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KTK Johdon päivä 18.3.2022

KTK-toiminnan kehittäminen:  Hallitustyöskentely

A. Yleistä yritysten hallituksista                                      

B. Hallituksen tehtävät yhtiössä   

C. Päätöksen teko

D. Osapuolten tasapuolinen kohtelu

E. Hallituksen jäsenen vastuu

F. Hallituksen jäsenten valinnasta / 

Millainen henkilö hallitukseen

G. Yhteenvetoa     /



Erikoisosaaminen:
• Johtoryhmien sparraus ja 

hallitustyöskentely (HHJ); 
• Strategiat ja liiketoimintasuunnitelmat 
• Liiketoiminnan tuottavuus ja 

terveyttäminen;
• Myynnin tehostaminen; 
• Kasvu ja kansainvälistyminen;

7 v  Nokian  kansainvälisissä kaapeli- ja sähköistysliiketoiminnoissa
7 v  ABB:n talotekniikan urakointiyksikön johtajana 
3 v  USA:ssa (ABB Financial Services Inc.) markkinointi- ja myyntijohtajana  
7 v  ABB:n Suomen strategiajohtajana ja liiketoiminnan kehittämisen johtajana 
14 v  Liikkeenjohdon asiantuntijana ja hallitusammattilaisena

OLLI  PAKKALA
Dipl.ins.  ja  ekonomi



Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus, LAK

• Vuonna 2008 perustettu kokeneiden 
liikkeenjohdon asiantuntijoiden 
konsultointiverkosto. Tavoitteena alusta lähtien on 
ollut edistää suomalaisten pk -yritysten kasvun, 
kannattavuuden ja yrittäjäkulttuurin kehittämistä. 

• Suomessa noin 30 paikallista asiantuntijaa, 
senioritason liikkeenjohtajia ja asiantuntijoita, 
jotka edustavat monipuolista ammatillista ja eri 
toimialojen osaamista. 

• Kaikilla asiantuntijoilla on kattava käytännön 
kokemus yritysmaailman haasteista, paineista ja 
onnistumisista.

• Kokemukseltaan ja laajuudeltaan Suomen 
kattavimpia pk -yritysten tukemiseen 
erikoistuneita asiantuntijaverkostoja.



A.



Hallituksen koko pk-yrityksissä keskimäärin  (hallitusbarometri)

Henkilöstön koko                   Hallituksessa jäseniä 
keskimäärin

1 – 9                                                     1 – 3
10 – 49                                                    3 – 5
50 – 249                                                   5 – 7 

250 - >                                                        6 - > 





Vertauskuvallinen urheilulaji?



B. Hallituksen tehtävät ja rooli

• Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.         
(OYL 6 luku 2 §)

• Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön edusta, eli kaikkien yhtiön osakkaiden 
edusta, myös pienosakkaiden.  Tämä yhtiön etu on pääsääntöisesti 
yrityksen arvon kasvattaminen ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä voiton 
tuottaminen.

• Osakeyhtiön hallituksen ydintehtävä on yhteisvastuullisesti johtaa yrityksen 
asioita siten, että päätavoitteena on yhtiön menestyminen 
osakkenomistajien (ja muiden ydinsidosryhmien) viitoittamaan suuntaan. 

• Omistajien tahto ja omistajastrategia  =>  yrityksen strategia / 
toimintasuunnitelma



Hallituksen strategiset ja organisatooriset tehtävät

1. Selvittää omistajien odotukset omistukselle, yritykselle.
2. Määrittelee yrityksen arvot, joka pohjautuu omistajapolitiikkaa.
3. Määrittää yrityksen missio ja visio sekä strategia ja valvoo niiden

toteuttamista.
4. Strategian eli toimintamallin perusteella suunnitellaan toimintaprosessit, 

jotka  ovat lähtökohtana organisaation muodolle.
5. Hyväksyy toimintasuunnitelma, joka perustuu strategiaan.
6. On vuorovaikutuksessa johdon kanssa (korostuu pj:n roolissa);  

Osaamisten arviointi
7. Toimitusjohtajan palkkaaminen, tukeminen, erottaminen ja ehdoista

päättäminen



Perusasiaa osakeyhtiöstä ja osakeyhtiölaista 1

• Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus 
vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta 
on asianmukaisesti järjestetty.

• Hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen määräämä määrä 
varsinaisia jäseniä ja mahdollisia varajäseniä. Jos 
hallituksessa on vähemmän kuin 3 jäsentä, hallituksessa on 
oltava ainakin yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet valitsee 
yhtiökokous.

• Hallituksella on yrityksen asioissa yleistoimivalta eli se voi 
päättää asioista, jotka eivät lain mukaan nimenomaisesti 
kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi.



Perusasiaa osakeyhtiöstä ja osakeyhtiölaista 2

• Hallituksen päätöksenteossa osakeomistuksella ei ole 
merkitystä vaan hallituksen päätökseksi tulee jäsenten 
enemmistön mielipide.

• Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokous 
on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja 
näin vaatii.

• Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet 
jäsenistä.

• Tarkista mitä yhtiöjärjestyksessä sanotaan ja onko 
osakassopimuksessa asioita, jotka tulisi huomioida 
päätöksen teossa.



C. Hallituksen päätöksenteko

• Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei 
yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät 
tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät 
puheenjohtajan vaalissa tasan, eikä hallitusta valittaessa tai 
yhtiöjärjestyksessä ole määrätty muuta, vaali ratkaistaan arvalla.

• Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei 
yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan 
valituista hallituksen jäsenistä. 

• Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla. 
Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole 
mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian 
käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, tilaisuus on varattava 
varajäsenelle. Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, päätös on 
kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava ja säilytettävä kuten 
hallituksen kokouksen pöytäkirjasta 6 §:ssä säädetään (OYL 6 luku 3§)



D. Yhdenvertaisuusvelvoite

• Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa 
tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on 
omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle 
epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan 
kustannuksella. (OYL 1 luku 7 §)

E. Huolellisuusvelvoite

• Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä 
yhtiön etua (OYL 1 luku 8 §)



D. Vähemmistöosinko

Osinkona on jaettava vähintään puolet tilikauden voitosta,
josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta 
jätettävät määrät, jos sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa 
ennen voiton käyttämistä koskevan päätöksen tekemistä 
vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi 
kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeenomistaja ei 
kuitenkaan voi vaatia voittona jaettavaksi enempää kuin tämän 
luvun mukaan on ilman velkojien suostumusta mahdollista 
jakaa eikä enempää kuin kahdeksan prosenttia yhtiön 
omasta pääomasta. Jaettavasta määrästä vähennetään 
tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti jaetut 
osingot.   (OYL 13 luku 7§)



E. Vahingonkorvausvastuu
• Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus  (OYL 22 luku 1 §)
• Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on 

korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä säädetyn 
huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta 
aiheuttanut yhtiölle.

• Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on 
korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai 
yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut 
yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

• Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään 
rikkomalla 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita tai jos vahinko on aiheutettu 
rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi 
huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita 
menetelleensä huolellisesti.

• Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi 
tehdyllä toimella.



F. Yleiset suositukset kriteereiksi hallituksen jäsenille

• Kotimaisissa Hyvän hallintotavan -suosituksissa todetaan,
että hallituksen jäsenillä tulisi olla:

- tehtävän edellyttämä pätevyys
- mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa
- tuntemusta yritystoiminnasta ja sen eri osa-alueista
- monipuolinen toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen

Lisäksi tulisi huomioida myös ikä-ja sukupuolijakauma
• Huomiota tulee kiinnittää myös hallituksen jäsenten riippumattomuuteen esim.

- Ei työ/toimisuhdetta yhtiöön (3 v karanteeni)
- Vähäistä suurempi korvaus toiminnasta yhtiön kanssa
- Merkittävä asiakkuus-toimittajuus-yhteistyösuhde
- Muu seikka, joka voi vaikuttaa jäsenen itsenäisyyteen



Hallituksen jäsenet ja osaaminen

• Hallituksen jäsenen valintaan tulisi suhtautua samalla 
vakavuudelle kun työntekijän valintaan. 

