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TAVOITE:

Antaa osallistujille selkeä yleiskuva osakeyhtiön hallituksen 
vastuista, velvollisuuksista, oikeuksista ja tehtävistä.



Hei Ismo!



Työura
Toimitusjohtaja, Perintäkonsultit Oy 1987 - 1988

Yrityskouluttaja, Mercuri International Oy 1988 - 1994

Varatoimitusjohtaja, hallinto ja talous, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 1995 - 2009

Toimitusjohtaja, omistaja, Avomeri Advisors Oy 2009 - 2019
Associate Partner, Management Competence Group Finland Oy 2009 - 2011

Toimitusjohtaja, Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy 2011 - 2013

Toimitusjohtaja, osakas, Value Business Advisors Nordic Oy 2014 - 2019

Johtaja, HHJ-kehitys, Tampereen kauppakamari 2019 -

Hallitustyö
Hallituksen jäsen tai puheenjohtaja 17 yrityksessä 2005 -

Hallituksen sihteeri ja lainopillinen neuvonantaja kahdeksassa yrityksessä 2001 -

Hallituspartnerit
Jäsen 2013 -

HHJ-toimikunta, jäsen 2014 -
Verkostotoimikunta, jäsen 2015 -

HHJ-toiminta
HHJ-tutkinto 2013

HHJ Puheenjohtaja -kurssi 2014

HHJ-ohjausryhmä, jäsen 2019

HHJ Puheenjohtaja (toteutus) 2016 -

HHJ Johdanto (toteutus) 2017 -

HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen (toteutus) 2017 -

HHJ-kurssi (toteutus) 2018 -

StyrelseAkademien, Ruotsi
Ordförandeutbildning 2015

Jäsen 2017 -
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Ismo Salminen, varatuomari, HHJ PJ

5



Omistajat, hallitus ja johto osakeyhtiössä
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YRITYSTOIMINTA - KOLME ERI OSAAMISALUETTA?

OMISTAMINEN

SUBSTANSSI,
TUOTTAMINEN,
ASIAKKAILLE TUOTETTAVA HYÖTY

JOHTAMINEN



MITÄ YHTIÖ TARVITSEE JA
MISTÄ YRITTÄJÄ

SAA PARHAAN AVUN?

TILITOIMISTO
TILINTARKASTAJA
LAKIMIES

KONSULTIT

HALLITUS

ADVISORY BOARDIT
SPARRAUSRYHMÄT

PANEELIT

MENTORI
SPARRAAJA

Reetta Keränen



HALLITUS VS. ADVISORY BOARD 

• ONNISTUNUT YRITYSTOIMINTA EI VÄLTTÄMÄTTÄ VAADI 
INSTITUTIONAALISTA HALLITUSTA 
• ERITYISESTI ALKUVAIHEESSA VOI RIITTÄÄ LUOTETTAVIEN NEUVONANTAJIEN 

MUODOSTAMA ADVISORY BOARD.
• NEUVONANTAJAN ROOLI ON KUIN KONSULTIN à EI HALLITUKSEN 

JURIDISTA VASTUUTA.
• KÄYTÄNNÖSSÄ TÄLLÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLE SUURTA MERKITYSTÄ 
àJURIDISESTI ROOLIEN ERO VALTAVA.
• HALLITUS REKISTERÖIDÄÄN AINA KAUPPAREKISTERIIN, ADVISORY 

BOARDISTA TIETÄVÄT VAIN NE, JOTKA SIIHEN OSALLISTUVAT.

Harri Lukander, Lukander Ruohola HTO



JOHTORYHMÄ

TOIMITUSJOHTAJA

HALLITUS

ü Yhtiön edun edistäminen
ü Laajakantoiset ja epätavalliset yhtiötä koskevat 

päätökset ja toimenpiteet
ü Hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen
ü Kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestäminen
ü Toimitusjohtajan valinta, erottaminen ja ohjaaminen

ü Yhtiön edun edistäminen
ü Kirjanpidon ja varainhoidon järjestäminen
ü Juokseva hallinto

ü Liiketoiminnan ja strategian toteutuksen 
johtaminen

ü Toiminnalliset päätökset
ü Organisaation ja johtamisjärjestelmän 

rakentaminen

YHTIÖKOKOUS

ü Omistamisen organisoiminen
ü Omistajastrategia

ü Hallituksen valitseminen
ü Merkittävimmät yhtiötä koskevat päätökset

OMISTAJAOHJAUS



• HALLITUKSEN ROOLI JA TEHTÄVÄT MUUTTUVAT YHTIÖN ERI KEHITYSVAIHEISSA.
• ROOLIJAKO OMISTUKSEN, OPERATIIVISEN JOHTAMISEN JA HALLITUKSEN VÄLILLÄ 

TUOTTAA LISÄARVOA.

• OMISTAJA, JOKA ON TOIMITUSJOHTAJA JA HALLITUKSESSA ® EI ROOLIJAKOA, EI 
LISÄARVOA.
• ROOLIJAON PUUTTUMISESTA HUOLIMATTA YHTIÖ VOI MENESTYÄ.

HALLITUKSEN LISÄARVO? 

Harri Lukander, Lukander Ruohola HTO



STARTUP? 

• ORGANISAATIO ON YLEENSÄ PIENI, ’YHDEN KAHVIPÖYDÄN JOHTAMINEN’.
• KÄYTÄNNÖN OPERATIIVISTA JOHTAMISTA YLEENSÄ VASTA HARJOITELLAAN.
• YLEENSÄ KROONINEN RAHAPULA.
• ’PERINTEINEN’ HALLITUSTYÖSKENTELY EI TUOTA LISÄARVOA.
• STARTUPISSA TOIMIVAT KAIPAAVAT KÄYTÄNNÖN OHJEISTUSTA LUKUISIIN 

KYSYMYKSIIN, MENTORITUKEA.
• HALLITUKSEN JÄSENEN ON OLTAVA HELPOSTI SAATAVILLA.
• TARVITAAN LÄSNÄOLOA KÄYTÄNNÖN KYSYMYKSISSÄ.

Harri Lukander, Lukander Ruohola HTO



STARTUP? 

• STARTUP-YRITTÄJIEN ODOTUKSET OVAT HYVIN OPERATIIVISIA JA 
KÄYTÄNNÖNLÄHEISIÄ.
• MUODOLLINEN HALLITUSTYÖSKENTELY EI OLE SE, MITÄ TOIVOTAAN, 

EIKÄ YLEENSÄ AUTA STARTUPEJA.
• HALLITUKSEN JÄSENEN ROOLIN ON SILTI OLTAVA ERILAINEN 

VERRATTUNA STARTUP-YRITTÄJÄÄN à PALLOSEINÄ, JOKA TUO 
KOKEMUKSELLAAN ERILAISTA NÄKÖKULMAA.

Harri Lukander, Lukander Ruohola HTO



(VARHAINEN) KASVUVAIHE?

• LIIKEVAIHTO KASVAA, YLEENSÄ MYÖS ORGANISAATIO.
• JOSSAKIN VAIHEESSA ’YHDEN KAHVIPÖYDÄN JOHTAMINEN’ EI ENÄÄ TOIMI. 

JOHTAMISJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
• KYSYMYSTEN LUONNE VAIHTUU, KUN TOIMINTA HAKEE VÄHITELLEN 

PYSYVÄT MUOTONSA.
• ROOLIJAKO EDELLEEN ONGELMA, KOSKA KYSYMYKSET JA HALLITUKSEN 

ROOLI OVAT USEIN OPERATIIVISIA.
• ÄLÄ HAE ITSESI KOPIOITA HALLITUKSEEN. ESIM. TOIMIALATUNTEMUS EI 

VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, VAAN LIIKETOIMINNAN JA LIIKE-ELÄMÄN TUNTEMUS ON 
USEIN HYÖDYLLISEMPÄÄ.

Harri Lukander, Lukander Ruohola HTO



JOHTAMISJÄRJESTELMÄN HYÖDYNTÄMINEN



KASVUYRITYS?

• KASVU AIHEUTTAA KOKONAAN UUDET KYSYMYKSET.
• ONKO KASVU HALLITTUA, KARKAAKO MOPO?
• ONKO KASVU EDES MAHDOLLISTA, RIITTÄVÄTKÖ RESURSSIT?
• RIITTÄVÄTKÖ TAIDOT HALLITSEMAAN KASVUN TUOMIA KYSYMYKSIÄ? 
• MENNÄÄNKÖ NIIN LUJAA, ETTÄ KUKAAN EI TIEDÄ, MIHIN MENNÄÄN? 
• ONKO KASVU ITSETARKOITUS? 

• HALLITUKSEN SOPEUDUTTAVA NÄIHIN KYSYMYKSIIN JA TOIMITTAVA LAIVAN 
LUOTSINA, JOTTA SE EI AJAUDU KARILLE.
• ROOLIJAKO SELKENEE VERRATTUNA STARTUPIIN JA VARHAISEN KASVUN 

VAIHEESEEN.
• HALLITUS EI EDELLEENKÄÄN VOI ERISTÄYTYÄ KÄYTÄNNÖN LIIKETOIMINNASTA.

Harri Lukander, Lukander Ruohola HTO



KYPSÄN TOIMINNAN VAIHE?

• ORGANISAATION KOKO VAKIINTUU.
• TOIMINNAN SUUNTA SELKENEE AINAKIN HETKELLISESTI.
• OPERATIIVISET KYSYMYKSET PYSTYTÄÄN PÄÄOSIN HOITAMAAN ITSE 

ILMAN HALLITUKSELTA ODOTETTAVAA TUKEA.
• ROOLIJAKO ON YLEENSÄ SELKEÄMPI, HALLITUS PYSTYY HYVIN 

TUOTTAMAAN LISÄARVOA
• HALLITUS EI PUUTU OPERATIIVISIIN KYSYMYKSIIN, PYSTYY 

KESKITTYMÄÄN LAAJAKANTOISIIN PÄÄTÖKSIIN JA STRATEGIAAN.

Harri Lukander, Lukander Ruohola HTO



Yhtiömuotoinen toiminta?

ü Jokainen yhtiö on erilainen.
ü Jokainen hallitus on erilainen.
ü Toiminta lähtee omistajatahdosta.
ü Omistajatahdon pohjalta muodostuu omistajastrategia, 

ü joka jalostuu yhtiön strategiaksi,
ü joka on hallituksen ohjenuorana sen tehdessä tärkeintä työtään 

eli päätöksiä.
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Aktiivinen omistaminen

üOmistaja määrittelee arvot, tahtotilan, tavoitteet sekä roolinsa 
johtamisessa ja päätöksenteossa (omistajastrategia).

üOmistaja mahdollistaa menestyksen ja kantaa taloudellisen riskin 
vastaamalla 
üyrityksen pääomittamisesta 
üriskirahoituksen hankkimisesta.

üAktiivinen omistaja osaa välttää mikrojohtamista.
üAktiivinen omistajuus on strategista ja yritykselle lisäarvoa tuottavaa 

toimintaa, joka vaatii laajaa strategista osaamista, kykyä ja 
motivaatiota toimia yrityksen eduksi.

Lainema ja Haapanen, 201019



Täyden valtakirjan omaisuudenhoito –
löytyykö tästä analogiaa hallituksen tehtävään?

ü”Täyden valtakirjan omaisuudenhoito tarkoittaa sitä, että asiakas antaa 
sijoitusvarallisuutensa pankin tai sijoituspalveluyrityksen hoidettavaksi. 
Omaisuudenhoitosopimuksella sovitaan sijoitusstrategiasta ja vahvistetaan 
asiakkaan hyväksymä riski- ja tuottotaso.”

ü”Täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa asiakas ei tee itse yksittäisiä 
sijoituspäätöksiä, vaan pankki tai sijoituspalveluyhtiö huolehtii varojen 
sijoittamisesta sopimuksessa sovitulla tavalla.”

ü”Asiakkaalla on kuitenkin velvollisuus seurata aktiivisesti 
omaisuudenhoitajan toimittamia raportteja, joista ilmenevät tehdyt 
sijoitukset ja sijoitusvarallisuuden arvo.”

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE20



Omistajan ohjauskeinot?

OSAKAS-
SOPIMUS

HENKILÖ-
VALINNAT

YHTIÖ-
KOHTAINEN 
HALLINTO-

TAPA

YHTIÖ-
JÄRJESTYS

OMISTAJA-
STRATEGIA



Omistajan, hallituksen ja toimivan johdon rooli?
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Aikajänne
vuosissa

Kokonaisuudet Yksityiskohdat

10

3

1

OMISTAJASTRATEGIA
- omistamisen 

strategia
- omistajatahto

- omistajaohjaus

YHTIÖN 
STRATEGIA

YKSILÖIDYT
TOIMINTA-

SUUNNITELMAT JA 
TAVOITTEET

YHTIÖN TOIMINTA-
SUUNNITELMA JA

BUDJETTI



Omistajastrategia?

Hallituspartnerit ry23

1. Omistamisen strategia
ü Mitä yhtiön omistukselle halutaan tapahtuvan? 
ü Omistajan riskipolitiikka, rahoituspolitiikka, osinkopolitiikka

2. Omistajatahto
ü Mitä yhtiön perustamisella on tavoiteltu? 
ü Millaiseksi yhtiön halutaan (pitemmällä tähtäimellä) muodostuvan?

3. Omistajaohjaus
ü Arvot, toimintaperiaatteet, vastuullisuus, kestävä kehitys
ü Henkilöstöpolitiikka, palkitsemispolitiikka
ü Kansainvälistyminen, laatu
ü Kasvu, tulos, osingonjako, riskitaso

?



ü Hallitus on valittu toteuttamaan omistajakollektiivin tahtoa 
toimitusjohtajan  ja organisaation kanssa.

ü Hallituksen tulee tuntea omistajastrategia.
ü Hallituksen tulee yhdessä toimitusjohtajan kanssa  rakentaa 

tavoitteet toteuttava liiketoimintastrategia.

