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Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan hallitustyöskentelyä, suorahakuprosessin keskeisiä 
vaiheita ja suorahaun hyödyntämistä hallitusjäsenten valinnassa. Tutkimuksen painotus on 
suorahaun käytön tarkastelussa uusien hallitusjäsenten valinnassa. Työn tavoitteena on 
lisätä tietämystä hallitustyöstä sekä tuoda ajankohtaista tietoa valinnassa käytetyistä kana-
vista sekä siinä vaikuttavista tekijöistä. Tutkimustuloksia hyödynnetään suorahakuyritys 
Momentouksen hallitusjäsenten suorahaun kehittämisessä.  
 
Tutkimus alkaa teoreettisella viitekehyksellä, jota seuraa empiirinen osio. Teoreettinen vii-
tekehys koostuu hallitustyöskentelystä, jäsenten valinnasta sekä suorahausta rekrytointi-
muotona. Teoreettinen viitekehys on jaettuna kahteen aihealueeseen. Ensimmäisessä lu-
vussa kuvataan hallitustyötä ja sen muutosta, jonka jälkeen toisessa luvussa keskitytään 
suorahakuun rekrytointimuotona. Tämä teoreettinen viitekehys luo pohjan seuraavaksi tu-
levalle empirialle.  
 
Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena, jonka kohderyhmä 
koostui liikevaihdoltaan Suomen suurimpien yritysten hallitusjäsenistä. Kyselylomake luo-
tiin Surveypal-työkalun avulla, johon vastattiin anonyymisti. Kysely toteutettiin kesäkuussa 
2019 ja tutkimustulokset esitettiin saman vuoden marraskuussa. Kysely lähetettiin yh-
teensä 196:lle kohderyhmään kuuluvalle henkilölle ja kyselyyn saatiin vastauksia 66. Täten 
vastausprosentiksi saatiin 33,7 %. 
 
Tutkimustuloksista ilmeni, että hieman alle puolet vastaajista on valittu hallitukseen suora-
haun kautta, mutta omat verkostot ovat ensisijainen kanava hallitusjäseneksi valitsemi-
selle. Lähes jokainen vastaaja on sitä mieltä, että yritysten tulisi hyödyntää suorahakua 
uutta hallitusjäsentä valittaessa. Tämä vastaa suoraan tämän tutkimuksen pääkysymyk-
seen, onko suorahaulle tarvetta hallitusjäsenten valinnassa.  
 
Kyselytutkimuksen viimeinen osio tutkii hallitustyön tulevaisuutta sekä vastaajien mielipi-
teitä suorahaun käytöstä hallitusjäsenten valinnassa tulevaisuudessa. Tuloksista ilmeni, 
että yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että tulevaisuudessa yritykset tulevat löytämään 
parhaiten uusia hallitusjäseniä hallituksiinsa ylimmän johdon ja hallitusjäsenten suorahaku-
yritysten kautta. Lisäksi strategiaosaaminen, asiakasymmärrysosaaminen sekä sitoutumi-
nen ja kiinnostus yrityksen liiketoimintaa kohtaan ovat osa-alueita, joita arvostetaan uutta 
hallitusjäsentä valittaessa tulevaisuudessa. Tuloksissa kuitenkin korostui, että korostettava 
osa-alue uutta jäsentä valittaessa on riippuvainen yrityksen nykyisestä tilanteesta ja tule-
vaisuuden tahtotilasta. Tutkimus päättyy johtopäätöksiin, pohdintaan ja jatkokehitysideoi-
hin.  
 

Asiasanat: Hallitusjäsenten valinta, Hallitustyö, Suorahaku, Headhunting, Executive 
Search 
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1 Johdanto  

Tämä tutkimus tutkii yritysten hallitustyötä sekä suorahakua yhtenä rekrytointimuotona 

hallitusjäsenten valinnassa. Tutkimuksen painotus on hallitusjäsenten valinnassa ja siinä 

käytetyissä hakutavoissa. Tutkimuksessa käsitellään hallitustyötä nyt ja tulevaisuudessa 

sekä suorahakua rekrytointimuotona. Tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa hallitus-

työskentelystä ja selvittää suorahakuyritysten käyttöä uusien hallitusjäsenten valinnoissa.   

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Hallituksen rooli on kasvanut yhä tärkeämmäksi ja tänä päivänä hallitustyöskentelystä on 

tullut vaativampaa ja enemmän aikaa vievää kuin aiemmin. Toimiva ja hyvä hallitustyö 

vaatii sen jäseniltään monipuolista osaamista, mikä on yrityksen menestyksen kannalta 

olennaista. (Eloranta 2018, 10-13.) Tutkittava aihe on ajankohtainen ja samalla mielenkiin-

toinen, sillä hallitustyöhön ja sen kehittämiseen on kiinnitetty viime aikoina enemmän huo-

miota. Lisäksi erilaiset kriisit yrityksissä ja haastava työympäristö ovat herättäneet entises-

tään keskustelua hallitustyön merkityksestä yrityksen liiketoiminnalle. Hallitustyöskentelyä, 

sen muutoksia ja tulevaisuuden näkymiä on tutkittu aiemmin, mutta aiempia tutkimuksia 

hallitusjäsenten valintaprosessista tai siinä käytettyjä hakutapoja ei ole Suomessa tutkittu 

laajemmin. Tämän vuoksi tutkittavaa aihetta on mielenkiintoista tarkastella syvällisemmin 

ja saada ajankohtaista tietoa jäsenten valintaan liittyen. Suorahaku (eng. Headhunting tai 

Executive Search) tarkoittaa prosessia, jossa määritellyn profiilin mukaisesti etsitään hen-

kilöitä tiettyihin tehtäviin, ilman julkista hakua tai ilmoitusta. Suorahakua on tavanomaisesti 

käytetty toimivan johdon, hallitusjäsenten ja yritysten avainhenkilöiden rekrytoinneissa, 

mutta se on myös laajasti levinnyt asiantuntijahakuihin ja muiden tehtävien rekrytointeihin 

(Suomen Ekonomit).  

