
 

   

Tämä on artikkelin rinnakkaistallenne.  

 

 

Kettunen, S. & Joensuu-Salo, S. 2018.  Hallitustyöskentelystä tukea yrityksen toimintaan. 
Puumies 63 (6), 26–27.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiivinen hallitustyöskentely ja yri-
tyksen menestys kuuluvat yhteen. 
Hallitukseen kannattaa ottaa mu-

kaan myös ulkopuolisia jäseniä, joiden 
asiantuntemus auttaa hallitusta suuntaa-
maan strategiaa oikein. Ulkopuolisten jä-
senten mukaan ottaminen myös jämäköit-
tää työskentelyä. Kokoukset on valmistel-
tava paremmin, keskustelu ei liu’u opera-
tiivisiin asioihin ja ulkopuolinen jäsen tuo 
oman asiantuntemusalansa yrityksen käyt-
töön. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, 

että sellaiset yritykset, joilla on ulkopuoli-
nen hallituksen jäsen, ovat kehittyneet ja 
kasvaneet muita paremmin. 

Toimitusjohtaja Ossi Viljasella PRP 
Oy:stä on pitkä kokemus hallitustyösken-
telystä. – Hallitukseen on valittava oikeita 
ihmisiä. Silloin hallitus kykenee katsomaan 
aivan eri kulmasta sekä yritystä että mark-
kinaa, jossa yritys toimii, toteaa Viljanen. 
– Hallitustyöskentelyllä pystytään tuomaan 
jämäkkyyttä yritystoimintaan. Usein opera-
tiivisessa toiminnassa jäädään kiinni vain ly-

hyen tähtäimen toimintaan ja hallitus taas 
katsoo automaattisesti asioita pidemmälle. 

Kasvava yritys saa vahvaa tukea hallituk-
selta, se antaa vinkkejä, ohjeita ja strategista 
näkemystä. Hallituksen jäsenet ovat yrittä-
jälle ikään kuin samoin ajattelevia ja samaan 
tavoitteeseen tähtääviä kavereita. Useampi 
henkilö huomaa asioita, jotka voivat estää 
yritystä ”astumasta harhaan” ja reagoimaan 
nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Yrittäjä ei 
jää yksin pohdintojensa kanssa, kun voi ja-
kaa mietteitään hallituksen jäsenten kanssa. 

Hallitus- 
työskentelystä 
tukea yrityksen 
toimintaan

Aktiivinen hallitustyöskentely on yrittäjälle apu. Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen tuottamassa 
opasvideossa kannustetaan puutuotealan yrityksiä aktiivisen 
hallitustyöskentelyn aloittamiseen ja opastetaan eteenpäin. 

▲ Opasvideolla toimitusjohtaja Ossi Viljanen 
PRP Oy:stä kannustaa pk-yrityksiä aktiiviseen 
hallitustyöskentelyyn. 
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Perhossa sijaitseva Jetta-Konserni käsittää sa-
hausta ja jatkojalostusta tekevän Jetta-Puu 

Oy:n ja valmistalopaketteja toimittavan Jetta-Talo 
Oy:n. Puutuotealalla toimintaa on mietittävä pit-
käjänteisesti, joten hyvä strategia ja sen tarkas-
tus ovat tarpeellisia. Voittomarginaalit ovat pie-
niä, joten toiminta on saatava tehokkaaksi ja jou-
hevaksi joka portaalla. Yrityksen työnjaon mukai-
sesti hallitus pitää huolen siitä, että omistajien, 
yrityksen, henkilökunnan, sidosryhmien näke-
mykset tulee huomioitua toiminnassa.

Jetta-konsernin hallitukseen haluttiin ottaa 
ulkopuolinen jäsen tuomaan jämäkkyyttä ja li-
sää osaamista toimintaan. Ulkopuolinen hal-
lituksen jäsen katsoo ensi sijaisesti yrityksen 
etua, omistajilla on usein muitakin näkökulmia 
mielessään. Kun hallituksen kokoonpano poik-
keaa yrityksen operatiivisesta johdosta, selkiy-
tyvät päätöksenteon eri tasot.   

