta. 



 

Yli miljardin euron liikevaihdon yrityksistä nämä valio-

kunnat löytyvät noin kahdelta kolmesta, kun taas alle 

300 miljoonan euron liikevaihdon yrityksillä samat va-

liokunnat on noin joka neljännellä. Yli 300 miljoonan 

mutta alle miljardin liikevaihdon yrityksiltä samat tar-

kastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat löytyvät 40–

50 prosentilta vastaajista. 

Valiokuntien tarpeellisuus ihannetilanteessa vaihtelee 

myös sen mukaan, mikä vastaajan rooli yrityksessä on. 

Toimitusjohtajat yleensä näkevät yrityksensä hallituk-

sessa ihannetilanteessa huomattavasti vähemmän tar-

vetta valiokunnille kuin itse hallitusten edustajat. Vas-

tanneista toimitusjohtajista noin puolet arvioi, että 

ihannetilanteessa heidän yrityksessään olisi ainakin tar-

kastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunta. 

Lisäksi 22 prosenttia toimitusjohtajista vastasi, että 

ihannetilanteessa heidän yrityksessään olisi myös jolle-

kin strategiselle projektille osoitettu erityisvaliokunta. 

Sen sijaan yleistä strategiavaliokuntaa tarpeellisena piti 

vain reilu 10 prosenttia vastanneista toimitusjohtajista. 

Viesti on vahva. 

 

Itse valiokuntien yleisyyden lisäksi olennaista mie-

lekkäälle ja tulokselliselle valiokuntatyöskentelylle 

on tietysti työskentelyn sisältö ja sen piirteet. Tältä 

osin valiokuntatyöskentelyn nyky- ja ihannetilaa kar-

toitettaessa esiin nousi erityisesti valiokuntiin jäse-

neksi valitsemisen kriteerit. Henkilöiden valitsemi-

nen valiokuntiin näyttää olevan epämääräistä, sillä 

vastaajat toivovat, että valitseminen tapahtuisi ny-

kyistä enemmän osaamisen ja innokkuuden perus-

teella. Ilmeinen selitys on, että useassa tapauksessa 

osaaminen tai innokkuus eivät ole olleet ensisijaisia 

valintakriteereitä, vaan valiokuntiin valitsemisessa 

ovat painottuneet henkilön tausta, diversiteetti tai 

muut rakenteellispoliittiset tekijät. 

Vastaajien arvioita valiokuntatyöskentelyn tilasta 

viimeisen vuoden aikana ja ihannetilanteessa esitel-

lään yksityiskohtaisemmin kuviossa 13 seuraavalla 

sivulla. 

Vastaajat toivoisivat, että nykytilanteeseen verrat-

tuna valiokuntiin valitseminen tapahtuisi keskimää-

rin 15 prosenttia useammin hallitusjäsenten osaami-

sen ja noin 12 prosenttia enemmän hallitusjäsenten 

innokkuuden perusteella. 

Lisäksi vastaajat toivovat hallitusjäsenille hieman laa-

jempia mahdollisuuksia ehdottaa valiokunnan (viral-

lisen tai epävirallisen) perustamista. Samaan aikaan 

vastaajat myös toivoivat valiokuntien toiminta-aluei-

den tarkempaa määrittelyä. Vastaajat myös haluaisi-

vat, että valiokunnat pitäisivät muun hallituksen hie-

man paremmin ajan tasalla toiminnastaan hallituksen 

varsinaisissa kokouksissa. Valiokuntatyöskentelyyn 

kaivattaisiin lisäksi hieman tiiviimpää vuorovaiku-

tusta toimivan johdon kanssa. 
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Hallituksen kokoonpanolla on merkittävä vaikutus hal-

lituksen toimintakykyyn ja tuloksellisuuteen. Hallitus-

kokoonpanoista käytävässä keskustelussa nousee usein 

esiin asioita kuten diversiteetti, toimialaosaaminen ja 

kansainvälisyys. Tutkimukseen osallistuneilta kysyt-

tiin, minkälaisia hallituskokoonpanoja he suomalaisten 

suuryritysten hallitusten edustajina muodostaisivat, jos 

heille annettaisiin vapaat kädet. 

Mielenkiintoisena löydöksenä havaittiin ensinnäkin, 

että suomalaisten suuryritysten hallitukset ovat nykyi-

sellään kooltaan hyvin lähellä vastaajien ihannenäke-

mystä. Vastaajien arvioiden pohjalta hallitus muodos-

tuisi keskimäärin 6,4 jäsenestä. Vastausten mediaani oli 

6. Vastaavasti vuoden 2018 lopussa suomalaisen suur-

yrityksen hallitus muodostui keskimäärin 6,3 jäsenestä. 

Toisaalta vastaajien arvioissa hallituksen ihanteellinen 

jäsenmäärä vaihteli melko paljon. Pienimmillään se oli 

vain 3 jäsentä ja suurimmillaan 14 jäsentä. 

 
• Hallitukset ovat kooltaan lähellä ajatuksia 

ihanteesta. Suomalaisella suuryrityksellä on 

keskimäärin 6,3 hallituksen jäsentä. Vastaa-

jien arvioiden mukaan hallituksessa olisi 

ihannetilanteessa 6,4 jäsentä. 

 

• Toimitusjohtajat suosivat keskimääräistä 

pienempiä hallituksia – ja hallituksen rivijä-

senet suurempia hallituksia. Erityisesti lii-

kevaihdoltaan suurimmissa pörssiyrityk-

sissä hallituksen ideaalikoko on verrokkeja 

hieman suurempi. 

 

• Tutkimukseen osallistuneet suomalaisten 

suuryritysten edustajat painottivat hallitus-

valinnoissa ihmisten johtamistaitoisia, yri-

tyksen omaa toimialaa tuntevia suhteellisen 

ilmeisiä valintoja. Perheyrityksissä on mui-

hin yrityksiin verrattuna enemmän tilaa 

hallitusvalintojen villeille korteille. 

 

• Sitoutuminen ja vastuuntunto hallitustyös-

kentelyä kohtaa on suurta, sillä enemmistö 

hallitusten jäsenistä varaa runsaasti aikaa 

tehtäviensä hoitamiseen ja lisäksi valmis-

tautuu hallituksen kokouksiin huolellisesti. 



 

 

Yksi tätä vaihtelua selvästi selittävä tekijä on vastaajan 

rooli yrityksessä. Tyypillisesti hallituksen rivijäsenet 

toivoisivat hieman keskimääräistä suurempaa, 6,6 jäse-

nen hallitusta. Toimitusjohtajat sen sijaan näkisivät hal-

lituksensa olevan mielellään hieman keskivertoa pie-

nempi käsittäen keskimäärin 5,7 jäsentä. Hallitusten 

puheenjohtajien näkemys hallituksen koosta asettuu 

näiden väliin. He toivovat hallituksen koostuvan keski-

määrin 6,3 jäsenestä. 

Tämä asetelma toistuu yrityksissä riippumatta nii-

den koosta. Tyypillisesti suurempiin yrityksiin toi-

votaan hieman suurempaa määrää hallitusjäseniä, 

mutta niissäkin vastaajien roolin vaikutus hallituk-

sen ihannekokoon on samankaltainen. Yrityksen 

koon ja vastaajan roolin vaikutus keskimääräiseen 

hallituksen ihannejäsenmäärään on kuvattu tarkem-

min kuviossa 14. 