 

Tutkimus tehdään toimeksiantona suorakuihin erikoistuneelle Momentous Oy:lle, joka on 

hallitusjäsenten, toimivan johdon sekä asiantuntijoiden suorahakuihin erikoistunut rekry-

tointiyritys. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tuloksia, jotka tuovat uutta tietoa hallitus-

työskentelystä, hallitusjäsenten valinnasta sekä suorahausta hallitusjäsenten rekrytointi-

muotona. Tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat hallitusjäsenten valinnassa ja 

kuinka paljon suorahakukumppania käytetään valinnassa apuna. Tutkimustuloksia hyö-

dynnetään Momentouksen hallitusjäsenten suorahaun kehittämisessä. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja rajaus 

Tutkimus rajataan käsittelemään hallitustyöskentelyä, hallitusjäsenten valintaa sekä suo-

rahakua hallitusjäsenten rekrytointimuotona. Tutkimuksessa tutkitaan suorahaun käyttöä 
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hallitusjäsenten valinnassa, ja lisäksi käsitellään suorahaun keskeistä prosessia, sen hyö-

tyjä uusia jäseniä valittaessa sekä sen käyttöä hallitusjäseniä valittaessa.  

 

Tutkimus toteutetaan anonyymisti kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, joka lähetetään 

Suomessa toimiville suurien yritysten hallituksien jäsenille. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

edellytyksenä on ilmiön tunteminen tai aikaisempia teorioita siihen liittyen, jotta kyselytut-

kimuksen kysymykset voidaan muodostaa oikein. Kvantitatiivinen tutkimus perustuu mit-

taamiseen määrällisen tutkimuksen keinoin, jonka tuloksia analysoidaan tilastollisin mene-

telmin. (Kananen 2015, 197.) Tutkimuksen aineistonkeruun välineenä on tutkimuslomake, 

jonka kysymykset muodostuvat tutkimuksen viitekehyksestä. Tutkimus toteutetaan Sur-

veypal-työkalun avulla ja vastaukset analysoidaan Surveypalin, Excelin sekä Powerpointin 

avulla.  

 

Kyselytutkimuksella haetaan vastausta pääkysymykseen: 

• Onko suorahaulle tarvetta hallitusjäsenten valinnassa?  

 

Pääkysymyksen lisäksi kyselytutkimuksessa haetaan vastauksia alakysymyksiin: 

• Millaista osaamista hallitukset toivovat jäseniltään? 

• Mitkä tekijät vaikuttavat hallitusjäsenen valinnassa?  

• Mitä hakutapoja ja kanavia hallitusjäsenten valinnassa käytetään?  

 

Tutkimuksen pääkysymykseksi valittiin suorahaun hyödyntäminen hallitusjäsenten valin-

nassa, sillä hypoteesina on, että suorahaulle on tarvetta uusia hallitusjäseniä haettaessa. 

Hallituksiin kaivataan yhä enemmän erityisosaamista esimerkiksi tietyltä toimialalta tai 

osa-alueelta. Kuitenkin omien verkostojen hyödyntäminen hallitusjäseniä valittaessa on 

yleistä ja toisena hypoteesina on, että omia verkostoja hyödynnetään valinnassa edelleen 

ensisijaisesti. Tutkimus pyrkii selvittämään vastauksia eri hakutapojen käytöstä sekä valin-

nassa vaikuttavista tekijöistä.  

 

1.3 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmä rajataan Talouselämän vuosittaisen listauksen (TE500) mu-

kaan, joka kokoaa yhteen Suomen suurimmat yritykset liikevaihdon mukaisesti. Kohderyh-

mänä ovat näiden suurien yritysten hallituksien jäsenet. Listaukselta rajataan pois omis-

tuspohjaltaan valtion omistamat yritykset, osuuskunnat, ulkomaalaisomistuksessa olevat 

yritykset sekä kuntien omistavat tai omistuksessa olevat yritykset. Kyselytutkimus tullaan 

jakamaan vastaanottajille LinkedInin Recruiter -rekrytointityökalun avulla keväällä 2019. 
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Kohderyhmään päädyttiin, sillä suurien yritysten, etenkin listattujen yhtiöiden, on ilmoitet-

tava julkisesti hallituksiensa kokoonpanot. Täten kohderyhmään kuuluneet henkilöt ovat 

löydettävissä.  

 

1.4 Raportin rakenne  

Peittomatriisissa (taulukko 1) on kuvattu tämän tutkimuksen tutkimusongelmien, teoreetti-

sen viitekehyksen sekä kyselylomakkeen kysymysten yhteyttä toisiinsa. Peittomatriisin 

avulla voidaan havainnollistaa tutkimuksen eri osa-alueiden linkittyminen toisiinsa. Tauluk-

koon on kuvattu tutkimusongelmat sekä luvut, joissa näitä aiheita käsitellään.  

 

Taulukko 1. Peittomatriisi 

Tutkimusongelmat 
Teoreettinen  
viitekehys 

Kyselylomakkeen 
kysymykset 

Tutkimus-
tulokset 

Vaadittu ja haluttu  
osaaminen hallituksissa  

2.2, 2.4, 2.5, 2.6 11, 12, 13 5.3 

Vaikuttavat tekijät  
valinnassa  

2.1, 2,3, 2.6, 2.6.1 11 5.3 

Hallitusjäsenten hakutavat 
ja kanavat 

2.6.1 5, 12 5.2, 5.3 

Suorahaku, sen käyttö ja 
tarve 

3 3, 4, 6–10, 12 5.2, 5.3 
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2 Hallitustyö  

Ensimmäinen luku käsittelee hallituksen päätehtäviä ja rooleja. Hallituksen rakenteen jäl-

keen tarkastellaan hallitustyön diversiteettiä sekä lyhyesti hallitusten arviointia. Luku käsit-

telee myös hallitustyön merkityksen lisääntymistä ja tulevaisuuden hallitustyön näkymiä. 

Kappaleen lopussa paneudutaan hallituksen kokoonpanon muodostumiseen ja jäsenten 

valintaan.  