– Kun hallitustyöskentely on osa yrityksen toi-
mintaa, rohkaisisin miettimään ulkopuolisen jä-
senen ottamista suhteellisen pieneenkin yrityk-
seen. Ulkopuolisen näkemyksen saaminen rat-
kaisuihin on tärkeää, Antti Hietaniemi kehottaa.

Hietaniemi on yrityksen pääomistaja ja on 
aiemmin toiminut sekä toimitusjohtajana et-
tä hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjoh-
tajuudesta hän luopui vuonna 2009 ja tämän 

vuoden aikana myös hallituksen puheenjohta-
juudesta. Ikää karttuu ja tehtäviä on siirretty 
nuoremmalle sukupolvelle. 

Hallitukseen etsittiin toista ulkopuolista jä-
sentä pitkän aikaa. Koska mitään pakottavaa 
aikataulua ei ollut, katseltiin rauhassa henki-
löä, joka jakaa yrityksen arvomaailman ja jolla 
on yrityksen tarvitsema osaaminen. Arvomaail-
man jakaminen luo hyvän ja turvallisen pohjan 
kriittistäkin keskustelua tarvitsevien aiheiden 
käsittelyyn.  Ulkopuoliselta hallituksen jäsenel-
tä halutaan osaamista sellaiselta osa-alueelta, 
jota yrityksestä ehkä puuttuu tai jota halutaan 
vahvistaa. 

– Näen, että hallituksen jäsenelle eduksi on 
riittävä liiketoimintaosaaminen, yleinen yhteis-
kuntatuntemus ja toimialaa pitää jossakin mää-
rin tuntea. Meillä ratkaisevaksi tekijäksi nousi 
se, että arvot ovat samanlaiset kuin meillä yri-
tyksessä, Hietaniemi kertoo valintakriteereistä.

Parasta olisi tehdä hallitusratkaisuja rau-
hassa ja seesteisessä tilassa. Rauhallisessa ti-
lanteessa on aikaa kysellä tietoja eri henkilöis-
tä ja heidän mahdollisuuksista toimia hallituk-
sessa ja käydä ehkä keskustelujakin ehdokkai-
den kanssa. Yrityksessä halutaan kasvun osal-
ta löytää uusia portaita ja uudelta hallituksen 
jäseneltä etsittiin osaamista sille osa-alueelle.  

Lopuksi Hietaniemi kokoaa hallitustyösken-
telyn ytimen: – Hallitustyöskentelyssä puutuo-
tealan toimialat ovat haasteellisia. Ennakko-
luulottomuutta tarvitaan. Tehokas hallitustyös-
kentely on varmistus sille, että strategiat ovat 
kohdallaan ja toimitaan isoissa asioissa pitkä-
jännitteisesti ja oikein.
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jetta-konserni: ulkopuolinen jäsen 
hallituksessa tuo lisää osaamista
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▲ Antti Hietaniemen mielestä hallitukseen 
ulkopuolisen jäsenen ottaminen kannattaa 
pienessäkin yrityksessä. 

Miksi ulkopuolinen hallituksen jäsen?

Ulkopuoliset jäsenet valitaan sen mukaan, 
millaista osaamista yrityksessä tarvitaan. Jä-
senen valinnassa käytetään harkintaa. Osaa-
misen lisäksi valittavan henkilön tulee nauttia 
yrittäjän luottamusta, jakaa samantyylinen 
arvomaailma, tuoda yrityksen tarvitsemaa 
osaamista, ymmärtää riittävästi yrityksen toi-
mintaympäristöä ja vastata muihin mahdolli-
siin yrittäjän asettamiin kriteereihin. Yrittäjä 
määrittelee sen, millaista henkilöä etsitään.