Vastaava asetelma toistuu myös, kun huomioidaan yri-

tyksen omistuspohja. Pörssiyhtiöissä tyypillisesti näh-

dään ihannetilanteessa hieman muita suurempia halli-

tuksia. Pörssiyhtiön hallituksen koko on ihannetilan-

teessa keskimäärin 6,9 jäsentä. Pörssiyhtiöillä hieman 

suurempi lukema selittyy osittain pörssiyritysten suu-

remmalla koolla. Pääasiallisesti näyttäisi siltä, että liike-

vaihdoltaan suuremmat pörssiyhtiöt suosivat suurem-

pia hallituksia kuin vastaavan kokoluokan listaamatto-

mat yritykset. 

Sen sijaan alle 300 miljoonan vuosittaisen liikevaih-

don kokoluokassa pörssiyhtiöillä olisi ihannetilan-

teessa hieman pienempi hallitus kuin listaamatto-

milla verrokeillaan. 

Osuuskunnissa ja perheyrityksissä hallitukset ovat 

ihannetilanteessa tyypillisesti hieman normaalia pie-

nempiä. Perheyrityksistä tutkimukseen osallistuneet 

näkevät, että ihannetilanteessa heidän hallituksessaan 

olisi keskimäärin 5,9 jäsentä. Osuuskunnilla vastaava lu-

kema on 5,8. 
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Myös pääomasijoittajat suosivat usein pienempiä halli-

tuksia. Keskimäärin pääomasijoittajaomisteisessa yri-

tyksessä on vastaajien mukaan ihannetilanteessa 5,4 

hallituspaikkaa. 

Toisaalta taas valtio-omisteisissa yrityksissä vastaajat 

näkisivät ihannetilanteessa keskimääräistä suurempia, 

noin 7,2 paikan hallituksia. Osittain valtio-omisteisten 

yritysten hallituksen ihannekoon keskiarvo on korke-

ampi, koska pörssiyhtiöiden tapaan valtio-omisteiset 

yritykset ovat tyypillisesti hieman suurempia. Mutta 

myös pienempien yritysten sarjassa valtio-omisteisissa 

yrityksissä nähdään ihannetilanteessa muita yrityksiä 

suurempia hallituksia. 

 

Hallituksen paikkamäärän lisäksi on tärkeää varmis-

taa, että hallitus on kokoonpanoltaan myös laadulli-

sesti tehtäväänsä sopiva. Tutkimuksessa vastaajia 

pyydettiin arvioimaan, miten he painottaisivat eri-

tyyppisiä taustoja, jos he nyt muodostaisivat oman 

ihannehallituksensa. 

Vastaajia pyydettiin valitsemaan, missä määrin he toi-

voisivat, että heidän hallitusjäseniltään löytyisi toimi-

tusjohtajakokemusta, ihmisten tai järjestelmien joh-

tamiskokemusta, yrityksen oman tai muiden toi-

mialojen osaamista, kokemusta yrityksen kilpaili-

joista ja niin edelleen. Keskimäärin vastaukset jakaan-

tuivat melko tasaisesti ja erityisen voimakkaasti esiin 

ei noussut yksikään kartoitettu ihanteellisen hallitus-

jäsenen ominaisuus. Kaikkien vastaajien antamien ar-

vioiden pohjalta lasketut keskiarvot on esitetty kuvi-

ossa 15 seuraavalla sivulla. 

Yleisesti on nähtävissä, että tutkimukseen osallistu-

neet suomalaisten suuryritysten edustajat painottai-

sivat hallitusvalinnoissa ihmisten johtamistaitoisia, 

yrityksen omaa toimialaa tuntevia suhteellisen il-

meisiä valintoja. Valinnat ovat myös hieman kallel-

laan kohti sellaisia hallitusjäseniä, joilla on aiempaa 

toimitusjohtajakokemusta. 

Lisäksi vastausten painotusten perusteella näyttäisi 

siltä, että vastaajat ottaisivat mieluummin hallituk-

seensa suomalaistaustaisen kuin ulkomaalaisen jäse-

nen. Erityisesti osuuskunnissa ihannehallituksessa 

nähtäisiin lähinnä suomalaisia hallitusjäseniä. Sen 

sijaan pörssi- ja perheyrityksissä hallituksessa olisi 

runsaasti myös ulkomaalaisia hallitusjäseniä. Pörs-

siyrityksissä ulkomaalaisten osuus keskimäärin olisi 

noin puolet ja perheyrityksissä hieman tätä vähäi-

sempi. Pääomasijoittajien omistamat ja valtionyhtiöt 

eivät merkittävästi poikkea koko ryhmästä tämän 

suhteen. Myöskään yrityksen liikevaihdolla mita-

tulla koolla ei ollut vaikutusta siihen, missä määrin 

hallituksessa olisi suomalaisia tai ulkomaalaisia hal-

litusjäseniä ihannetilanteessa. 

 

 



 

Aineiston perusteella teollisuusyrityksissä ihanne-

hallituksessa on runsaasti myös ulkomaalaisia jäse-

niä, mutta kuitenkin alle puolet koko hallituksen jä-

senmäärästä. Vastaavasti kaupan ja palvelualojen 

yrityksissä ulkomaalaistaustaisia olisi myös hieman 

keskimääräistä enemmän mutta vähemmän kuin te-

ollisuusyrityksissä. Selvästi suomalaispainotteisim-

pia valintoja tehtäisiin finanssialan yrityksissä, 

missä hallituksen selvä enemmistö olisi ihannetilan-

teessa suomalaisia vastausten perusteella.  

 

Vastaajan rooli selittää melko vähän yleisten ihanne-

hallitusvalintojen painotuksia. Selvimmin näkyy, 

että toimitusjohtajat painottavat muita voimak-

kaammin ihannehallitusjäsenten tarvetta toimitus-

johtajakokemukselle sekä osaamista yrityksen 

omalta toimialalta. 

Vastauksista näkee myös, että pienempien yritys-

ten hallituksissa toimivat toivovat hallituksiin nuo-

rempia jäseniä, kun taas suuremmissa yrityksissä 

painotetaan iäkkäämpiä hallitusjäseniä. Lisäksi vas-

tausten perusteella näyttää siltä, että pienemmissä 

yrityksissä nähdään vähemmissä määrin tarvetta 
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hallitusjäsenten aiemmalle toimitusjohtajakoke-

mukselle. Sen sijaan yli 300 miljoonaa euroa vuo-

dessa liikevaihtoa tekevissä yrityksissä toivotaan, 

että toimitusjohtajakokemusta löytyisi yli puolelta 

hallituksen jäsenistä. 

 

Myös pörssiyhtiöissä toimitusjohtajakokemusta pai-

notetaan ihannehallituskokoonpanossa. Pörssiyh-

tiöt myös näyttäisivät painottavan vanhempia halli-

tusjäseniä. Lisäksi pörssiyhtiöt näkevät tärkeäksi, 

että hallituksessa toimii suomalaisten lisäksi ulko-

maalaisia hallitusjäseniä. 

Osuuskunnissa tärkeänä pidetään sitä, että hallituk-

sessa on kokemusta yrityksen keskeisistä kilpaili-

joista. Osuuskunnista tutkimukseen osallistuneet hal-

lituksen edustajat myös painottavat hallitukseen 

enemmän ilmeisiä valintoja kuin villejä kortteja. 

Osuuskuntien tapaan pääomasijoittajaomistuksessa 

olevien yritysten hallituksissa nähtäisiin ihannetilan-

teessa pääasiassa ilmeisiä valintoja. Lisäksi näissä yri-

tyksissä tärkeää on, että hallituksessa istuu jäseniä, 

jotka osaavat ihmisten johtamista järjestelmien johta-

misen sijaan. Pääomasijoittajaomisteisissa hallituk-

sissa on ihannetilanteessa myös noin puolet jäsenistä 

ulkomaalaistaustaisia. 