 

2.1 Hallituksen oikeudellinen asema  

Hallituksien kokoonpanot vaihtelevat aina yrityksen koosta ja tilanteesta riippuen, mutta 

yhteistä kaikille hallituksille on roolien selkeä määrittely. Omistajilla, hallituksella ja toimi-

valla johdolla on oltava selkeät vastuut ja on erityisen tärkeää, että ne pidetään erillään 

toisistaan. (Ylisipola 2015.) Hallituksen toiminta perustuu osakkaiden edustamiseen ja yh-

tiön viemiseen omistajien valitsemaan suuntaan, joten hallituksen on tunnettava omista-

jien tahto. Hallituksen on tuotava lisäarvoa yhtiölle, joka syntyy yhtiön strategian mukais-

ten päätösten tekemisestä. (Virtanen, Miesmäki, Mäntylä ja Ottila 2013, 30–48.) 

 

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekijä. Yhtiökokouksessa valitaan ja tarvitta-

essa myös erotetaan hallitus, vahvistetaan tilinpäätös, suunnitellaan voiton käyttämisestä 

sekä päätetään osakeyhtiölain ja yhtiön järjestyksen mukaisesti muista asioista. Lisäksi 

yrityksen osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Osakkeenomis-

tajat pyrkivät valitsemaan yhtiölle hallituksen jäsenet niin, että he onnistuvat toteuttamaan 

yhtiölle asetetut tavoitteet. Nämä tavoitteet liittyvät yleensä voiton tuottamiseen yhtiön 

omistajille ja omistuksen arvon kasvattamiseen, jotka ovat keskeisiä hallitusjäsenten teh-

täviä. Lisäksi lain vaatimuksien ulkopuolelle jäävistä vaatimuksista ja päätöksistä päättä-

vät osakkeenomistajat. (Eloranta 2018, 143; Erma, Rasila & Virtanen 2014, 23–24.)  

 

Hallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu niin nimittää kuin myös tarvittaessa erottaa yrityk-

sen toimitusjohtaja (Erma ym. 2014, 36–37). Hallituksen tehtävänä on lisäksi valvoa ja tu-

kea toimitusjohtajaa huolehtien, että omistajien tahtotila toteutuu. (Virtanen ym. 2013, 14.) 

Tehtävät voidaan jakaa karkeasti kahteen perustehtävään, jotka ovat valvontatehtävät 

sekä strateginen ohjaus. Osakeyhtiölain mukaan hallituksella on yleistoimivalta huolehtia 

sekä yhtiön hallinnosta, että sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tämä tar-

koittaa, että asiat, jotka eivät kuulu yhtiökokouksen tai hallintoneuvoston päätettäväksi 

osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ovat hallituksen päätettävissä. Hallituksen 

tehtävänä on näiden lisäksi myös yhtiön toiminnan valvominen sekä riskienhallinta. Suu-
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rissa yhtiöissä ja hallituksissa voidaan valiokuntien tai vastaavien toimielinten kautta te-

hostaa hallituksen toimintaa. Tämä on kuitenkin pk-yrityksissä harvinaisempaa. (Erma ym. 

2014, 24–60.) Valiokuntien rooli on avustava ja valmisteleva, sillä ne eivät ole suomalai-

sen käytännön mukaan itsenäisiä päätöksentekijöitä (Eloranta 2018, 147). 

 

Hallituksen puheenjohtajan rooli on korostunut hallitustyössä merkittävästi. Hallitus valit-

see puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin tai siitä olla muuten päätetty. 

Hallituksen puheenjohtajan johdolla hallitus tekee keskeisimmät päätökset. Puheenjohta-

jan tehtävänä on johtaa hallituksen toimintaa ja varmistaa, että hallitus toimii yhdessä ase-

tettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Osakeyhtiölain mukaan puheenjohtajan vastuulla on 

hallituksen koollekutsumiset, kokousten johtaminen sekä pöytäkirjan allekirjoittaminen. On 

tärkeää, että hallituksen puheenjohtaja luo hyvän suhteen yhtiön toimitusjohtajaan ja te-

kee yhteistyötä hänen kanssaan. Kuitenkin yhteistyöstä huolimatta on varmistettava, että 

toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolit pysyvät selkeinä ja erillään. Roolit ja-

kautuvat niin, että puheenjohtaja hallituksen kanssa keskittyvät yhtiön valvontaan, strate-

giaan ja sen toteutumiseen sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Toimitusjohtajan tehtävänä 

on taas yrityksen liiketoiminnan johtaminen operatiivisella tasolla. Hallituksen tehtävänä 

on varmistaa, että yhtiöllä on selkeä strategia ja puheenjohtajan on huolehdittava, että 

strategia valmistellaan ja jalkautetaan muiden tietoon. Yrityksen strategian toteutumisen 

seuranta on yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä. (Erma ym. 2014, 31–32; Virtamo 

2015; Virtanen ym. 2013, 18.) 

 

Corporate governance -termi on vakiintunut suomen kieleen, mutta sille löytyy monia eri 

käännöksiä. Yksi näistä on hyvä hallintotapa. Corporate governance on lähtöisin Yhdys-

valloista, jossa yrityksiltä alettiin vaatia avoimempaa toimintaa sijoittajainstituutioiden toi-

mesta. Se muodostaa yrityksen niin sanotut käyttäytymissäännöt, joiden avulla viestitään 

yrityksen sidosryhmille toiminnan uskottavuutta, lisätään avoimuutta ja tehostetaan pää-

töksentekoa ja johtamista. Corporate governance säätelee pörssiyhtiöiden toimintaa. Lis-

taamattomille yhtiöille on laadittu oma Corporate governance, joka vastaa luetteloa asi-

oista, mitkä tulisi pk-yrityksissä huomioida. Tämän luettelon seuraaminen perustuu kuiten-

kin vapaaehtoisuuteen. (Erma ym. 2014, 20; Virtanen ym. 2013, 160).  

 

2.2 Erilaiset hallitukset  

Yhtiöissä tapahtuvat linjaukset ovat omistajien päätettävissä, ja he ovatkin ymmärtäneet 

avainrekrytointien merkityksen (Soikkanen, Sormunen & Stelander 2015, 182). Hallituksen 

muodostamisessa on monia vaikuttavia tekijöitä, kuten yrityksen kehitysvaihe, koko ja 
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omistajarakenne. Nämä vaikuttavat keskeisesti siihen, minkälaisen hallituksen yritys tarvit-

see. (Linnainmaa 2019, 6.) Jos yhtiössä on pääomistaja, esimerkiksi yrittäjä, on hallituk-

sen rooli enemmän yrittäjää tukeva ja hallituksen koko pienempi (Erma ym. 2014, 24).  