Vaikka hallitusta vahvistetaan, ei yrit-
täjän silti tarvitse pelätä vallankaappausta. 
Päätösten tekemisen valta ja vastuu pysy-
vät yrittäjällä ja hänen on myös mahdollista 
vaihtaa hallitus tarvittaessa. Mukaan otet-
tavien henkilöiden kanssa tulee ennen yh-
teistyön aloittamista sopia selvästi yhteisistä 
pelisäännöistä. Kannattaa sopia kirjallisesti 
paljonko ovat esim. kokouspalkkiot, matka-
korvaukset ja muut mahdolliset korvaukset.

Ulkopuolisen jäsenen tehtävänä on haastaa 
ja sparrata yrittäjää. Hänen esittämänsä kysy-
mykset voivat olla hyvin perustaviin kysymyk-
siin pureutuvia. Tyhmältä tuntuvat kysymyk-
set voivat laittaa miettimään erittäin olennai-
sia asioita. Vahvan kasvun vaiheessa yritys saat-
taa keskittyä liikaa arjen tekemiseen, jolloin 
kauas katsominen ja kokonaisnäkemys ovat 
korostetusti hallituksen tehtävänä.  

Kaiken kaikkiaan hallitustyöskentely on 
yrityksen kannalta edullinen ja tehokas tapa 
saada ulkopuolista asiantuntemusta toimin-
nan kehittämiseen.  

Minkä kokoinen yritys hyötyy 
hallitustyöskentelystä?

Hallitustyöskentelystä saa hyötyä pienikin 
yritys. Mikäli yrityksellä on halua mennä 
eteenpäin, kannattaa hallitus rakentaa sitä 
silmällä pitäen. Hallitustyöskentely – ja 
ulkopuolinen jäsen – pakottavat järjestel-
mälliseen työskentelyyn, tavoitteiden aset-
tamiseen, tehdyn työn ja sen tuoman tu-
loksen tarkasteluun ja strategiseen työs-
kentelyyn. 

Hallitukseen voi kysyä jäseniä ja työs-
kentelystä voi keskustella. Mikäli alustavi-
en keskustelujen aikana tulee tunne, että 
tämä ei ole oikea henkilö tai tavoitteet ei-
vät ole sopusoinnussa, ei yhteiseen työs-
kentelyyn tarvitse ryhtyä. Hallitus on tuki 
yrittäjälle, joten sen kokoamiseen kannat-
taa panostaa. Parasta kaveria ei kannata hal-
litukseen ottaa, sen sijaan henkilöitä joiden 
asiantuntemukseen voi luottaa. Hallituk-
sen jäseniä voi alkaa etsiä vaikkapa tilitoi-
miston tai kauppakamarin kautta. Heiltä 
saa vinkkejä mistä hallitukseen voi löytää 
jäseniä. 

Video-opas hallitustyöskentelyn 
aloittaMiseen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Suo-
men metsäkeskuksen Puutuotealan kasvu-
hankkeessa on tuotettu opasvideo hallitus-
työskentelyn hyödyistä ja organisoinnista. 
Video kannustaa yrityksiä aktiivisen hal-
litustyöskentelyn aloittamiseen ja opastaa 
eteenpäin. Lisäksi videolla kerrotaan hal-
litustyöskentelyn tilanteesta pk-yrityksissä 
Etelä-Pohjanmaalla.

Videolla on haastateltu hallitustyös-
kentelyn ammattilaisia ja yrittäjiä. Haas-
tateltavia ovat toimitusjohtaja Ossi Vilja-
nen PRP Oy:stä, hallituksen puheenjoh-
taja Antti Hietaniemi Jetta-konsernista, 
toimitusjohtaja Mikko Isoniemi Myyn-
ninmaailma Oy:tä sekä vararehtori, E-P:n 
Osuuskaupan hallituksen puheenjohtaja 
Elina Varamäki Seinäjoen ammattikor-
keakoulusta. Tutkimustuloksia eteläpoh-
jalaisten pk-yritysten hallitustyöskentelyn 
nykytilanteesta kertoo yliopettaja Sanna 
Joensuu-Salo Seinäjoen ammattikorkea-
koulusta.

Video on avoimesti katsottavissa Youtu-
besta osoitteessa: https://youtu.be/uRzsfG-
jcfuY ■
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