Perheyritysten hallituksissa ehkä hieman yllättäen ei 

juurikaan painoteta yrityksen oman toimialan osaa-

mista, eikä tarvetta myöskään nähdä kokemukselle 

yrityksen keskeisistä kilpailijoista. Itseasiassa vastaa-

jien mukaan riittää, että selvästi alle puolella hallituk-

sesta löytyy oman toimialan osaamista tai kokemusta 

kilpailijoista. Lisäksi perheyrityksissä on muihin yri-

tyksiin verrattuna enemmän tilaa hallitusvalintojen 

villeille korteille. Kokonaisuudessaan ilmeisiä valin-

toja on kuitenkin perheyrityksissäkin yli puolet halli-

tuksen jäsenistä. Perheyrityksissä myös nähdään tär-

keänä, että hallituksessa on ulkomaalaisia jäseniä. 

Valtion omistamien yritysten osalta aineistossa ei ol-

lut nähtävissä merkitseviä poikkeamia muihin yrityk-

siin verrattuna. Joistain valtio-omisteisista yrityksistä 

tulleissa vastauksissa oli nähtävissä, että ihannetilan-

teessa heillä olisi enemmän hallitusjäseniä, joilla on 

kokemusta yrityksen keskeisistä kilpailijoista. 

 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös, mitä heidän hal-

lituksensa nykyinen kokoonpano tarjoaa yritykselle. 

Keskeisinä osa-alueina tutkimuksessa kartoitettiin, min-

kälaiset strategiset verkostot yrityksellä on hallituksen 

ansiosta, missä määrin hallituksen jäsenet tuntevat toi-

mintaympäristönsä viranomaisia ja sääntelyä, sekä  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

missä määrin yritykselle tarjoutuu erilaisia liiketoimin-

tamahdollisuuksia juuri hallituksen ansiosta. Tämän li-

säksi vastaajat arvioivat kuinka hyvin hallituksen jäse-

net ovat valmistautuneet hallituksen kokouksiin ja mi-

ten hyvin hallituksen jäsenet järjestävät itselleen aikaa 

tehtäviensä hoitamiseen. 

Kuten kuviosta 16 nähdään, selvä enemmistö hallitus-

ten jäsenistä varaa runsaasti aikaa tehtäviensä hoita-

miseen ja lisäksi valmistautuu hallituksen kokouksiin 

huolellisesti. Tältä osin voisi siis päätellä, että sitou-

tuminen ja vastuuntunto hallitustyöskentelyä koh-

taan on merkittävää. 
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Hallituskokoonpanoja voi pitää myös suhteellisen on-

nistuneina siinä mielessä, että suuri osa vastaajista 

näkee hallituksensa tuntevan alansa keskeiset viran-

omaiset ja sääntelyn hyvin. Toisaalta noin 13 prosent-

tia silti kokee, ettei heidän hallituksellaan ole vahvaa 

ymmärrystä juuri viranomaisista ja sääntelystä. 

Kuvion 16 tulokset vaihtelevat kuitenkin melko pal-

jon vastaajan roolin mukaan. Jokaisen esitetyn väit-

tämän suhteen toimitusjohtajat ovat merkittävästi 

vähemmän samaa mieltä kuin hallituksen edustajat. 

Sen sijaan hallituksen puheenjohtajien ja rivijäsen-

ten antamien arvioiden välillä ei ole juuri lainkaan 

eroa. 

Toimitusjohtajat ovat huomattavasti varautuneem-

pia esimerkiksi sen suhteen, missä määrin heidän 

hallituksellaan on hyvät strategiset verkostot juuri 

hallituksen jäsenten ansiosta. Kun hallituksen edus-

tajista 84 prosenttia on samaa mieltä strategisten 

verkostojen tasoa arvioivan väittämän kanssa, toimi-

tusjohtajista samaa mieltä on vain 61 prosenttia.  

Yleisesti voisi kuitenkin sanoa, että myös toimitus-

johtajat ovat varsin tyytyväisiä hallituksiinsa yllä 

esitettyjen lukujen valossa. Esimerkiksi toimitusjoh-

tajista noin 90 prosenttia on samaa mieltä väittämän 

kanssa, että hallituksen jäsenet ovat valmistautu-

neet hallituksen kokouksiin hyvin. 

 



 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin hallitusten ja johdon osal-

listumista yhteydenpitoon omistajiin, sijoittajiin ja ra-

hoittajiin. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, missä mää-

rin hallituksen puheenjohtaja, rivijäsenet sekä toimiva 

johto tapasivat yrityksen ankkuriomistajia, portfo-

liosijoittajia ja potentiaalisia sijoittajia. Lisäksi vastaajia 

pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon yhteydenpitoa 

heidän mielestään olisi ihannetilanteessa. 

 

Aineiston pohjalta omistajia ja sijoittajia tapaavat 

huomattavasti eniten toimivan johdon edustajat. Hei-

dän lisäkseen hallituksen puheenjohtaja pitää usein 

myös huomattavissa määrin suhteita yllä omistajien 

ja sijoittajien suuntaan. Hallituksen rivijäsenet tapaa-

vat pääasiassa yrityksen ankkuriomistajien kanssa. 

Hallituksen rivijäsenet eivät juurikaan tapaa yrityk-

sensä portfoliosijoittajia tai potentiaalisia sijoittajia. 

Vastausten perusteella rivijäsenet tapaavat portfo-

liosijoittajia hieman enemmän kuin yritykseen poten-

tiaalisesti sijoittavia tahoja. 

 

 
• Hallitusten jäsenet eivät 

pääsääntöisesti tapaa yrityksiä 
omistavia portfoliosijoittajia 
eivätkä potentiaalisia uusia 
sijoittajia, mutta ideaalitilanteessa 
näitä toivottaisiin tavattavan 
hieman nykyistä enemmän. 
 

• Ideaalitilanteessa toimiva johto 
tapaisi omistajia, sijoittajia ja 
potentiaalisia sijoittajia 
vähemmän kuin tällä hetkellä. 
 

• Suurten suomalaisten yritysten 
hallituksissa on paljon hajontaa 
sen suhteen, kuinka paljon ja 
proaktiivisesti omistajille ja 
sijoittajille viestitään strategiasta 
ja strategian muutoksista. 



 

Useimmiten tapaamisia on kuitenkin hyvin vähän tai ei 

lainkaan. Yksi selittävä tekijä rivijäsenten ja ankku-

riomistajien runsaalle tapaamisten määrälle voi olla, että 

hallitusjäsenten kontribuutio hallitustyöskentelyyn ei 

tule omistajille (tai nimitystoimikunnille) selväksi, jos 

omistajia ei juuri tavata. 

 

 

 

Ankkuriomistajien ja rivijäsenten tapaamiset ovatkin 

vastaajien mukaan nykyisellään hyvin lähellä ihanne-

tilaa. Vastaajat kaipaisivatkin hallituksen rivijäsenille 

enemmän tapaamisia portfoliosijoittajien ja potenti-

aalisten sijoittajien kanssa, joista jälkimmäisten 

kanssa tapaamisten määrän lisäystä kaivattaisiin voi-

makkaammin. Portfoliosijoittajien tapaamisten toi-

vottaisiin lisääntyvän keskimäärin noin 15 prosenttia 
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ja potentiaalisten sijoittajien tapaamisten noin 22 pro-

senttia. Kuviossa 17 esitetään tarkemmin missä mää-

rin hallituksen ja toimivan johdon edustajat tapaavat 

yrityksen erilaisia omistajia ja sijoittajia.  