• Lisäksi  omistajien tulee esittää aika ajoin hallitukselle 
kysymys (itsearviointi):

Mitä hyötyä hallituksesta on?
Miten maksimoida tämä hyöty?
Mitä hyötyä/lisäarvoa kukin hallituksen jäsen on
hallitustyöhön tuonut?



Hallituksen jäsenten valinnasta

• Omistajat eivät halua (ulkopuolisia) hallituksen jäseniä 
saadakseen lisää valvontaa tai paikatakseen omaa 
arvostelukykyään. 

• Omistajat haluavat hallituksen kautta yritykseen lisää 
arvokasta näkemystä, kokemusta, osaamista ja verkostoja.

• Eniten osaamista toivotaan:
• Yritystalouden ja rahoituksen hallinta
• Kokemusta strategisesta työskentelystä
• Liiketoimintaosaaminen

• HHJ-valmennus kaikille hallituksen jäsenille



F. Millainen henkilö on sopiva hallitukseen? 1

• Hyvä hallituksen jäsen pystyy sparraamaan johtoa sekä
kyseenalaistamaan tarvittaessa nykyisiä toimintatapoja, jotka
usein ovat ”sokeapisteitä” omistajille (”näin on toimittu ja 
ihan hyvin on mennyt”).

• Hyvä hallituksen jäsen tuo kokemusta ja luo uusia verkostoja
ja yhteyksiä sekä auttaa näkemään toimintaa laajemmin mm.

reagoimalla toimintaympäristön muutoksiin ja mahdollistaa
täten yritystoiminnan kasvun ja kannattavuuden.

• Yritystoiminnan murrosvaiheissa hallitustyöskentelyssä
korostuvat usein strateginen osaaminen sekä rahoitusosaaminen.



• Yrityksissä tarvitaan ”aikaa” ja ”työryhmiä” pohtimaan 
yrityksen asioita, jotta niitä katsottaisiin myös pidemmällä 
aikajänteellä ns. ”ulkopuolisen silmin, ilman tunteita”, = 
avoimen kriittisesti sekä kehitys-ja kasvuhalukkaasti = 
Yrityksen Hallitus.

• Hallitus voi ja pitääkin kehittyä omassa toiminnassaan mutta
lisäksi tarvitaan uudistushenkeä/ uudistamista sopivin väliajoin.

• Huom: hallituksen systemaattinen itsearviointi!

F. Millainen henkilö on sopiva hallitukseen? 2



Yhteenveto 2

G. Hallituksen tehtävät - yhteenveto

1. Päättää tavoitteista, jotka tukevat omistajapolitiikkaa ja 
siihen johtavasta strategiasta.

2.  Tukea yrityksen johtoa strategisissa valinnoissa.
3. Kantaa vastuuta siitä, että yrityksen toiminta kaikilta osin

kulkee valittuun suuntaan.
4. Antaa asiantuntemusta yrityksen kohdatessa keskeisiä

muutostilanteita kuten toiminnan laajentuminen, 
kansainvälistyminen, omistuspohjan muutokset, 
sukupolvenvaihdokset, yritysostot, liittoutumiset jne.



Yhteenveto 3

Millainen on hyvä hallitus? - yhteenveto

1)  Yrityksen toiminnan valvoja ja suunnannäyttäjä.
2) Toimiva tiimi, jossa jäsenten kesken vallitsee luottamus. Näin pystytään 

hyödyntämään hallituksen koko osaaminen.
3) Riittävästi erilaisuutta: ei pelkästään operatiivista näkemystä vaan erilaisia 

osaamista ja kokemustaustoja.
4) Hallitus ei saa liikaa keskittyä menneiden epäonnistumisten ruotimiseen, vaan 

sen on ymmärrettävä tehtävänsä luotsata yritystä eteenpäin. Operatiivinen 
johto katsoo tätä hetkeä, hallituksen tulisi aina katsoa 2 - 5 vuotta eteenpäin.

5) Tarvitaan hyvä puheenjohtaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että kaikki 
osaaminen ja kokemus tulee hyödynnettyä yrityksen hyväksi.



KIITOS!