 

Virtanen, Miesmäki, Mäntylä ja Ottila (2013) ovat jakaneet hallitukset kolmeen eri tyyppiin 

niiden tehtäviensä mukaan. Nämä kolme hallitustyyppiä ovat valvova hallitus, toiminnalli-

nen hallitus ja strateginen hallitus. Valvova hallitus luo hallitustyölle pohjan, joten valvonta-

tehtävää hallitus ei voi välttää. Toiminallisen hallituksen tehtävänä on kehittää yrityksen 

toimintaa, joten on tärkeää, että tämän tyyppinen hallitus saa kaiken oleellisen tiedon ja 

raportit yrityksen toiminnasta. Strateginen hallitus ajattelee eteenpäin yrityksen tulevai-

suutta luoden tavoitteita ja määrittäen yrityksen suunnan. On tärkeää, että saavutetaan 

yhteinen näkemys siitä, mihin halutaan mennä ja mitä halutaan saavuttaa. Se luo pohjan 

päätöksenteolle. Hallitusta muodostettaessa onkin tärkeää miettiä, mikä hallituksen rooli 

on ja mitä sen halutaan olevan. (Virtanen ym. 2013, 11–13.) 

 

Edellisten ryhmien, valvovan hallituksen, toiminnallisen hallituksen ja strategisen hallituk-

sen lisäksi on tunnistettu operatiivinen hallitus, kyseenalaistava hallitus sekä voimavara-

hallitus. Yhtiön kehitysvaiheella on suuri vaikutus hallitusmallin valintaan. Valvova hallitus 

on yrityksen toiminnasta etäisin hallitusmalli, jossa hallitus keskittyy nimenomaan valvon-

tatehtävään, esimerkiksi laillisuuden, eettisyyden, talouden ja toimitusjohtajan valvontaan. 

Operatiivisessa hallituksessa hallitus osallistuu yhtiön operatiivisen toimintaan, jolloin toi-

mivan johdon ja hallituksen välinen työnjako on puutteellinen. Kyseinen tilanne voi ilmetä 

esimerkiksi uudessa yrityksessä alkuvaiheessa, jossa yrittäjät ovat itse hallituksen jäse-

ninä. (Tiihonen 2007, 101–103.) 

 

Kyseenalaistavan hallituksen tehtävänä on ottaa kokouksissaan kantaa ylimmän johdon 

tekemiin ehdotuksiin. Kyseenalaistavalla hallituksella tulee olla käytettävissään riittävän 

syvällistä tietoa liiketoiminnasta suoriutuakseen tehtävästään. Kyseenalaistava hallitus 

pyrkii tekemään kriittisiä tarkistuskysymyksiä päätöksentekohetkillä. Osallistuvan hallituk-

sen piirteet ovat samat kuin aikaisemmin mainitussa toiminallisessa hallituksessa, jossa 

hallitus edistää ja kehittää yrityksen liiketoimintoja taustamateriaalien ja muiden tietolähtei-

den avulla. (Tiihonen 2007, 104.) 

 

Voimavarahallituksella on oltava strategisen hallituksen piirteet, joten sen on oltava sekä 

kyseenalaistava että osallistuva. Lisäksi sen on toimittava yrityksen voimavarana tuoden 

lisäarvoa niin yrityksen strategisiin päätöksiin kuin myös strategian toteuttamiseen. Voima-

varahallituksella on neljä erityistehtävää, jotka ovat valmennus-, tukemis-, päätös- ja esi-

miestehtävä. Tukemistehtävä on voimavarahallituksen pääasiallinen toimintatapa, jossa 
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hallituksen jäsenet asettuvat ylimmän johdon käytettäväksi erilaisten hankkeiden tai mui-

den tehtävien ajaksi. (Tiihonen 2007, 108–111.) Alla olevassa taulukossa on havainnollis-

tettu näiden eri hallitusmallien roolit ja suhde yritykseen ja kuvattu näiden hallitusmallien 

ydintehtävät (taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Hallitusmallit. (Tiihonen 2007, 101–111) 

Hallitusmalli Rooli Ydintehtävä 

Operatiivinen hallitus 
Mukana yrityksen operatiivi-
sessa toiminnassa 

Mukana yrityksen päivit-
täisessä ohjaamisessa 

Valvova hallitus Yrityksen toiminnasta etäisin 

Keskittyy valvontatehtä-
vään, esim. laillisuuden, 
talouden ja toimitusjohta-
jan valvontaan 

Kyseenalaistava hallitus 
Ottaa kantaa kokouksissa, 
kyseenalaistaa ehdotukset 

Pyrkii tekemään kriittisiä 
tarkistuskysymyksiä pää-
töksentekohetkillä 

Osallistuva hallitus 
Kehittää yrityksen toimintaa 
taustamateriaalien avulla 

Pyrkii edistämään yrityk-
sen liike- ja tukitoimintoja 

Strateginen hallitus 
Sekä kyseenalaistava että 
osallistuva 

Yrityksen strategian vii-
toittaja ja tämän toteutu-
misen valvoja 

Voimavarahallitus 
Omaa strategisen hallituksen 
piirteet, pisimmälle viety ja 
vaativin 

Toimii yrityksen ja johdon 
voimavarana, hallitus-
jäsenten osaaminen täy-
dentää johdon osaamista 

 

Didier Cossin ja Estelle Matyer (2014) ovat tunnistaneet kolme erilaista roolia hallitukselle 

strategian työstämiseen, jotka ovat valvova, osallistuva ja tukeva. Hallituksella on oltava 

rooli, joka vastaa yhtiön strategisia tarpeita ja alan tilannetta. Valvova rooli on riittävä, mi-

käli yhtiön tilanne on selkeä ja yksinkertainen. Tässä tilanteessa strategian muodostami-

nen on vahvemmin toimitusjohtajan tehtävänä ja hallitus valvovana osapuolena. Osallis-

tava hallitus taas on strategian luojana vaikuttaen suoraan yrityksen kehitykseen ja saavu-

tuksiin. Tukeva hallitus toimii johdon tukena antamalla johtoryhmälle luotettavuutta ja val-

tuuksia. Kriisin aikana tukevan hallituksen rooli voi olla kriittinen yrityksen menetyksen 

kannalta. Tutkimuksen mukaan hallituksen rooli muuttuu yhtiön tilanteen muuttuessa. 