Hallituksen rivijäseniin verrattuna hallituksen pu-

heenjohtaja tyypillisesti tapaa selvästi enemmän 

nykyisiä ja potentiaalisia omistajia ja sijoittajia. 

Ankkuriomistajia puheenjohtajat tapaavat jopa 

enemmän kuin toimiva johto, joskin ero on hyvin 

marginaalinen. 

Lisäksi puheenjohtaja tapaa melko paljon portfo-

liosijoittajia ja potentiaalisia sijoittajiakin kohtalai-

sesti. Puheenjohtajien yhteydenpito omistajiin ja si-

joittajiin onkin hyvin lähellä vastaajien ihannetilaa. 

Vastaajat toivovat ainoastaan lisäystä hallituksen pu-

heenjohtajan ja potentiaalisten sijoittajien välisten ta-

paamisten määrään. 

Toimiva johto tapaa aineiston perusteella omistajia ja 

sijoittajia keskiarvoa useimmiten enemmän tai vähin-

tään yhtä paljon kuin hallitusten edustajat.  

Mielenkiintoista on myös, että vastaajien mielestä 

toimiva johto tapaisi omistajia, sijoittajia ja poten-

tiaalisia sijoittajia ihannetilanteessa vähemmän 

kuin tällä hetkellä. Silti ihannetilanteessakin joh-

dolla olisi edelleen hallituksen edustajia merkittä-

vämpi asema yhteydenpidossa omistajiin, sijoitta-

jiin ja rahoittajiin. 

 

Tapaamisten lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin halli-

tusten kautta, miten hallitus toimi omistajien ja sijoitta-

jien kanssa yrityksen strategiaan liittyvissä asioissa. 

Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että suurten suo-

malaisten yritysten hallitusten käytänteissä on paljon 

vaihtelua sen suhteen, kuinka paljon ja kuinka proaktii-

visesti omistajille ja sijoittajille viestitään strategiasta ja 

strategian muutoksista. Samalla tavalla hajontaa on 

myös paljon siinä, missä määrin hallitus muokkasi joi-

tain aspekteja yrityksen strategiasta, jotta keskeiset 

omistajat ja sijoittajat sitoutuisivat valittuun strategiaan 

paremmin. Kuviossa 18 seuraavalla sivulla esitetään tar-

kemmin, miten vastaukset näiden kysymysten osalta ja-

kautuivat. 

Kuviossa 18 esiintyvää hajontaa selittää melko hyvin 

yrityksen omistuspohja. Pörssiyrityksissä ennakoivaa 

viestintää on muita yrityksiä selvästi vähemmän, mikä 

selittyy pörssiyritysten tiedonantoa koskevalla säänte-

lyllä. Pörssiyritysten hallituksia edustaneet vastaajat 

kuitenkin toivoivat, että heidän hallituksensa voisivat 

yleisesti ottaa nykytilanteeseen verrattuna proaktiivi-

semman otteen strategian muutoksista viestimiselle. 

Myös strategian joidenkin aspektien muokkaamista 

omistajien ja sijoittajien sitouttamiseksi tehdään pörs-

siyrityksissä muita yrityksiä vähemmän, mutta vastaa-

jat näkevät, että ihannetilanteessa tätäkin tapahtuisi ny-

kytilannetta enemmän. 



 

Melko odotetusti aineiston perusteella perheyrityk-

sissä nähdään, että hallitus viestii keskeisille omista-

jille ja sijoittajille strategian muutoksista muita yri-

tyksiä selvästi enemmän. Vastaajien mukaan ihanne-

tilanteessa tämä ei juurikaan muuttuisi, mutta pie-

nelle lisäykselle olisi tilausta.  

Sen sijaan perheyritykset eivät poikkea muista yrityk-

sistä, kun arvioidaan missä määrin hallitus muokkasi 

joitain aspekteja yrityksen strategiasta omistajien ja si-

joittajien sitouttamiseksi. Vastaajat kuitenkin sanovat,  

että perheyrityksissä tällaista toimintaa tulisi harjoittaa 

ihannetilanteessa enemmän. 

 

Valtionyhtiöiden osalta vastaajat toivovat, että halli-

tus ei muokkaisi strategiaa tai sen aspekteja niin pal-

joa valtion sitouttamiseksi. Muihin yrityksiin verrat-

tuna valtionyhtiöissä vastaajien mukaan tehdään ny-

kyisellään melko huomattavasti nykystrategian 

muokkauksia, jotta valtio sitoutuisi strategiaan parem-

min. Sen sijaan strategian muutosten ennakoivaa vies-

tintää valtio-omisteiset yritykset tekevät yhtä paljon 

kuin muut yritykset, eikä tälle nähdä merkittäviä muu-

tostarpeita. 

Lisäksi osuuskunnissa ja pääomasijoittajien omista-

missa yrityksissä vastaajien käytänteet eivät keskimää-

rin merkittävästi poikenneet koko vastaajajoukon käy-

tänteistä. Heidän toimintatapansa eivät myöskään kes-

kimäärin poikenneet merkittävästi siitä, miten vastaajat 

ne ihannetilanteessa näkisivät. 
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Hallituksen ja toimivan johdon olennaisin tavoite on 

kasvattaa yrityksen omistaja-arvoa. Hallituksen ja joh-

don suoriutumista kannattaa arvioida useasta eri näkö-

kulmasta. Toisaalta on myös tärkeää varmistaa, että hal-

litustyöskentely on hallituksen jäsenille mielekästä. 

Pyysimme tutkimukseen osallistuneita arvioimaan, 

miten hyvin heidän mielestään hallitustyöskentelyllä 

onnistuttiin luomaan omistaja-arvoa. Lisäksi vastaajia 

pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin vastaajien mie-

lestä heidän yrityksensä toimiva johto on suoriutunut 

sekä miten mielekästä hallitustyöskentely on. 

Kuviossa 19 esitetään hallitustyön tuloksellisuutta 

kartoittaneet osa-alueet sekä vastaajien keskimääräi-

set arviot. Aineiston perusteella suomalaisissa suur-

yrityksissä tällä hetkellä suurin kontribuutio omista-

arvolle syntyy hallituksen ja toimivan johdon väli-

sestä hyvästä yhteistyöstä. 

Myös hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja 

hallituksen kyky itsessään kasvattaa omistaja-arvoa 

arvioidaan melko korkeaksi. Sen sijaan hallitusten va-

liokunnat ja muu johtoryhmä saavat hieman mata-

lampia, joskin edelleen hyviä arvioita kyvylleen luoda 

omistaja-arvoa. 

 
• Suomalaisissa suurissa yrityksissä suurin kont-

ribuutio omistaja-arvolle nousee hallituksen ja 

toimivan johdon välisestä hyvästä yhteis-

työstä. Suurimman positiivisen vaikutuksen 

toimivalle yhteistyölle tekee hallituksen ja joh-

don avoin dialogi. 

 

• Suomalaisissa suurissa yrityksissä vaikuttavat 

hallituksen jäsenet kokevat hallitustyöskente-

lyn hyvin mielekkääksi. Kouluarvosanaksi hal-

litustyöskentelyn mielekkyydelle annettiin 

keskimäärin 8,9. 