Omistajastrategia?



Omistajastrategia?

Entä jos omistajatahtoa tai -strategiaa ei ole tai se on ristiriitainen?
ü Mitä hallitus voi tehdä?

1 Omistajan tahdon selvittäminen
2 Yhtiön edun edistäminen (yhtiön kaikinpuolinen kehittäminen)
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Kenen asialla hallitus on?

ü Kenen etua hallituksen jäsen yhtiössä ajaa?
ü ”Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien 

osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt 
heidät jäsenehdokkaaksi.” 

ü Yhtiön etu vs.
ü omistaja 
ü pienosakkaat
ü taustayhteisöt, jotka ovat jäseneksi valinneet
ü henkilöstö
ü asiakkaat

Asialuettelu listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi – Corporate Covernanace
Keskuskauppakamari



Hallituksen on
ühuolellisesti toimien 
üedistettävä yhtiön etua.
Hallitus ei saa tehdä päätöstä tai
ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on 
omiaan tuottamaan
üosakkeenomistajalle tai muulle
üepäoikeutettua etua 
üyhtiön tai 
ütoisen osakkeenomistajan 

kustannuksella.
OYL 1:8 §, OYL 1:7 §27

Kenen asialla hallitus on?



Matti Alahuhta,
Johtajuus 2015

Hallituksen pitää kokea olevansa se, joka on 
viimekädessä vastuussa yrityksestä.

Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että 
toimitusjohtajan tulee tuntea samoin.

Jokaisen hallituksen jäsenen tulee myös 
henkilökohtaisesti tuntea vastuu yhtiöstä.

Puheenjohtajan tulee toimia niin, että 
hallituksen jäsenet tuntevat vastuunsa ja 

kantavat sen. 



Toimiva hallitus yhtiön voimavarana
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Omistajan, hallituksen ja johdon rooli?

Rune Brandinger, StyrelseAkademien30

Kokoushuone, jossa istuu pelkkä hallitus 
ilman omistajatahtoa ja ilman kyvykästä 

toimitusjohtajaa, on tyhjä huone.



JOHTORYHMÄ

TOIMITUSJOHTAJA

HALLITUS

ü Yhtiön edun edistäminen
ü Laajakantoiset ja epätavalliset yhtiötä koskevat 

päätökset ja toimenpiteet
ü Hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen
ü Kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestäminen
ü Toimitusjohtajan valinta, erottaminen ja ohjaaminen

ü Yhtiön edun edistäminen
ü Kirjanpidon ja varainhoidon järjestäminen
ü Juokseva hallinto

ü Liiketoiminnan ja strategian toteutuksen 
johtaminen

ü Toiminnalliset päätökset
ü Organisaation ja johtamisjärjestelmän 

rakentaminen

YHTIÖKOKOUS

Omistajan, hallituksen ja johdon rooli?
ü Omistamisen organisoiminen
ü Omistajastrategia

ü Hallituksen valitseminen
ü Merkittävimmät yhtiötä koskevat päätökset

OMISTAJAOHJAUS



Hallituksen vastuut?

Mitä tarkoittaa se, että osakeyhtiö on ’rajoitetun vastuun yhtiö’?

ü Osakkeenomistajien rajoitettu vastuu tarkoittaa, että yhtiön omistajien vastuu 
yhtiön velvoitteista rajoittuu heidän sijoittamaansa pääomaan.

ü Mahdollinen tätä laajempi vastuu perustuu aina johonkin erilliseen sopimukseen, 
esimerkiksi takaukseen, lainaan tms.

ü Toisin kuin omistajat, yhtiön hallituksen jäsenet vastaavat viime kädessä omalla 
henkilökohtaisella omaisuudellaan mm. yhtiön toimintaan kuuluvien tehtävien 
hoitamisen järjestämisestä asianmukaisella tavalla.
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Hallituksen vastuut?
Kaikki tehtävät, jotka eivät kuulu yhtiökokoukselle, kuuluvat hallitukselle.

üMikäli yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa, hallitus vastaa myös toimitusjohtajan tehtävistä.
üHallituksella on oikeus delegoida valtaa toimitusjohtajalle ja työryhmille, mutta hallitus on 

edelleen vastuussa toiminnasta.
üMerkittävää on, että hallituksen jäsenillä on osakeyhtiölain mukaiset vastuut ja tehtävät, 

vaikka hallitus toimii vain ”paperilla” eikä koskaan kokoonnu tai on hyvin passiivinen.

üKaikki hallituksen jäsenet ovat päätöksenteossa tasavertaisia.
üHallitus on kollegio ja sen vastuu on yhteisvastuullista. Vahingonkorvausvaatimukset 

kohdistuvat kuitenkin aina hallituksen jäseniin yksilöinä.
üTaloudellinen vastuu vahingoista voi vaihdella esimerkiksi hallituksen jäsenen 

erityistehtävien ja osaamisen perusteella.
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Hallituksen vastuut?

34

Tulosvastuu

• Omistajien
odotukset jäävät
täyttymättä
à korvausvastuu?

• Riskinotto tulosten
saavuttamiseksi tuottaa 
tappiota
à korvausvastuu?



Mitä hallituksen riskinotolta edellytetään?

35

• Riskinotto on tunnusomaista liiketoiminnalle. Omistajien asettamien 
tavoitteiden saavuttaminen on yleensä mahdotonta ilman riskinottoa.

• Tämän vuoksi epäonnistunut liiketoimintapäätös (riskin toteutuminen) ei 
sinänsä aiheuta hallitukselle korvausvastuuta.

• Tämä kuitenkin edellyttää, että hallitus on

1) hankkinut riittävät taustatiedot päätöksentekonsa pohjaksi
2) arvioinut rationaalisesti eri toimintavaihtoehtoja ja niiden seurauksia
3) tehnyt päätöksensä huolellisen harkinnan seurauksena
4) tehnyt päätöksensä vilpittömästi yhtiön etua tavoitellen ja
5) huolehtinut pöytäkirjaamisesta tai muusta dokumentoimisesta 

päätöksenteon yhteydessä, jotta toiminta on jälkikäteen 
todennettavissa.



Hallituksen vastuut?

36

Tehtävävastuu
• Lakisääteisten

tehtävien laiminlyönti
tai virheellisyys
à vahingon-
korvausvastuu (jos
joku vaatii)
à rikosvastuu (jos
täyttää tunnus-
merkistön)

Tulosvastuu

• Omistajien
odotukset jäävät
täyttymättä
à korvausvastuu?

• Riskinotto tulosten
saavuttamiseksi tuottaa 
tappiota
à korvausvastuu?



Hallituksen jatkuvat lakisääteiset ydintehtävät?

37

Hallituksen tulee kaikissa toimissaan
- toimia huolellisesti ja
- edistää yhtiön etua. (OYL 1:8)

Hallitus ei saa koskaan tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on 
omiaan tuottamaan omistajalle tai jollekin muulle taholle epäoikeutettua etua
- yhtiön kustannuksella tai
- toisen omistajan kustannuksella. (OYL 1:7)

ü kaikessa toiminnassa huolellisuusvaatimus
ü kaikessa toiminnassa lojaalisuusvaatimus yhtiötä kohtaan
ü kaikessa toiminnassa yhdenvertaisuusvaatimus osakkeenomistajia kohtaan



Hallituksen jatkuvat lakisääteiset ydintehtävät?