(Cossin & Metyer 2014.) 
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2.3 Diversiteetti hallitustyössä 

Diversiteetti, monimuotoisuus, tarkoittaa työelämässä työntekijöiden eroavaisuuksia toi-

siinsa verrattuina (Kähkönen 2018). Usein yhtiöiden kokoonpanojen monimuotoisuudesta 

puhuttaessa keskitytään sukupuolten tasa-arvoon, mutta diversiteetillä tarkoitetaan paljon 

muutakin (Nieminen 2017). Monimuotoisuus tarkoittaa muun muassa sukupuolta, ikää, 

uskontoa, kulttuuria, kieltä, etnistä taustaa, kokemusta tai näkökulmia (Kähkönen 2018). 

Diversiteetti on myös erilaisuuden kunnioittamista ja hyväksymistä. Se luo innovatiivi-

suutta työyhteisössä sekä antaa erilaisia näkökulmia, myös hallitustyöskentelyssä. (Öh-

man, Friman, Ahtola & Aaltonen 2018.) 

 

Vuonna 2015 arvopaperimarkkinayhdistys julkaisi uuden hallinnointikoodin pörssiyhtiöille, 

joka edellyttää pörssiyhtiöitä asettamaan heidän hallituksensa monimuotoisuutta koskevat 

periaatteet. Yhtiöiden tulee ilmaista vähintään heidän tavoitteensa sukupuolten edustuk-

sien osalta hallituksissaan, mitä toimenpiteitä asetetut tavoitteet vaativat sekä raportoitava 

tavoitteiden edistymisestä. Hallinnointikoodi perustuu siihen, että monimuotoisuus hallitus-

kokoonpanoissa edistää avointa suhtautumista uusiin ideoihin ja näkökulmiin sekä taitoa 

kannustaa ja samalla haastaa toimitusjohtajaa. (Keskuskauppakamari 2015.) 

 

Kansainvälisesti monimuotoisuus on entistä tärkeämmässä asemassa, jonka takia yrityk-

sien on tärkeätä puuttua monimuotoisuuteen työyhteisöissään. Diversiteettiin tulisi kiinnit-

tää huomiota jo hallituskokoonpanoja suunnitellessa. (Öhman ym. 2018.) 

 

2.4 Hallitusjäsenten arviointi 

Hallituksien säännölliset arvioinnit ovat lisääntyneet merkittävästi ja myös muut kuin pörs-

siyhtiöt, joiden hallinnointikoodin vaatimuksiin tämä kuuluu, ovat ymmärtäneet arviointien 

tärkeyden. Hallinnointikoodi edellyttää, että arvioinnit suoritetaan vuosittain. Yrityksissä ar-

vioidaan tyypillisesti työntekijöiden suoriutumista ja toimitusjohtajaa, useimmiten hallituk-

sen puheenjohtajan kanssa. Tällöin on loogista, että myös hallitustyöskentelyä arvioidaan 

säännöllisesti, sillä hallituksella on keskeinen rooli yrityksen strategian kehittäjänä. (Erma 

ym. 2017, 79.) 

 

Hallituksen arviointiin on käytössä monta eri tapaa, mutta yleisimmin se tehdään joko si-

säisesti tai käyttäen ulkopuolista asiantuntijaa. Suurin osa yrityksistä tekee arvioinnin si-

säisesti käyttäen apuna hallituksen puheenjohtajan suunnittelemaa itsearviointia. Ulko-

puolista asiantuntijaa käytettäessä arvioitavat hallitusjäsenet vastaavat asiantuntijan laati-

miin kysymyksiin joko kirjallisesti tai haastatteluissa suullisesti. Näitä kahta, sisäistä ja ul-
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koista arviointia, voidaan käyttää myös yhdessä. Arviointiprosessiin on hyvä ottaa toimi-

tusjohtaja mukaan, sillä myös toimitusjohtajan suhdetta hallitukseen tulisi arvioida sään-

nöllisesti. (Erma ym. 2017, 80.) Arvioinnin tavoitteena on selvittää hallituksen suoriutumi-

nen sen ensisijaisissa tehtävissä. Samalla pystytään arvioimaan jäsenten henkilökohtai-

nen panos hallitustyöskentelyyn erikseen. Arviointiprosessi auttaa hallitusta keskittymään 

tulosten perusteella alueisiin, jotka vaativat kehittämistä. Lisäksi arviointi tuo omistajille 

hyödyllistä tietoa koko hallituksen toimivuudesta sekä sen yksittäisten jäsenten sopivuu-

desta. (Erma ym. 2017, 80.) 

 

2.5 Tulevaisuuden hallitustyöskentely 

Hallitustyö on kehittynyt uusien viranomaismääräysten ja kokoonpanojen myötä sekä te-

hostunut muun muassa omistajien vaatimusten myötä (Eloranta 2018, 129). Vuonna 2018 

59 % pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä oli yli 55-vuotiaita, mutta nuorten osuuden on en-

nustettu kasvavan tulevaisuudessa hallituksissa. Nuorten jäsenten osuus hallituksissa on 

pienempi siksi, että usein hallitusjäseniltä vaaditaan laajaa osaamista liiketoiminnan pa-

rista sekä johtamiskokemusta. Keväällä 2018 nimetyissä hallituksissa oli kolme hallitusjä-

sentä, jotka olivat alle 30-vuotiaita sekä 40 jäsentä, jotka olivat alle 40-vuotiaita. (Erkko 

2018.) 