 

• Puheenjohtajan toiminta on omistaja-arvon 

kannalta vaikuttavaa silloin, kun (i) puheen-

johtaja johtaa kokouksia tehokkaasti ajankäy-

tön suhteen (ii) puheenjohtaja on aktiivisesti 

yhteydessä johtoon kokousagendan valmiste-

lussa ja varmistaa, että kokouksen agenda tu-

kee toimivan johdon ja organisaation tarpeita. 

 

• Valiokuntatyöskentely on omistaja-arvon kan-

nalta tuloksellista vain ja ainoastaan silloin, 

kun (i) valiokunnilla oli selkeästi määritellyt 

toiminta-alueet, (ii) valiokunnat pitivät muun 

hallituksen ajan tasalla asioistaan hallituksen 

varsinaisissa kokouksissa ja (iii) valiokuntiin 

valitseminen tapahtui osaamisen perusteella. 



 

Vaikka keskimääräiset arviot ovat melko korkeita, 

omistaja-arvon luomiskyvylle annetuissa arvioissa 

on kuitenkin hajontaa. Vastausten joukossa on siis 

myös arvioita, joissa eri osa-alueiden kyky luoda 

omistaja-arvoa nähtiin kehnoksi tai erittäin keh-

noksi. Hajonta aineistossa mahdollistaa myös osa-

alueiden tarkemman analysoinnin, eli millä tekijöillä 

voidaan keskeisesti parantaa kunkin osa-alueen ky-

kyä osallistua yrityksen omistaja-arvon luontiin. 

 

Tarkastelemme kohdissa 9.2.–9.4. yksityiskohtai-

semmin, miten hallituksen edustajia koskettavilla 

osa-alueilla voitaisiin parantaa kykyä kasvattaa yri-

tyksen omistaja-arvoa. 

 

Omistaja-arvon kasvattamisen lisäksi on olennaista ar-

vioida, missä määrin suomalaisten suuryritysten halli-

tusten edustajat sekä toimitusjohtajat kokevat hallitus-
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työskentelyn mielekkäänä. Pääasiallisesti hallitustyös-

kentelyn mielekkyyttä arvioidaan korkeaksi tai erittäin 

korkeaksi. 

Keskimääräinen hallitustyöskentelylle annettu arvio as-

teikolla 1–10 on 8,9. Hallitustyöskentely siis koetaan 

lähtökohtaisesti hyvin mielekkääksi. Kuviossa 20 esite-

tään vastaajien hallitustyöskentelyn mielekkyydelle an-

tamien arvioiden jakauma. 

 

 

Hallituksen ja johdon yhteistyön kyky luoda omistaja-

arvoa on jo noussut joitakin kertoja aiemmin tämän ra-

portin eri kohdissa. Lyhyesti tiivistettynä osiossa 2 huo-

mattiin, että yrityksissä, joissa hallituksen ja toimivan 

johdon yhteistyö on hyvällä tasolla, käytetään noin 12 

prosenttia enemmän aikaa hallituksen kokouksiin val-

mistautumiseen ja strategiasta keskustelulle annetaan 

suurempi osuus hallituskokousten kokonaisajankäy-

töstä (noin 9% enemmän kuin yrityksissä, joissa halli-

tuksen ja johdon yhteistyö oli keskimääräistä huonom-

paa). 

Lisäksi yhteistyön toimiessa hyvin strategiasta keskus-

tellaan vähemmän siten, että se rönsyilee muusta kes-

kustelusta. Yhteistyön toimiessa hallitusten kokoukset 

myös päättyvät useammin selkeään johtopäätökseen ja 

yhteisymmärrykseen jatkotoimenpiteistä. 
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Hallituksen ja toimivan johdon yhteistyön eri osa-aluei-

den nyky- ja ihannetilaa kartoitettiin kohdassa 3.2. 

Tässä yhteydessä havaittiin, että keskeisin hallituksen 

ja toimivan johdon yhteistyön ajuri on osapuolten väli-

nen avoin dialogi. 

Aineiston perusteella hallituksen ja johdon välisen yh-

teistyön kyky myötävaikuttaa yrityksen omistaja-ar-

voon positiivisesti on yleisellä tasolla melko hyvä. Tämä 

tarkoittaa siis, että on vain joitakin tekijöitä, jotka voi- 

 

 

vat hieman parantaa tai huonontaa hallituksen ja joh-

don yhteistyön vaikutuksia yrityksen kykyyn luoda 

omistaja-arvoa. 

Hallituksen ja johdon yhteistyö toimii siis yrityk-

sen omistaja-arvon kannalta pääasiassa melko hy-

vin. Tähän linjassa on myös kuviossa 21 esitetty 

huomio, että suurimman positiivisen vaikutuksen 

toimivalle omistaja-arvolle muodostaa hallituksen 

ja johdon välinen avoin vuoropuhelu. 

Positiivisesti hallituksen ja johdon yhteistyön ar-

vonluontikykyyn vaikuttaa myös se, että hallituk-

sen jäsenet ja puheenjohtaja järjestävät säännölli-
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sesti kahdenkeskeisiä tapaamisia. On kuitenkin tär-

keä huomauttaa, että hallituksen ja johdon välisen 

avoimen dialogin merkitys omistaja-arvon kannalta 

on moninkertainen kahdenkeskeisiin tapaamisiin 

verrattuna. 

Sen sijaan negatiivisesti hallituksen ja johdon yh-

teistyön arvonluontikykyyn vaikuttaa, mikäli halli-

tus joutuu usein kyseenalaistamaan toimivan joh-

don näkemyksiä strategiasta tai mikäli hallitus jou-

tuu usein pyytämään johtoa täydentämään päätös-

ten valmisteluun liittyviä esityksiä. 

Kuviossa 21 esitetään kuitenkin vain aineiston pe-

rusteella muodostettu keskimääräinen tilanne.  Vä-

lien ollessa heikot liiallinen haastaminen voi hel-

posti näyttäytyä antagonismina. 

 

Kuviossa 19 oli mahdollista tulkita, että vastaajien 

arvioiden mukaan kyky kasvattaa yrityksen omis-

taja-arvoa on voimakkaimmin riippuvainen halli-

tuksen ja johdon yhteistyöstä sekä toimitusjohta-

jasta. Hallituksen puheenjohtajan nähdään olevan 

lähes tai oikeastaan yhtä tärkeä tekijä omistaja-ar-

von luomiselle. 

Tämä peilaa hallitusten perinteistä tapaa vaikuttaa 

yrityksen omistaja-arvoon. Hallitus määrittelee yri-

tykselle strategian, ja tätä strategiaa valmistele-

maan ja toteuttamaan valitaan sopiva toimitusjoh-

taja ja muu johtoryhmä. Hallituksen ja johdon yh-

teistyö sekä toimitusjohtajan instituutio itsessään 

nousevat oikeastaan automaattisesti merkittävim-

pään rooliin. 

Tutkimusaineiston perusteella on kuitenkin mah-

dollista arvioida, minkälaisilla keinoilla hallituksen 

puheenjohtaja voi myötävaikuttaa omaan kykyynsä 

luoda yritykselle omistaja-arvoa. 

Tämän tutkimuksen aiemmassa osiossa 3.3. tarkas-

teltiin, miten vastaajat näkivät hallituksensa pu-

heenjohtajan suoriutuneen eri osa-alueilla. Ohei-

sessa kuviossa 22 kuvataan, mitkä näistä osa-alu-

eista ovat keskeisiä taas sille, että hallituksen pu-

heenjohtaja kykenee myös omalta osaltaan osallistu-

maan yrityksensä omistaja-arvon kasvattamiseen. 