38

Hallituksen tulee huolehtia koko ajan
ü yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (OYL 6:2.1)
ü yhtiön hallinnosta (OYL 6:2.1)
ü kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä 

(OYL 6:2.1)
ü toimitusjohtajan riittävästä valvonnasta ja ohjeistamisesta (OYL 6:17.1)
ü noudattamiensa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen 

päätösten osakeyhtiölain- ja yhtiöjärjestyksenmukaisuudesta (OYL 
6:2.2)

ü mm. osakasluettelon pitämisestä, osakepääoman menettämisestä 
ilmoittamisesta, hallituksen täydentämisestä sekä tilinpäätöksen ja 
veroilmoituksen tekemisestä määräajassa



Hallituksen jatkuvat lakisääteiset ydintehtävät?

39

Hallituksen tulee päättää aina
ü epätavallisista tai laajakantoisista toimista (OYL 6:17.2)
ü toimitusjohtajan valitsemisesta, palkitsemisesta ja erottamisesta (OYL 

6:20)



Hallituksen lakisääteiset ad hoc –tehtävät?
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Lisäksi hallitukselle on yli 200 lainsäädännössä määrättyä tehtävää, jotka 
liittyvät johonkin asiaan tai tilanteeseen, jossa hallituksen on tehtävä 
päätöksiä tai muita toimenpiteitä, mm.

ü osakepääoman muuttaminen
ü suunnattu osakeanti
ü omien osakkeiden ostaminen
ü osakkeiden lunastaminen
ü optio-oikeudet
ü sulautuminen
ü jakautuminen
ü selvitystila
ü korvauskanteen nostaminen

Kyläkallio ym., Osakeyhtiölaki I, ss. 554 - 567



Milloin hallituksen jäsen voi joutua 
korvausvelvolliseksi?

Jäsenten korvaus- ja/tai rikosvastuu voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, 
kun

ühallitus ei valvo riittävästi toimitusjohtajaa, joka sen vuoksi pystyy tekemään kavalluksia
üyhtiössä syntyy muita väärinkäytöksiä sen vuoksi, että hallitus on laiminlyönyt järjestää 

asianmukaisen sisäisen kontrollin yhtiöön
ühallitus ei huolehdi esimerkiksi ympäristölupien, tietoturvallisuuden tai 

kilpailulainsäädännön noudattamisen asianmukaisesta järjestämisestä
ühallitus päättää maksaa jollekin yhtiön varoista perusteettomia suorituksia (laiton 

varojenjako)
ühallitus päättää varojenjaosta, vaikka jaosta päätettäessä tiedetään tai olisi pitänyt tietää 

yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden
ühallitus on päättänyt myydä yhtiön omaisuutta selvästi käypää hintaa alhaisemmalla 

hinnalla.

Kyläkallio ym., Osakeyhtiölaki I
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Mikä on lojaalisuusvaatimuksen sisältö?

Hallituksen on huolellisesti toimien 
üedistettävä yhtiön etua.
Hallitus ei saa tehdä päätöstä tai
ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on 
omiaan tuottamaan
üosakkeenomistajalle tai muulle
üepäoikeutettua etua 
üyhtiön tai 
ütoisen osakkeenomistajan kustannuksella.

OYL 1:8 §, OYL 1:7 §42



Mikä on lojaalisuusvaatimuksen sisältö?

Hallitus ei voi edes omistajan kanssa 
sopia esimerkiksi
üomaisuuden tai palveluiden 

ostamisesta ylihintaan
üyhtiön omaisuuden tai palveluiden 

myymisestä alihintaan tai
üvarojen jakamisesta yhtiötä 

vahingoittavalla tai yhdenvertaisuutta 
loukkaavalla tavalla.

Ei edes silloin, kun yksi omistaja 
omistaa yhtiön koko osakekannan!

OYL 1:8 §, OYL 1:7 §43



Mikä on lojaalisuusvaatimuksen sisältö?

Omistaja ei voi kiertää tätä 
päättämällä asian 
yhtiökokouksessa, koska hallitus tai 
hallituksen jäsen ei saa noudattaa 
yhtiökokouksen päätöstä, joka on 
osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen 
vastaisena pätemätön.

OYL 6:2.244



Omistajan korvausvastuu?

Omistajakin voi joutua vastuuseen 
yhtiön lainvastaisista päätöksistä ja 
toimista.

üOsakkeenomistajan on korvattava 
vahinko, jonka hän on 
myötävaikuttamalla tämän lain tai 
yhtiöjärjestyksen rikkomiseen 
tahallaan tai huolimattomuudesta 
aiheuttanut yhtiölle, toiselle 
osakkeenomistajalle tai muulle 
henkilölle.

OYL 22:2.145



Miten toimia, jos ollaan tekemässä laitonta päätöstä?

Hallituksen jäsenen valvontavelvollisuus 
ulottuu myös oman hallituksen 
päätöksentekoon ja muihin oman hallituksen 
jäseniin.
Myös osallistuminen täytäntöönpanoon (= 
päätöksen noudattamiseen) voi synnyttää 
vastuun, vaikka ei olisi osallistunut 
päätöksentekoon.



Miten toimia, jos ollaan tekemässä laitonta päätöstä?

Miten jäsenen kannattaa menetellä, jos hän katsoo 
hallituksen olevan tekemässä tai panemassa täytäntöön 
laittoman päätöksen tai toimenpiteen?

1. Vastustaa päätöstä, vaatii äänestystä, äänestää vastaan 
ja edellyttää äänestystuloksen merkitsemistä 
pöytäkirjaan.

2. Merkityttää eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

3. Vaatii tehdyn päätöksen täytäntöönpanosta luopumista 
tai korjaavaa toimenpidettä.

4. Eroaa hallituksesta, jos hallitus jatkaa päätöksen 
täytäntöönpanoa eikä itse jäsenenä kykene estämään 
sitä.



üYhtiön johdon on osakeyhtiölain mukaan huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.

üTämän vuoksi hallitus tai sen jäsenet eivät saa antaa yhtiön asioista tietoja, joiden 
ilmitulo voi olla haitallista tai vahingoittaa yhtiötä (liikesalaisuudet, henkilöstö, 
asiakkaat, sopimukset, investoinnit, suunnitelmat, taloudellinen tilanne, ongelmat, 
riskit jne.).

üKunnan tytäryhtiön hallitus voi antaa kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen 
aseman arvioimiseen ja tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. Kuitenkin aina on 
erikseen arvioitava, voidaanko tiedot antaa aiheuttamatta yhtiölle haittaa.

üHallitus voi vaitiolovelvollisuuttaan rikkomatta antaa tietoja yhtiön koko osakekannan 
omistavalle taholle.