 

Toimitusjohtajataustaiset henkilöt ovat perinteisesti olleet haluttuja hallitusjäseniä yrityk-

siin, mutta tämä käytäntö on kuitenkin muuttumassa siten, että pääpaino uutta hallitusjä-

sentä valittaessa on tietyssä osaamisalueessa eikä niinkään yleisjohtajataustassa (Koivu-

nen 2015). Yritykset ovat entistä enemmän kiinnostuneempia nuoremman sukupolven 

hallitusosaajista. Hallituksiin kaivataan uudenlaista osaamista muun muassa digiosaa-

mista ja nuorilla on vahva osaaminen digitalisaatiosta. Nuorilla on hyvä mahdollisuus tulla 

valituiksi hallituksiin, kun digiosaamisen tarve kasvaa ja sen merkitys korostuu liiketoimin-

nassa. Silti, vaikka kiinnostus nuorempia hallitusosaajia kohtaan on kasvanut, painotetaan 

usein hallitusjäsentä valittaessa esimerkiksi kokemusta liiketoimintojen johtamisesta tai 

aikaisempaa kokemusta toimitusjohtajana. Strategian suunnittelu lukeutuu hallituksen tär-

keimpiin tehtäviin ja tästä syystä myös strategista näkemystä painotetaan hallitusjäseniä 

valittaessa. Usein kuitenkin nuorempien hallitusjäsenten kohdalla voidaan joustaa aikai-

semmasta johtamiskokemuksesta. (Erkko 2018.) 

 

Muutosta on havaittu nuorten hallitusosaajien kiinnostavuuden lisäksi myös hallitustyön 

ammattimaisuuden lisääntymisessä. Aiemmin käytössä ollut käytäntö sukulaisten ja ystä-

vien valitsemisesta hallituksiin on muuttunut ja hallitustyössä olevat roolit ovat määritelty 

selkeämmin. Hallituksissa voi olla samaan aikaan nuorempia ja vanhempia jäseniä, jolloin 
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vanhemmat hallitusosaajat edustavat yleisjohdon osaamista, kun taas nuoremmat omaa 

erityisalaansa tai -osaamista, esimerkiksi digitalisuutta. Hallitusjäseniä valittaessa arvoste-

taan näyttöjä ja osaamista yhä enemmän, kuin että hallitusjäsenyys tulisi luontaisena jat-

kumona valittavan henkilön uralle. (Erkko 2018.) 

 

Pohjoisranta Burson-Marsteller toteutti vuonna 2017 tutkimuksen tulevaisuuden hallitus-

osaamisesta Future Board ry:n toimeksiantamana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 

minkälaista osaamista hallitusjäseniltä toivotaan nykypäivänä. Tutkimuksen kohderyhmä 

muodostui hallitusjäsenistä sekä ylimpään johtoon kuuluvista henkilöistä. (Pohjoisranta 

Burson-Marsteller 2017, 2.) Tutkimustuloksissa korostui vahvasti hallituksien strategiatyö 

ja sen johtaminen, jonka koettiin olevan hallituksen tärkein tehtävä. Tutkimuksessa selvisi, 

että hallituksiin uskotaan nousevan hallitusjäseniä moninaisemmilla taustoilla aiempaan 

verrattuna ja diversiteetin uskotaan kasvavan entisestään. Tutkimustulosten mukaan stra-

teginen ajattelu nousi hallitusjäsenten tärkeimmäksi osaamiseksi liiketoiminnan kehittämi-

sen sekä megatrendien ja ympäröivän maailman ymmärryksen rinnalla. Jopa 96 prosent-

tia vastaajista koki, että aito kiinnostus yritystä kohtaan on erityisen tärkeää. Lisäksi vas-

taajat kokivat toiminnan ammattimaistuneen viimeisen viiden vuoden aikana. Tutkimuksen 

mukaan yli puolet vastaajista uskovat, että hyödyllisin tapa tulevaisuudessa hallitusjäsen-

ten löytämiseksi on hallitustoimijoiden verkostot. (Pohjoisranta Burson-Marsteller 2017, 

15–24.) 

 

2.6 Kokoonpanon muodostaminen  

Hyvän hallituksen kokoonpano tulee olla yhtiön toimintaan ja tavoitteisiin nähden sopivan 

suuruinen (Erma ym. 2014, 24). Hallitusjäsenten uusiminen vaihtelee yrityksen kehitysvai-

heesta ja toimialasta riippuen sekä keskeisesti myös sen tarpeesta uudistua (Eloranta 

2018, 2012). Hallitusjäsenet tulisi valita siten, että he täydentäisivät toistensa kompetens-

seja. Lisäksi tulisi ottaa huomioon, että heillä olisi riittävästi aikaa ja kokemusta toimiak-

seen hallituksessa. (Virtanen ym. 2013, 120.) 

 

Hallituksen kokoonpanosta päättää omistajat. Laissa on määritelty, että hallituksen jäse-

nen on oltava täysi-ikäinen, luonnollinen henkilö, hän ei saa olla henkilökohtaisessa kon-

kurssissa eikä vajaavaltainen. Hallituksen koko vaihtelee yhdestä viiteen jäseneen, ellei 

yhtiöjärjestys määrää toisin. Hallitusjäsenten lukumäärään vaikuttavat esimerkiksi yhtiön 

osaamistarpeet tai omistajien oma halu kuulua hallitukseen. Suomen laissa on määritelty, 

että pörssiyhtiön hallituksessa tulee olla vähintään kolme hallitusjäsentä. (Eloranta 2018, 

103; Erma ym. 2014, 23–25.) 
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Hallitusjäsenen valintaan vaikuttaa paljolti yhtiön tilanne, mutta myös yhtiön omistusraken-

teella, yhtiötyypillä ja liiketoimintarakenteella on vaikutus hallituksen kokoonpanoon ja itse 

hallitustyöhön. Hallitukselta vaadittu osaaminen tulisi muuttua yrityksen eri vaiheiden 

myötä, jotta se pystyisi tuomaan mahdollisimman paljon lisäarvoa yrityksen eri kehitysvai-

heiden tarpeisiin. Usein yrityksen alkuvaiheessa pääomistaja tai -omistajat ja muutama 

yhtiön avainhenkilöistä muodostavat hallituksen, ennen kuin sen rooli on määritelty tule-

vaisuuden strategian ja kehittämisen tukemisessa. Tässä tilanteessa hallituksen rooli on 

olla enemmän johdon jatkeena ja tukena. Kun yhtiö miettii tulevaisuuttaan ja ulkopuolisen 

jäsenen valintaa, on mietittävä, millaista osaamista hallitukseen tarvitaan. Ulkopuolisella 

hallitusjäsenellä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole yhtiön palkkalistoilla, ja jolla on yhtiössä 

ainoastaan hallitusjäsenen rooli. Kun hallitukseen valitaan ulkopuolinen jäsen, valitaan se 

yleensä osaamisen perusteella aikaisemman hallitustyöskentelyosaamisen lisäksi. (Erma 

ym. 2014, 25; Tiihonen 2007, 42; Virtanen ym. 2013, 122) 