Analyysissä otettiin kohdassa 3.3. esitettyjen teki-

jöiden lisäksi myös huomioon hallituksen puheen-

johtajien suhteet yrityksen omistajiin, sijoittajiin ja 

rahoittajiin. 
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Hallituksen valiokunnat ovat mielenkiintoinen tarkem-

man analyysin kohde, koska niiden saama yleisarvio ky-

vystä tuottaa omistaja-arvoa on kaikkein matalin aiem-

min esitetyssä kuviossa 19. Valiokuntien kykyä osallis-

tua yrityksen omistaja-arvon luontiin tarkasteltiin sen 

mukaan, mitä valiokuntia yrityksissä on toiminnassa 

sekä minkälaiset käytänteet valiokuntiin liittyen halli-

tuksessa vallitsevat. 

 

Vastaaja-aineiston perusteella mikään valiokunta it-

sessään ei ollut suoraan selvästi hyödyllinen tai hai-

tallinen valiokuntatyöskentelyn yleiselle kyvylle 

luoda omistaja-arvoa. 

Sen sijaan valiokuntatyöskentelyyn liittyvät käytänteet 

auttavat avaamaan valiokuntien yleistä kykyä luoda 

omistaja-arvoa. Kuviossa 23 esitetään tarkemmin, miten 

valiokuntatyöskentelyn eri käytänteet edesauttavat 

omistaja-arvon luomista keskivertosuuryrityksessä. 
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Erittäin kehno Erittäin hyvä



 

Valiokuntatyöskentelyssä hyödylliseksi aineiston 

perusteella osoittautui, että (i) valiokunnilla on sel-

keästi määritellyt toiminta-alueet, (ii) valiokunnat 

pitävät muun hallituksen ajan tasalla asioistaan hal-

lituksen varsinaisissa kokouksissa ja (iii) valiokun-

tiin valitseminen tapahtuu osaamisen perusteella. 

Negatiivisena nähtiin, että (iv) kaikilla hallitusjäse-

nillä on periaatteessa täysi mahdollisuus esittää eri-

tyisen valiokunnan perustamista sekä se, että (v) 

muu hallitus antaa valiokunnille vapaat kädet päät-

tää aihealueidensa sisällöistä. 

Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, missä määrin 

valiokuntiin valitseminen tapahtuu hallitusjäsenten 

innokkuuden perusteella ja toisaalta missä määrin 

valiokuntatyöskentelyyn kuuluu tiivistä vuorovaiku-

tusta tiettyjen johtoryhmän jäsenten kanssa. Näiden 

osalta ei ole mahdollista yksiselitteisesti tunnistaa 

positiivista tai negatiivista vaikutusta valiokunta-

työskentelyn kykyyn kasvattaa omistaja-arvoa. 

Aiemmin tämän raportin valiokuntatyöskentelyä kä-

sitelleessä kohdassa 4.3 havaittiin, että vastaajat nä-

kisivät ideaalitilanteessa valiokunnilla olevan ny-

kyistä tarkemmin määritellyt toiminta-alueet. Li-

säksi toivotaan, että valiokunnat pitäisivät suurem-

massa määrin hallituksen ajan tasalla asioistaan sekä 

sitä, että valiokuntiin valitseminen tapahtuisi koros-

tuneemmin osaamisen perusteella. Aineiston ana-

lyysin pohjalta näyttäisikin siltä, että nämä paino-

tukset voisivat edistää hallitusten valiokuntatyös-

kentelyn kykyä kasvattaa yritysten omistaja-arvoa. 

  



 

 

Tässä hankkeessa kartoitimme suomalaisten suuryri-

tysten hallitusten yhteistoimintaa ja erityisesti strate-

giatyöskentelyä. Pääasiallisesti suomalaisten suuryri-

tysten toiminta nykyisellään näyttäytyy positiivi-

sena. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei kehityskoh-

teita olisi. 

Tutkimuksen pohjalta voidaan silti sanoa, että pää-

osassa suomalaisista suuryrityksistä on siirrytty pois 

vanhahtavasta toimintatavasta, jossa hallitus keskus-

telee strategiasta lähinnä kerran vuodessa. Rooli ku-

mileimasimena on aikansa elänyt. 

Tutkimuslöydökset osoittavat, että tänä päivänä suo-

malaisen suuryrityksen hallitus käyttää runsaasti aikaa 

hallitukselle kuuluvaan strategiatyöhön. Kaikesta hal-

litustyöskentelystä strategiatyölle tai strategista kes-

kustelulle kohdistuu noin 32 prosenttia, mikä on huo-

mattava panos. Aiemmin tehdyissä kansainvälisesti to-

teutetuissa vertailuissa hallitukset ovat kanavoineet 

noin 27 prosenttia ajastaan strategiatyölle.6 Joka ta-

pauksessa strategiatyölle kohdennetaan suomalaisissa 

suuryrityksissä ajallisesti enemmän resursseja kuin 

millekään muulle hallitustyöskentelyn osa-alueelle. 

Lisäksi vanhoista toimintatavoista luopumisesta ker-

too, että hallitukset ovat strategiatyössään mukana 

myös erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. Vaikka 

 
6 McKinsey, 2018 

suurta osaa, noin kolmannesta, hallitusten strategia-

työlle osoittamasta ajasta edustaa työskentely yrityk-

sen kokonaisstrategian parissa, aineiston pohjalta 

nähdään, että hallitusten strategiatyöskentely on suu-

rimmassa osassa suuryrityksistä jatkuvaa ja vahvasti 

iteroivaa. Strategiaa käsitellään jokaisessa hallituksen 

kokouksessa muodossa tai toisessa. 

Aiemmat hallitusten roolia kartoittaneet tutkimuk-

set eivät ole juurikaan tarkastelleet, miten ja minkä-

laisille osa-alueille hallitusten strategiatyöskentely 

keskittyy. Löydöksemme osoittavat, että hallitukset 

painottavat keskusteluissaan ylivoimaisesti eniten 

liiketoimintaympäristönsä muutosta sekä tunnistet-

tuja ja mahdollisia disruptioita. Muita merkittäviä 

strategiatyöskentelyn teemoja suomalaisten suuryri-

tysten hallituksissa ovat asiakaskohderyhmät, asia-

kassuhteet ja asiakasymmärrys sekä henkilöstö ja 

organisaation kyvykkyydet. Sen sijaan hallitusten 

strategiatyössä eivät juurikaan korostu IPR:ään liit-

tyvät asiat tai pääomarakenne. 

Huomattavaa on, että strategiatyöskentelyn yhteydessä 

kilpailijoista keskustellaan yllättävän vähän. Tältä osin 

hallitusten strategiatyöskentelyn käytänteitä kannattai-

sikin kehittää edelleen. Kilpailijoista keskustelu koros-

tuu nykyään lähinnä kaikkein suurimpien sekä finans-

sialalla toimivien yritysten hallituksissa.  



 

Paljon kilpailijoistaan strategiatyöskentelyn yhteydessä 

keskustelevat hallitukset kokevat myös yleisesti halli-

tustyöskentelynsä mielekkäämmäksi. Toisaalta taas tu-

losten perusteella nähdään, että kilpailijoista keskustel-

laan erityisen paljon yrityksissä, joissa hallituksen ja 

johdon välinen yhteistyö toimii. 

Hallituksen ja toimivan johdon yhteistyön merkitys 

nousee esiin myös useissa muissa yhteyksissä. Varsin-

kin omistaja-arvon luomisen kannalta hallituksen ja toi-

mivan johdon yhteistyö on näiden tulosten valossa var-

sin ratkaiseva. 