üKoska hallitus on kollegio, hallituksessa käydyt keskustelut, eri jäsenten mielipiteet 
ja kannanotot jne. ovat (ilman eri päätöstä tai muuta perustetta) salassa pidettäviä 
muille kuin läsnä olleille.

Hallitussalaisuus?



Osakeyhtiölle lisäarvoa tuottavan 
hallituksen ydintehtävät 
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Lisäarvoa tuottava toiminta hallituksen jäsenenä?

ü Asioihin tulee perehtyä ennakolta siten, että voi ottaa kantaa 
päätettäviin asioihin.

ü Kokouksessa on noudatettava esityslistaa. Se myös rajoittaa 
hallituksen päätöksentekoa.

ü Kriittinen, mutta rakentava keskustelu asioista on hyvää hallitustyötä.
ü Tärkeimpiä hyvän hallituksen jäsenen ominaisuuksia ovat 

ü kyky tunnistaa omat asenteet ja reaktiot
ü taito johtaa omaa käyttäytymistään sekä
ü halu etsiä vuorovaikutuksessa yhteistä ratkaisua.



Lisäarvoa tuottava toiminta hallituksen puheenjohtajana?

üHallituksen puheenjohtajan rooli on olennainen hallituksen toimintakyvylle ja 
tuloksellisuudelle
ü johtaa ja kehittää hallitustyötä
üvastaa siitä, että hallitustyö toimii ja että kaikki jäsenet antavat panoksensa hallitustyölle
üedustaa hallitusta osakkeenomistajiin ja kolmansiin nähden
ükutsuu koolle kokoukset
üsuunnittelee hallituksen asialistat
ühuolehtii esteellisyyksistä
ühuolehtii siitä, että hallitus hoitaa valvontavelvollisuutensa
ühuolehtii pöytäkirjasta
üusein toimii toimitusjohtajan esimiehenä (hallituksen päätöksellä)
ü jne.



Millainen hallitustyö tuottaa lisäarvoa yhtiölle?

Hallitus huolehtii siitä, että kussakin tilanteessa yhtiössä 
tehdään riittävät päätökset ja toimenpiteet, jotta yhtiön 
toiminnan
ütulevaisuus
ütuloksellisuus sekä
ülaillisuus ja tarkoituksenmukaisuus
kyetään varmistamaan.
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Hallitustyön tehokkuus
ü Hallituksen osaamisvaatimukset
ü Tehokas päätösprosessi
ü Tehokkaat työtavat
ü Tehokas yhteistyö
ü Tehokas vuorovaikutus  
ü Onnistuminen

hallituksen 
puheen-
johtajana
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Strateginen
rooli

Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen
ü Sisäinen valvonta (nimenkirjoitusoikeudet, investointirajat, päätöstasot jne.)
ü Ulkoinen valvonta (tilintarkastus, laatuauditointi, verotarkastus jne.)
ü Toimitusjohtajan valinta, valvonta ja erottaminen
ü Hallitustyötä ohjaavat lait ja säädökset

Tuloksellisuuden varmistaminen
ü Organisaatio ja johtamisjärjestelmä
ü Toimitusjohtajan tukeminen, motivoiminen ja kehittäminen
ü Avainmenestystekijöiden seuranta
ü Toiminnalliset mittarit, tavoitteet, seuranta ja raportointi
ü Toiminnan suunnittelu, budjetointi ja resursointi

Tulevaisuuden varmistaminen
ü Toimintaympäristö
ü Strategiaprosessi
ü Strategiarunko: Suunta, kilpailustrategia, 

avainmenestystekijät, mittaristo
ü Strategian toteutus

Liiketoimintaa 
kehittävä

rooli

Valvova
rooli
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Omistajan ja hallituksen ydintehtävät ja vastuut

Hallituksen työkenttä

Yhteistyökyky, ihmisten huomioonottaminen, asiantuntemus, kokemus, näkemys

–
Hallitu

ksen tuottama lisäarvo yrity
kselle      

  +

Antero (Antti) Virtanen, Ismo Salminen



Hallitustyön tehokkuus
ü Hallituksen osaamisvaatimukset
ü Tehokas päätösprosessi
ü Tehokkaat työtavat
ü Tehokas yhteistyö
ü Tehokas vuorovaikutus  
ü Onnistuminen

hallituksen 
puheen-
johtajana
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Strateginen
rooli

Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen
ü Sisäinen valvonta (nimenkirjoitusoikeudet, investointirajat, päätöstasot jne.)
ü Ulkoinen valvonta (tilintarkastus, laatuauditointi, verotarkastus jne.)
ü Toimitusjohtajan valinta, valvonta ja erottaminen
ü Hallitustyötä ohjaavat lait ja säädökset

Tuloksellisuuden varmistaminen
ü Organisaatio ja johtamisjärjestelmä
ü Toimitusjohtajan tukeminen, motivoiminen ja kehittäminen
ü Avainmenestystekijöiden seuranta
ü Toiminnalliset mittarit, tavoitteet, seuranta ja raportointi
ü Toiminnan suunnittelu, budjetointi ja resursointi

Tulevaisuuden varmistaminen
ü Toimintaympäristö
ü Strategiaprosessi
ü Strategiarunko: Suunta, kilpailustrategia, 

avainmenestystekijät, mittaristo
ü Strategian toteutus

Liiketoimintaa 
kehittävä

rooli

Valvova
rooli
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a

Omistajan ja hallituksen ydintehtävät ja vastuut

Hallituksen työkenttä

Yhteistyökyky, ihmisten huomioonottaminen, asiantuntemus, kokemus, näkemys
Antero (Antti) Virtanen, Ismo Salminen

Tulevaisuuden varmistaminen
ü Toimintaympäristö
ü Strategiaprosessi
ü Strategiarunko: Suunta, kilpailustrategia, 

avainmenestystekijät, mittaristo
ü Strategian toteutus



Strategia?

Karlöf, Helin Lövingsson 200958

Nyt tehtäviä päätöksiä ja toimenpiteitä tulevan
menestyksen varmistamiseksi ja mahdollisuuksien 

hyödyntämiseksi.



Mitään ei tapahdu, elleivät ihmiset tee sitä.  Ja se mitä ihmiset 
tekevät, riippuu hyvin paljon siitä, kuinka selvä käsitys heillä on 
siitä, mikä on yrityksen suunta, minne ollaan menossa.

Kerttu Tuomas
henkilöstöjohtaja, Kone Oyj

Mihin strategiaa tarvitaan?



Strategiasta perusta päätöksenteolle?

Hallituspartnerit ry60

Strategia

Yhtiökokous
Hallituksen valinta

Toimitusjohtaja ja 
johtoryhmä

Toiminnalliset päätökset

Hallitus
Laajakantoiset ja epätavalliset 

asiat

Organisaatio
Päivittäiset asiat

Strategisesta 
ytimestä suunta 

kaikkeen 
tekemiseen. 

Alf Rehn



Millainen on toteutumisen kannalta hyvä strategia?