 
2.6.1 Hallitusjäsenten valinta 

Yrityksen nykytila ja strategia ovat tärkeitä arvioida, kun mietitään, millaisia hallitusjäseniä 

hallitukseen tarvitaan. On mietittävä, minkälaista osaamista hallituskokoonpanossa jo on 

ja minkälaista osaamista hallitukseen tarvitaan. (Eloranta 2018, 100.) Yhtiöt saattavat 

tehdä tarkan profiilin toivotusta uudesta hallitusjäsenestä, joka pohjautuu yrityksen strate-

giaan (Kukkonen 2016). 

 

Hallitusjäsenen valinnassa on otettava huomioon, onko henkilöllä riittävästi aikaa ja moti-

vaatiota sitoutua yhtiöön ja sen eteenpäin viemiseen. Hallituskaudet kestävät yleensä nel-

jästä kahdeksaan vuoteen, mutta pituus vaihtelee ja usein hallituskausi on kestoltaan pi-

dempi, kuin kahdeksan vuotta. Julkisissa yhtiöissä hallituksen toimikausi päättyy valintaa 

seuraavan yhtiökokouksen päättyessä, kun taas yksityisessä yhtiössä toimikausi jatkuu 

toistaiseksi. (Erma ym. 2014, 25–27.) Valittavan jäsenen on oltava kiinnostunut yrityksestä 

ja sen toimintaympäristöstä sekä ymmärrettävä yrityksen arvoketju (Ylisipola 2015). 

 

Varsinainen hallitusjäsenten haku alkaa, kun uuden henkilön tavoiteprofiili on määritelty. 

Hallitusjäsenen hakuun voi hyödyntää esimerkiksi nykyisten jäsenten, toimitusjohtajan tai 

omistajien verkostoja tai käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, kuten suorahakuyritystä tai 

hallitustyön yhdistyksiä, jotka tarjoavat hallitusjäsenten suorahakua. Useimmiten tavoite-

profiilin määrittelyn jälkeen otetaan yhteyttä suorahakuyritykseen, joka kartoittaa määritel-

lyn profiilin mukaan ehdokkaita niin sanotulle pitkälle listalle ja selvittää sopivimpien eh-

dokkaiden mielenkiintoa haettavaa tehtävää kohtaan. (Eloranta 2018, 101.) Pitkä lista on 

lista potentiaalisista ehdokkaista, jotka on etsitty hakuprofiilin mukaisesti (FEX 2018). Pit-
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källe listalle kerätään yleensä 20–30 tavoiteprofiiliin sopivia ehdokkaita (Suorahaun käsi-

kirja 2019, 10). Tavoiteprofiili on toimeksiannon alussa laadittu tarkka kuvaus haettavan 

henkilön kriteereistä. Profiilin laatii yhdessä toimeksiantaja ja toimeksiantoa toteuttava yri-

tys. (Suomen Ekonomit.) Profiloinnissa määritellään, millaiseen tehtävään, yritykseen ja 

tilanteeseen henkilöä ollaan hakemassa sekä millaista osaamista häneltä toivotaan. Li-

säksi sovitaan, mistä henkilöä lähdetään hakemaan ja millä eri keinoin tämä tullaan toteut-

tamaan. On erityisen tärkeää, että suorahakukonsultilla sekä toimeksiantajalla on yhte-

nevä näkemys haetun henkilön profiilista lopputuloksen onnistumisen kannalta. Tämä var-

mistetaan laadukkaalla ja tarkalla profiloinnilla ja hyväksymällä kirjallinen tehtävän profiili 

molempien puolesta. (Koivunen 2015.) 
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3 Suorahaku hallitusjäsenten valinnassa  

Uutta hallitusjäsentä valittaessa on mahdollista käyttää ulkopuolista asiantuntijaa valinnan 

apuna, kuten esimerkiksi suorahakuyritystä. Aiemmissa luvuissa käsiteltiin hallituksen tär-

keimpiä tehtäviä sekä hallitusjäsenten valintaa, ja tässä luvussa perehdytään suoraha-

kuun hallitusjäsenten rekrytointimuotona. Luvussa tarkastellaan tyypillistä suorahakupro-

sessia ja sen eri vaiheita sekä tarkastellaan myös suorahaun käytön etuja. Lisäksi käsitel-

lään tilanteita, joissa suorahaun tuomat hyödyt korostuvat. Johdon suorahakuprosessi on 

suoraan verrattavissa hallitusjäsenten suorahakuprosessiin.  

 

3.1 Suorahaku rekrytointimuotona 

Suorahaku (eng. Headhunting tai Executive Search) tarkoittaa prosessia, jossa määritel-

lyn tavoiteprofiilin mukaisesti kartoitetaan, houkutellaan ja vertaillaan ehdokkaita tehtäviin, 

ilman julkista hakua tai ilmoitusta (Suomen Ekonomit). Suorahakua on perinteisesti hyö-

dynnetty ylimmän johdon ja hallitusjäsenten rekrytoinneissa (Soikkanen ym. 2015, 15). Se 

on kuitenkin yleistynyt myös keskijohdon, asiantuntijoiden sekä muiden tehtävien rekry-

toinneissa (Suomen Ekonomit). On arvioitu, että maailmassa on jopa tuhansia johdon 

suorahaun yrityksiä. Suurimmat toimialat johdon suorahaulle ovat rahoitusala, kuluttaja-

tuotteet sekä valmistava teollisuus (Soikkanen ym. 2015, 24–32).  