Aineiston perusteella hallituksen ja johdon välinen 

yhteistyö toimii nykyisellään melko hyvin. Keskei-

sin yhteistyön toimivuutta määrittävä tekijä on se, 

että hallituksen kokouksissa kyetään käymään 

avointa dialogia. Tämä edellyttää sitä, että myös 

hallitus kuulee toimivaa johtoa ja ymmärtää toimi-

van johdon tarpeita.  

Lisäksi merkittävän tärkeää on, että hallitus kykenee 

tarjoamaan toimivalle johdolle hyödyllistä haasta-

mista ja kritiikkiä. Tätä myös kyselyyn vastanneet 

toimitusjohtajat vahvasti toivovat. 

Lisäksi suuryritysten hallitusten ja toimivan johdon 

yhteistyön toimivuuden kannalta olisi hyödyllistä, 

että hallitus järjestäisi tapaamisia keskenään ilman 

toimivaa johtoa. Aineiston perusteella ilmenee myös, 

että yksittäisten hallitusjäsenten ja puheenjohtajan 

kahdenkeskeisillä tapaamisilla on positiivinen yhteys 

yhteistyön toimivuuteen.  

Yleisimmin suomalaisista suuryrityksistä löytyy 

palkitsemis-, tarkastus- ja nimitysvaliokunta. Uusia 

hallitustyötä tukevia valiokuntia kaivattaisiin käsit-

telemään vastuullisuuteen ja yritysvastuuseen liit-

tyviä asioita. 

Valiokunnille nähtiin myös tarvetta strategiatyösken-

telyn tueksi. Tutkimukseen vastanneista jopa 41 pro-

senttia sanoi, että ihannetilanteessa heidän yritykses-

sään olisi valiokunta jollekin erityiselle strategiselle 

projektille. Nykyisellään sellainen löytyy joka viiden-

nestä suuryrityksestä. Vastaavasti yleistä strategiava-

liokuntaa kaivattiin 28 prosentissa yrityksistä, kun 

sellainen löytyy nyt vain 5 prosentista yrityksiä. 

Vaikka yleiskuvana suomalaisten suuryritysten halli-

tustyö on korkeatasoista, tässä tutkimuksessa ilmeni 

useita osa-alueita, joilla kehittämisen varaa on joko 

hieman tai huomattavasti. Vaikka monesti selittävänä 

tekijänä esittäytyy toimiala, omistustausta tai vastaa-

jan rooli yrityksessä, tämä ei tarkoita, etteikö asialle 

voisi tai pitäisi tehdä jotain.  

Tämän raportin tavoitteena on tarjota ajatuksia ja in-

spiraatiota tavoille kehittää suomalaisten suuryritys-

ten hallitustyöskentelyä sekä yleisesti että erityisesti 

strategian saralla. 
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Haastattelututkimusta ohjanneet kysymykset 

* = kysymystä ei esitetä johtajalle, jolla ei ole hallitustyöskentelykoke-
musta 

1. Taustakysymykset 

1.1. Mikä on uratarinasi liittyen yleisesti hallitustyöhön ja halli-

tusten johtamiseen? (*)  

1.2. Mikä on uratarinasi liittyen operatiiviseen yritysjohtamiseen 

ja/tai asiantuntijatyöhön? 

1.3. Mikä saa sinut lähtemään tietyn yrityksen hallitukseen? (*) 

1.4. Mikä saa sinut luopumaan tietyn yrityksen hallitustyöstä? 

Mitkä tekijät erityisesti voivat vaikuttaa päätökseen? (*) 

 

2. Hallitustyö yleisesti7 

2.1. Mikä pitäisi olla hallituksen rooli yrityksissä? 

2.2. Liittykö hallituksen rooli yrityksen toimialaan, tilanteeseen 

tai kehitysvaiheeseen? 

2.3. Miten hallitustyötä tulisi organisoida ja toteuttaa käytän-

nössä?  

2.4. Miten hallituksen ja toimivan johdon tulisi ylläpitää suhteita 

omistajiin ja sijoittajiin? Otetaanko sijoittajasuhteet riittä-

vissä määrin huomioon tällä hetkellä? 

 
7 Tarkoituksena näillä hyvin avoimilla kysymyksillä on saada ymmärrystä vastaajan kaik-

kein tärkeimpinä, ns. top of mind, pitämistä asioista. Kysymyksen on muotoiltu ”tulisi” -

muotoon, jotta vastaajan ei välttämättä tarvitse kertoa juuri itse johtamastaan yrityksestä. 

Silti oletuksena on, että vastaaja pääsääntöisesti reflektoi juuri johtamaansa yritystä. 

2.5. Missä tapauksissa hallituksen tulisi hyödyntää ulkoisia neu-

vonantajia? Olisiko tarpeellista, että ulkoisia neuvonantajia 

käytettäessä sille pitäisi hakea erillinen valtuutus? 

2.6. Miten ja millä perusteella roolit ja vastuut tulisi jakaa hallituk-

sen sisällä? Minkälaisissa tapauksissa hallitustyöskentelyssä voi 

tapahtua piilovallankäyttöä? Minkälaiset tekijät voivat johtaa 

hallitusten kuppikuntautumiseen (”klikkiytymiseen”)? 

2.7. Mitkä ovat keskeiset tekijät menestyksekkäässä nimitysva-

liokuntatyöskentelyssä? Mitkä ovat keskeiset tekijät menes-

tyksekkäässä palkitsemisvaliokunta työskentelyssä? Missä 

tapauksissa erityistehtävää hoitavista valiokunnista tai työ-

ryhmistä on etua? 

2.8. Miten ja millä perusteella roolit ja vastuut tulisi jakaa toimi-

tusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja muun hallituksen 

välillä? Miten hallituksen puheenjohtaja voi vaikuttaa halli-

tukseen syntyvään ilmapiiriin? 

2.9. Minkälaisella järjestelyllä voidaan tasapainottaa hallituksen 

uudistuminen ja hallitustyöskentelyn jatkuvuus? Minkälai-

sissa tilanteissa hyvin pitkistä hallitusjäsenyyksistä on hyö-

tyä tai haittaa? Miten hyvin pitkään hallituksissa toiminei-

den tapauksessa tulisi toimia? 

2.10. Pitäisikö hallitusta valitessa huomioida, että sen jäsenillä 

on monimuotoista osaamista? Mistä ja miten löydetään jäse-

niä, joilla on erilaista osaamista? Minkälaisissa tilanteissa 

osaamisen monimuotoisuudesta on hyötyä? Voiko osaami-

sen monimuotoisuudesta olla haittaa hallitustyöskentelylle? 

 

 



 

3. Strategiset painopisteet ja ajankäyttö8 

3.1. Minkälaisista osa-alueista/teemoista hallitustyön tulisi koostua? 

3.2. Suhteessa rutiiniluontoisiin päätös-, mittaus- ja governanssi-

asioihin, mikä osuus hallituksen ajankäytöstä tulisi karkeasti 

ottaen käyttää strategian päivittämiseen, strategiasta keskus-

telemiseen tai uuden strategian luomiseen? 

3.3. Mitä strategian osa-alueita hallituksen tulisi erityisesti mi-

tata säännöllisesti? Kuinka usein ja kuinka paljon ajankäyt-

töä per kokous? (*) 

3.4. Mitä strategian osa-alueita hallituksen pitäisi useimmin päivit-

tää? Kuinka usein ja kuinka paljon ajankäyttöä per kokous? (*) 

3.5. Mille strategian osa-alueille hallituksen tulisi dedikoida omia 

kokouksia (esim. vuosikellossa)? 