StyrelseAkademien

Yksinkertainen

Tehtäväkeskeinen

Viestittävissä



Antero (Antti) Virtanen

Strategian oleellisimmat komponentit?
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Lähtökohtaolettamukset
Suunta

Arvot, visio, missio, liikeidea, liiketoimintamallit, strategiset valinnat

Kilpailuedut
Kilpailukykyinen tuottaa asiakasarvoa

Avainonnistumiset (MWB)
Avaintehtävät, avainprojektit, avaininvestoinnit

Toimintaympäristön ja sidosryhmien vaatimukset

Strategiset tavoitteet, numerot



Antero (Antti) Virtanen

Strategiaprosessi

Analyysit

• Toimintaympäristö: markkinat, suhdanteet, trendit, 
teknologiat, kilpailijat ym.

• Sidosryhmät: asiakkaat, henkilöstö, omistajat ym.
• Nykyiset resurssit, kompetenssit, tulokset, asemat
• Nykyinen tapa tuottaa arvoa asiakkaille (tuotteet, 

palvelut, tapa toimia ja tapa ajatella)

Rakenne 
ja sisältö

• Lähtökohtaolettamukset
• Suunta
• Kilpailuedut
• Avainonnistumiset
• Mittarit / Numerot
• Yhteenveto

Toteutus

• Avainonnistumiset
• Seuranta, budjetti
• Uusi tapa toimia
• Uusi tapa ajatella

Strategiaprosessi (Tavoite, osallistujat, ajoitus, malli, ohjaus)



Hallituksen jäsenen strategiset ydintehtävät?

1 Huolehdi, että sinulla on selkeä käsitys omistajan tahdosta.
2 Huolehdi, että sinulla on selkeä käsitys yhtiön strategisesta 

suunnasta.
3 Varmista, että strategia valmistellaan ja hyväksytään.
4 Huolehdi, että sinulla ja hallituksella on selkeä käsitys yhtiön 

strategisista mittareista ja että hallitus seuraa ja säätää niitä.
5 Huolehdi, että yhteinen suunta (strategia) näkyy toiminnassa ja 

päätöksenteossa.

Eero Ottila ja Antero (Antti) Virtanen67



Hallitustyön tehokkuus
ü Hallituksen osaamisvaatimukset
ü Tehokas päätösprosessi
ü Tehokkaat työtavat
ü Tehokas yhteistyö
ü Tehokas vuorovaikutus  
ü Onnistuminen

hallituksen 
puheen-
johtajana
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Strateginen
rooli

Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen
ü Sisäinen valvonta (nimenkirjoitusoikeudet, investointirajat, päätöstasot jne.)
ü Ulkoinen valvonta (tilintarkastus, laatuauditointi, verotarkastus jne.)
ü Toimitusjohtajan valinta, valvonta ja erottaminen
ü Hallitustyötä ohjaavat lait ja säädökset

Tuloksellisuuden varmistaminen
ü Organisaatio ja johtamisjärjestelmä
ü Toimitusjohtajan tukeminen, motivoiminen ja kehittäminen
ü Avainmenestystekijöiden seuranta
ü Toiminnalliset mittarit, tavoitteet, seuranta ja raportointi
ü Toiminnan suunnittelu, budjetointi ja resursointi

Tulevaisuuden varmistaminen
ü Toimintaympäristö
ü Strategiaprosessi
ü Strategiarunko: Suunta, kilpailustrategia, 

avainmenestystekijät, mittaristo
ü Strategian toteutus

Liiketoimintaa 
kehittävä

rooli

Valvova
rooli
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Omistajan ja hallituksen ydintehtävät ja vastuut

Hallituksen työkenttä?

Yhteistyökyky, ihmisten huomioonottaminen, asiantuntemus, kokemus, näkemys
Antero (Antti) Virtanen, Ismo Salminen

Tuloksellisuuden varmistaminen
ü Organisaatio ja johtamisjärjestelmä
ü Toimitusjohtajan tukeminen, motivoiminen ja kehittäminen
ü Avainmenestystekijöiden seuranta
ü Toiminnalliset mittarit, tavoitteet, seuranta ja raportointi
ü Toiminnan suunnittelu, budjetointi ja resursointi



Antero (Antti) Virtanen

Suoritus-
kyky

Suunta ja 
vauhti



Yrityksen kolme kulmakiveä?

Kannattavuus (yrityksen kyky tehdä tulosta)
Yritys voi tilapäisesti olla kannattamaton, mutta ylisuuret ja pitkäaikaiset tappiot on estettävä. Pitkällä aikajänteellä tulojen on 
oltava kuluja suurempia.

Maksuvalmius (yrityksen kyky selvitä juoksevista maksuistaan)
Kassavirrat voivat olla tilapäisesti negatiivisia, mutta ylisuuret ja pitkäaikaiset negatiiviset kassavirrat on estettävä. Kassaan 
maksujen on oltava kassasta maksuja suuremmat.

Vakavaraisuus (oman pääoman määrä)
Yrityksen oman pääoman on kaiken aikaa oltava positiivinen. Oman pääoman mennessä negatiiviseksi hallituksen on tehtävä 
ilmoitus kaupparekisteriin ja ryhdyttävä heti toimiin oman pääoman saattamiseksi positiiviseksi.

Lainaehdot (kovenantit) kohdistuvat usein juuri näihin kulmakiviin ja antavat niiden seurannalle yhä tiukemmat raamit.

Hallituspartnerit ry70



Toiminnan seurantafilosofia?

Antero (Antti) Virtanen

Aika (esim. vuosi)
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Tavoite

Nykyhetki

Ennuste

Kuilu

Toimitusjohtajan on 
esitettävä ja hallituksen 
päätettävä ne toimet, joihin 
ryhdyttävä nyt, jotta kuilu 
vältetään.Tilanne nyt

Ennuste
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Mitä lukuja hallituksen kannattaa seurata?

Potentiaali à Millainen potentiaali meillä on tulevalle asiakaskannalle?

Asiakaskanta à Miten työskentelemme asiakkaidemme kanssa lähitulevaisuudessa?
Tarjouskanta à Millainen on tarjouskantamme, josta asiakas ei vielä ole tehnyt päätöstä?
Tilauskanta à Millainen on tilauskantamme, jota ei vielä ole toimitettu?

Liikevaihto
Liikevaihdon mukaan muuttuvat kustannukset
Myyntikate
Kustannukset, jotka eivät muutu liikevaihdon mukaan
Käyttökate
Poistot
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja –kulut, välittömät verot
Nettotulos
Muut tuotot ja kulut  
Tilikauden tulos 
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Strategia
à Varmistaako strategiamme riittävän potentiaalin jatkossa?
à Miten tuotamme asiakkaillemme arvoa kilpailukykyisemmin jatkossa?
à Mitä pitää tehdä, että varmistamme potentiaalin ja kilpailukyvyn 

toteutumisen?
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Antero (Antti) Virtanen



Hallituksen jäsenen ydintehtävät 
tuloksellisuuden varmistamisessa?

1 Toimitusjohtaja on yhtiön tärkein henkilö. Huolehdi omalta osaltasi hänen 
tukemisestaan (kehittäminen, motivoiminen, suunnassa pitäminen).

2 Huolehdi, että yrityksen suorituskykyä mitataan ja kehitetään jatkuvasti ja 
avainmittaristo määritetään.

3 Hyvä hallitus pystyy tekemään päätöksiä yleensä ja oikeita päätöksiä erityisesti. 
Huolehdi, että hallitus tekee saamansa tiedon pohjalta selkeitä päätöksiä.

Eero Ottila ja Antero (Antti) Virtanen74



Hallitustyön tehokkuus
ü Hallituksen osaamisvaatimukset
ü Tehokas päätösprosessi
ü Tehokkaat työtavat
ü Tehokas yhteistyö
ü Tehokas vuorovaikutus  
ü Onnistuminen

hallituksen 
puheen-
johtajana
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Strateginen
rooli

Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen
ü Sisäinen valvonta (nimenkirjoitusoikeudet, investointirajat, päätöstasot jne.)
ü Ulkoinen valvonta (tilintarkastus, laatuauditointi, verotarkastus jne.)
ü Toimitusjohtajan valinta, valvonta ja erottaminen
ü Hallitustyötä ohjaavat lait ja säädökset

Tuloksellisuuden varmistaminen
ü Organisaatio ja johtamisjärjestelmä
ü Toimitusjohtajan tukeminen, motivoiminen ja kehittäminen
ü Avainmenestystekijöiden seuranta
ü Toiminnalliset mittarit, tavoitteet, seuranta ja raportointi
ü Toiminnan suunnittelu, budjetointi ja resursointi

Tulevaisuuden varmistaminen
ü Toimintaympäristö
ü Strategiaprosessi
ü Strategiarunko: Suunta, kilpailustrategia, 

avainmenestystekijät, mittaristo
ü Strategian toteutus

Liiketoimintaa 
kehittävä

rooli

Valvova
rooli
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Omistajan ja hallituksen ydintehtävät ja vastuut

Hallituksen työkenttä

Yhteistyökyky, ihmisten huomioonottaminen, asiantuntemus, kokemus, näkemys
Antero (Antti) Virtanen, Ismo Salminen
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Hallituksen valvontavelvollisuus
Omistaja

Yhtiökokous

Toimitusjohtaja

Myynti Tuotanto T&K Hallinto

Hallitus

Tilintarkastajat
(Ulkoinen valvonta)

Ohjeet ja yhtiön 
sisäinen tarkastus
(Sisäinen valvonta)

Tarkastuksen 
laajuus

(koko toiminta)

Raportointi

Yhteyden-
pito

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön 
juoksevaa hallintoa hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti.

Hallitus huolehtii yhtiön 
hallinnosta ja sen toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitus vastaa siitä, että yhtiön 
kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonta on asianmukaisesti 
järjestetty.

Hallitus tai hallituksen jäsen ei 
saa noudattaa yhtiökokouksen, 
hallintoneuvoston tai hallituksen 
tekemää päätöstä, joka on 
osakeyhtiölain tai 
yhtiöjärjestyksen vastaisena 
pätemätön.



Valvonnan toteuttaminen käytännössä?

Hyvä tapa edetä näissä asioissa on listata ne osa-alueet, jotka hallituksen 
tulee kyseisessä yhtiössä käydä läpi, ja sijoittaa ne vuosikelloon teema-
asioiksi tuleville kuukausille ja vuosille. Tämä suunnitelma voi sitten 
muuttua, jos ja kun akuutteja ongelmia yhtiön toimivuudessa ilmenee.
üHallituksen yleistoimivalta luo hallitukselle oikeuden ja velvollisuuden tarvittaessa 

oma-aloitteisesti huolehtia – eli esimerkiksi vaatia tietoa ja selvityksiä, arvioida, 
suunnitella, päättää tavoitetilasta, edellyttää toimenpiteitä ja seurata kehitystä –
kaikista niistä asioista, joita ei nimenomaisesti ole säädetty tai määrätty jonkin 
muun osakeyhtiön toimielimen vastattaviksi.

Virtanen, Salminen: Hallituksen puheenjohtajan opas
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Jatkuvat riskienhallintamekanismit?

Riskienhallintasuunnittelu tähtää sellaisten keskeisten riskien hallintaan, 
jotka saattavat estää tavoitteiden saavuttamisen.
Ei pyritä eliminoimaan kaikkia riskejä.
üHallitus käy läpi ja arvioi keskeisiä riskejä ja mahdollisuuksia.

üRiskien näkyvyys varmistetaan.
üRiskienhallintatoimenpiteet 

laitetaan tärkeysjärjestykseen.
üMerkittävät riskit valitaan

prioriteettiriskeiksi, joita hallitus
seuraa säännöllisesti.

üMyös mahdollisuuksien
tunnistamatta ja hyödyntämättä 
jättäminen on riski.

Antti Urrila78
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Tapauskohtainen riskienhallinta?

üRiskejä analysoidaan ja arvioidaan myös taloudellisten sekä strategiaan ja 
liiketoimintaan liittyvien katsausten, selvitysten ja päätösehdotusten yhteydessä.

üHallituksen jäsenten rooli tässä ad hoc -riskienhallinnassa on erityisen tärkeä. He 
voivat pitkälti huolehtia tästä tehtävästä yksinkertaisella kysymyksellä asioiden 
käsittelyn yhteydessä: ”Miten olette arvioineet tämän asian riskit?”

Virtanen, Salminen: Hallituksen puheenjohtajan opas



Hallituksen jäsenen ydintehtävät laillisuuden ja 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamisessa?

1 Huolehdi, että hallitus tunnistaa yhtiön olennaisimmat riskit ja seuraa  niiden 
minimointia, eliminointia ja niihin varautumista.

2 Varmista, että hallitus vaatii toimitusjohtajalta vastuiden ja valtuuksien 
määrittelemistä ja asioiden ohjeistamista.

3 Huolehdi omalta osaltasi, että hallitus saa raporttien kautta riittävästi tietoa 
olennaisista asioista - ja juuri niistä.

4 Myötävaikuta siihen, että hallitus hoitaa myös ’ikävät’ velvollisuutensa.

Hallituspartnerit ry80



Hallituksen tärkein tehtävä: 
päätöksenteko
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Mistä hallitus päättää?

üHallitus päättää toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen laajakantoisista ja 
epätavallisista asioista yhtiön yhtiöjärjestykseen otetun toimialan ja tarkoituksen 
rajoissa.

Hallituspartnerit ry82



Päätöksen tekeminen?

üStrategisen suunnan toteuttamiseksi hallituksen merkittävä tehtävä on tehdä 
päätöksiä. Päättämättömyys on suurin ajantuhlaaja.

üPuheenjohtajan rooli päätöksenteossa on oleellinen. Päätettävistä asioista on 
pystyttävä tunnistamaan eri vaihtoehdot ja niiden joukosta hallituksen avulla on 
löydettävä se oikea valinta.
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Strategiasta perusta päätöksenteolle?