3.6. Mille strategian osa-alueille yrityksen tulisi laatia dedikoitu 

erillisstrategia (esim. HR-strategia, brändistrategia)? 

3.7. Ovatko alla listatut osa-alueet relevantteja kysymysten 3.3-

3.6 kannalta? (J, esitetään 3.5 ja 3.6) 

A. Asiakassegmentit/asiakaspreferenssit 

B. Tuote/palvelutarjooma 

C. Hinnoittelumallit 

D. ICT-infrastruktuuri 

E. Kilpailijakartoitus 

F. Kumppanuudet 

G. Yritysostokohteet 

 
8 Tarkoituksena ensin kysyä avoimesti strategian eri osa-alueista ja lopuksi pyytää kom-

mentteja ja lisäyksiä ennakkoon valmisteltuun listaan. ”Tulisi” -muodon käyttöön liittyy 

samat seikat kuin edellä. 

9 Tarkoituksena on pureutua konkreettisesti hallituksen ja toimitusjohtajan väliseen yh-

teistyöhön strategian eri osa-alueilla. Kysymysten muoto muuttuu muotoon ”oman koke-

3.8. Puuttuuko listasta/vastauksissa kysymyksiin 3.3-3.6. esille 

nousseista osa-alueista vielä jokin relevantti strategian osa-

alue? 

 

4. Johdon ja hallituksen yhteistyö9 

4.1. Missä edellä käsitellyistä osa-alueista yhteistyö hallituksen 

puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä on sujuvinta oman 

kokemuksesi perusteella? Miten tämä yhteistyö toimii muun 

hallituksen osalta? 

4.2. Missä edellä käsitellyistä osa-alueista yhteistyö hallituksen 

puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä on haastavinta 

oman kokemuksesi perusteella? Miten tämä yhteistyö toimii 

muun hallituksen osalta? 

4.3. Mihin osa-alueisiin liittyvää tietoa on helpointa saada toimi-

valta johdolta strategian päivittämisen tai uuden strategian 

luomisen tueksi? Kulkeeko tieto suoraan hallituksen jäsen-

ten ja toimivan johdon välillä vai puheenjohtajan välityk-

sellä? (Johtajilta kysytään informaation antamisesta.) 

4.4. Mihin osa-alueisiin liittyvää tietoa on haastavinta saada toi-

mivalta johdolta strategian päivittämisen tai uuden strate-

gian luomisen tueksi? Kulkeeko tieto suoraan hallituksen jä-

senten ja toimivan johdon välillä vai puheenjohtajan välityk-

sellä? (Johtajilta kysytään informaation antamisesta.) 

4.5. Mihin osa-alueisiin liittyvää tietoa on helpointa saada liit-

tyen nykyisen strategian toteutumisen seurantaan? Kul-

keeko tieto suoraan hallituksen jäsenten ja toimivan johdon 

muksesi perusteella” (”tulisi” -muodon sijaan), jotta saadaan konkreettista ymmärrystä hal-

litustyöskentelyn nykyisistä haasteista ja kehitysalueista (sen sijaan, että saadaan lyhyitä 

vastauksia muodossa ”mittarointitietoa tulisi saada kaikista strategian osa-alueista”). 

 



 

välillä vai puheenjohtajan välityksellä? (Johtajilta kysytään 

informaation antamisesta.) 

4.6. Mihin osa-alueisiin liittyvää tietoa on haastavinta saada liit-

tyen nykyisen strategian toteutumisen seurantaan? Kul-

keeko tieto suoraan hallituksen jäsenten ja toimivan johdon 

välillä vai puheenjohtajan välityksellä? (Johtajilta kysytään 

informaation antamisesta.) 

 

5. Hallitustyöskentelyn efektiivisyys ja päätöksentekokyky10 

5.1. Mitkä ovat ensisijaiset mittarit, joilla arvioit omaa suoriutumis-

tasi hallituksen puheenjohtajana? Miten tätä suoriutumista mi-

tataan ulkoisten arvioitsijoiden toimesta? (Johtajalta kysytään 

oman hallituksen puheenjohtajansa suoriutumisesta.) 

5.2. Mitkä ovat ensisijaiset mittarit, joilla arvioit hallituksesi suo-

riutumista kokonaisuutena? Miten tätä suoriutumista mita-

taan ulkoisten arvioitsijoiden toimesta? 

5.3. Minkälaisia keinoja käytät, jotta hallituksen osaamisen ja 

suoriutumisen itsearvioinnissa varmistetaan riittävä kriitti-

syys? Voiko hallituksissa syntyä ryhmäpainetta yliarvioida 

omaa osaamista ja suoriutumista?  

5.4. Millaiset tekijät strategiatyössä tuottavat lisäarvoa organisaa-

tiolle? Ajatellen edellä mainittuja osa-alueita, tuottaako halli-

tus erityistä lisäarvoa joillakin osa-alueilla?  

5.5. Mitkä ovat vaikeimpia päätöksiä strategiatyössä? Mikä on 

vaikein päätös, jonka olet itse tehnyt? 

 
10 Tarkoituksena on saada ymmärrystä sekä hallituksen onnistumisen lopullisista mitta-

reista että hallitustyöskentelyn jämäkkyyden ja päätöksentekokyvyn mittareista. Kysy-

mykset on muotoiltu siten, että vastaaja pääsee kertomaan omasta kokemuksestaan vas-

taavasti kuin edellisessä osiossa. 

5.6. Uskalletaanko hallituksissa mielestäsi puhua myös vaikeista 

ja ongelmallisista asioista (esim. vastuullisuuteen liittyvät 

ongelmakohdat)? Minkälaisella järjestelyllä tätä voi edistää? 

5.7. Miten hallituksen kokouksen aikana esiin nousevat uudet 

ajatukset käsitellään siten, että kokous pysyy aikataulussa? 

Miten varmistetaan, että kokouksen aikana esiin nousseet 

näkökulmat eivät jää käsittelemättä?  

5.8. Miten hallituksen vetämistä linjoista viestitään joh-

dolle/muulle yritykselle? 

5.9. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät menestyksen edellytyk-

set hallituksen puheenjohtajalle? 

5.10. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät menestyksen edelly-

tykset hallitukselle? 

 

6. Strategiatyön muutos suomalaisissa suuryrityksissä11 

6.1. Missä määrin liiketoiminnan transformaatiota käsitellään 

hallitustyöskentelyssä? Miten hallitus voi varmistaa, että 

transformaatio saadaan toteutettua ajoissa? Miten hallitus 

voi vaikuttaa transformaation onnistumiseen? 

6.2. Mitä muutoksia suomalaisten suuryritysten strategiatyössä 

on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana? Mitä muu-

toksia edellä listatuissa strategian osa-alueiden painotuksissa 

on tapahtunut? 

6.3. Mitä uusia sellaisia teemoja on noussut hallitustyöskente-

lyyn, jotka koskevat useita strategian osa-alueita? 

6.4. Mitkä teemat ovat vaimentuneet tai poistuneet? (*) 

 

11 Tarkoituksena saada lisää ymmärrystä hallitustyöskentelyyn vaikuttavista trendeistä. 

Viimeisen kysymyksen muoto mahdollistaa myös hallitsevien käytänteiden kritisoinnin. 



 

6.5. Mitkä ovat strategiatyön merkittävimmät muutospaineet tu-

levaisuudessa? Mitkä ovat kaksi tärkeintä asiaa, jotka tekisit 

jatkossa eri tavalla verrattuna hallitustyöskentelyn perintei-

seen käytäntöön Suomessa? 

 



 

 

 

 