Hallituspartnerit ry84

Strategia

Yhtiökokous
Hallituksen valinta

Toimitusjohtaja ja 
johtoryhmä

Toiminnalliset päätökset

Hallitus
Laajakantoiset ja epätavalliset 

asiat

Organisaatio
Päivittäiset asiat

Strategisesta 
ytimestä suunta 

kaikkeen 
tekemiseen. 

Alf Rehn



Valmistautuminen päätöksiin

üHuolellinen ennakkomateriaali kaikista merkittävistä päätettävistä asioista
ü Vaihtoehto- ja herkkyyslaskelmia päätöksenteon tueksi
ü Toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän (organisaation) avulla

üMerkittävissä asioissa ei ennakkoon yhtä vaihtoehdotonta päätösehdotusta, jotta hallitus voisi 
keskustella eri vaihtoehdoista

ü Tarvittaessa toimitusjohtajalla oltava päätösehdotus

üPuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on kerättävä tietoa kaikilta omilta oleellisilta tahoiltaan
ü Ei ohi toimitusjohtajan tämän alaisilta
ü Hallituksen jäsenten erityisosaaminen on huomioitava

ü Joissakin poikkeustapauksissa puheenjohtajalle annetaan päätösten valmistelurooli
ü Toimitusjohtajan vaihto, tulosyksiköiden myynti, liiketoiminnan myynti, jne.
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Mitä hallituksen riskinotolta edellytetään?
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• Riskinotto on tunnusomaista liiketoiminnalle. Omistajien asettamien 
tavoitteiden saavuttaminen on yleensä mahdotonta ilman riskinottoa.

• Tämän vuoksi epäonnistunut liiketoimintapäätös (riskin toteutuminen) ei 
sinänsä aiheuta hallitukselle korvausvastuuta.

• Tämä kuitenkin edellyttää, että hallitus on

1) hankkinut riittävät taustatiedot päätöksentekonsa pohjaksi
2) arvioinut rationaalisesti eri toimintavaihtoehtoja ja niiden seurauksia
3) tehnyt päätöksensä huolellisen harkinnan seurauksena
4) tehnyt päätöksensä vilpittömästi yhtiön etua tavoitellen ja
5) huolehtinut pöytäkirjaamisesta tai muusta dokumentoimisesta 

päätöksenteon yhteydessä, jotta toiminta on jälkikäteen 
todennettavissa.



Hallituksen päätösten liikennevalot

Pertti Mäntylä

Ideoi ja 
ajattele

Harkitse  ja 
vertaile

Onko kaikki 
oleellinen tieto 
käytettävissä?

Onko asia
riittävästi 

valmisteltu ja 
päätös-

kelpoinen?

Ovatko 
päätösperusteet 

edelleen 
voimassa?

Valmis-
telu

Päätös

Valvonta
Varmista 
toteutus

Tunne 
tosiasiat

Punnitse 
riskit

Seuraa
aikataulua

Aineisto ja 
laskelmat

Päätös ja 
perustelut

Reagoi 
muutoksiin

Vaihe I Vaihe IIIVaihe II

87

Ovatko toteuttajat osallistuneet valmisteluun?

Onko päätös strategian mukainen?

Sisältääkö päätösesitys aitoja vaihtoehtoja?



Antero (Antti) Virtanen88

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että 
kokous on ollut huono, jos 

toimitusjohtaja ja/tai hallituksen 
jäsenet eivät kokouksesta lähtiessään 

tiedä, mitä päätettiin ja miten 
mennään eteenpäin. 



Miten kehittää hallitusosaamista?
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Hallituksen fokus?

Hallituspartnerit ry90

Tulevaisuus

Liiketoiminta

Hallitustyö

Kokous



Hallitustyön sudenkuopat? (1/2)

1 Yhteiset tavoitteet ja päämäärät puuttuvat
ü Yhteistyö epäonnistuu yksinkertaisesti siksi, että hallituksen jäsenet eivät tiedä tai kykene 

päättämään, missä yritys on nyt tai mihin sen pitäisi mennä.

2 Hallituksen sisäinen voimainkoitos
ü Hallituksen jäsenillä on oma agenda.
ü He edustavat jotain ulkopuolista tahoa.

3 Johtajuuden puute
ü Puheenjohtajan kyvyt tai motivaatio eivät riitä hallitustyön johtamiseen.
ü Puheenjohtaja on toimintakyvytön.

4 Hallituksen kaappaus
ü Toimitusjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä ottaa johtajan roolin hallituksessa.

The 21st Century Board, Ulf Lindgren



Hallitustyön sudenkuopat? (2/2)

5 Taidon ja ydinosaamisen puute
ü Hallituksesta puuttuu olennaista osaamista.

6 Erilaisuuden puute
ü Jäsenten tiedot ja taidot ovat liian samanlaisia.
ü Hallituksen jäsenet ovat taustaltaan liian samanlaisia: kokemus, 

johtamistaidot, strateginen ajattelu, kulttuuritausta.
ü Sukupuoli

The 21st Century Board, Ulf Lindgren
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CG – Hyviä kysymyksiä omasta hallituksesta 1

ü Onko yhtiön hallitusten jäsenten lukumäärä sopiva yhtiön tehokkaan ja 
hyvän hallinnon toteuttamiseksi?

ü Onko hallituksen jäsenillä riittävästi aikaa hallitustehtävänsä hoitamiseen 
muiden toimiensa ohella?

ü Onko hallituksen kokoonpano tarpeeksi monipuolinen?
ü Mitkä ovat hallituksen vahvuudet ja heikkoudet?
ü Millaisella taidolla ja kokemuksella hallituksen kokoonpanoa voitaisiin 

tulevaisuudessa vahvistaa?
ü Voitaisiinko hallituksen toimintaa tukea valitsemalla hallitukseen henkilö tai 

henkilöitä, joilla ei ole aikaisempaa läheistä suhdetta yhtiöön?

Asialista listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi
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CG – Hyviä kysymyksiä omasta hallituksesta 2

üOnko yhtiön hallituksessa riittävä rotaatio?
ü Arvioiko hallitus itse tai ulkopuolinen arvioija hallituksen toimintaa?
ü Perehdytetäänkö hallituksen jäsenet riittävän hyvin yhtiön 

toimintaan?
ü Johtaako hallituksen puheenjohtaja hallitusta tehokkaasti?
ü Toimiiko hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen 

yhteistyö?
üOnko yhtiön hallituksella työjärjestys?
üOnko hallituksen työjärjestys ja vastuualueet määritelty kirjallisesti?

Asialista listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi
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CG – Hyviä kysymyksiä omasta hallituksesta 3

üOnko hallitustyöskentelylle laadittu vuosikello?
üOnko hallituksessa sovittu tehokkaista kokouskäytännöstä?
üOnko hallituksen jäsenten tasapuolinen tiedonsaanti 

varmistettu?
üOnko hallituksella toimivat pöytäkirjakäytännöt?
üOvatko hallituksen jäsenet tietoisia hallituksen jäsenen 

toimintaan liittyvistä oikeudellisista vastuista?
üOnko hallituksen jäsenillä tarvetta johdon vastuuvakuutuksille?

Asialista listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi
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