 

Suorahakua käytetään erityisesti hallitusjäsenten sekä toimivan johdon valinnoissa, ja sen 

hyödyt ja edut korostuvat etenkin muutostilanteissa (Soikkanen ym. 2015, 74). Tavallisim-

min suorahakua käytetään, kun tehtävä uusi, kriteerit ovat tarkasti määriteltyjä tai haku-

prosessiin ei toivota julkisuutta (Suomen Ekonomit). Esimerkiksi jos kyseessä on tilanne, 

jossa rekrytointitarvetta ei ole vielä sisäisesti viestitty tai kyseessä on organisaation muu-

tostilanne, on suorahaku hyvä vaihtoehto (Suorahaun käsikirja 2019, 4). 

 

Suorahaku rekrytointimuotona on myös hyödyllinen tilanteissa, joissa osaajamarkkina on 

rajallinen ja tietty kaivattu erityisosaaminen tai kokemustausta on haluttua. Suorahaun 

avulla pystytään myös kartoittamaan työmarkkinasta aidosti profiilia vastaavat henkilöt, 

niin aktiiviset kuin passiivisetkin työnhakijat. (Suorahaun käsikirja 2019, 4.) Suorahaku-

konsultin tarkoituksena on lisätä objektiivisuutta ja läpinäkyvyyttä kolmantena osapuolena 

suorahakuprosessissa (Doldor, Vinnicombe, Gaughan & Sealy 2012, 25). Suorahakua 

käyttävän yrityksen on kuitenkin tärkeä muistaa, että rekrytoiva esimies ei voi ulkoistaa 

esimiesvastuutaan, vaan hänen tulee olla suorahakuprosessissa tiiviisti mukana, jotta toi-

vottu lopputulos saavutetaan. Lopullisen päätöksen tekee lopuksi yritys itsenäisesti suora-

hakukonsultin suositukset huomioiden. (Kaijala 2016, 129.) 
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Kysyntä pätevistä ja innovatiivisista johtajista kasvaa jatkuvasti, jonka vuoksi suorahaku 

toimialana menestyy paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi yrityksien välinen kil-

pailu ja muutostilanteet ovat vauhdittaneet eri alojen yrityksiä hyödyntämään suorahakua 

rekrytoinneissaan. (Soikkanen ym. 2015, 24–40.)  

 

3.2 Muutos suorahakualalla 

1940-luvulla Yhdysvalloissa syntyi johdon suorahaun toimiala ja tänä päivänä se on levin-

nyt laajasti ympäri maailmaa, ja samalla toimiala on kasvanut yli 10 miljardin dollarin suu-

ruiseksi (Soikkanen ym. 2015, 15). Suomessa suorahakumarkkinan arvo vuonna 2017 oli 

74,4 miljoonaa euroa. Näin ollen muutos vuodesta 2016 oli +14,73 %, joka kertoo suora-

hakualan kasvusta ja suorahaun yleistymisestä. (Duunitori 2019.) Arvion mukaan tänä 

päivänä jopa neljässä viidestä korkeimman johdon rekrytoinneista on käytetty suorahakua 

(Soikkanen ym. 2015, 25). On ennustettu, että suorahaku tulee Suomessa leviämään tule-

vaisuudessa vielä laajemmin uusille toimialoille, kuten Yhdysvalloissa on jo tapahtunut. 

Suorahaun käyttö tulee yleistymään entisestään ja ottamaan vielä enemmän tilaa perintei-

seltä ilmoitushaulla tehtävältä rekrytointimuodolta (Soikkanen ym. 2015, 181). 

 

Suorahaun markkina Suomessa ja sen kehitys tuli monia vuosikymmeniä jäljessä Yhdys-

valtoja, mutta toimii nykyään samoja toimintatapoja ja käytäntöjä noudattaen kuin muual-

lakin maailmassa. Suorahakuyrityksien prosessit ovat kehittyneet tehokkaammaksi tieto-

tekniikan ansioista sekä yrityksien koot kasvaneet, mutta perusteet ovat ennallaan. Suora-

hakualalle tyypillinen organisaatiorakenne, joka on tasa-arvoinen ja matalahierarkkinen, 

on myös pysynyt ennallaan. (Soikkanen ym. 2015, 25–33.) 

 

3.3 Hallitusjäsenten suorahaku 

Hallitusjäsenten valintatapaan ja siihen liittyvään prosessiin kiinnitetään huomiota jatku-

vasti yhä enemmän. Rekrytoinnin haasteiden vuoksi valintaprosessia pyritään saamaan 

mahdollisimman ammattimaiseksi ja vastaamaan yrityksen sen hetkistä tilannetta sekä 

strategian mukaista kehitysvaiheitta. Hallitusjäsenten vaatimusten kasvaminen liittyen jä-

senten vastuisiin ja hallitustehtävien sisältöön ovat vaikeuttaneet osaavien ja ammatti-

maisten hallitusjäsenten löytämistä. Tämän takia moni yhtiö kääntyy uutta hallitusjäsentä 

valittaessa ulkopuolisen rekrytointiyrityksen puoleen. Hallitusjäsenten suorahaussa, sa-

malla tavalla kuin myös esimerkiksi johdon suorahauissa, uuden halutun jäsenen hakukri-

teerit ja osaamisalueet määritellään etukäteen selkeästi, jotta kaikki osapuolet tietävät 

mitä haetaan. Hallitusjäsenten suorahakuprosessi on yhdenmukainen ylimmän johdon 

suorahakuprosessien kanssa. Hallitukset hyötyvät käyttämällä samoja työkaluja ja rekry-

tointitapoja, joita yrityksessä käytetään jo yrityksen avainhenkilöiden valintaan. Monissa 
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yrityksissä, etenkin suurimmissa pörssiyhtiöissä, on nimetty nimitysvaliokunta, joka hoitaa 

yrityksen ylimmän johdon rekrytointiprosesseja. Nimitysvaliokunnan jäsenet kartoittavat 

uusia ja tehokkaita tapoja ja menetelmiä hallitusjäsenten löytämiseksi ja valitsee heistä 

sopivimmat yrityksen toimintaan ja tilanteeseen nähden. Nimitysvaliokunnat käyttävät 

myös suorahakuyrityksiä jäsenten rekrytoinneissa. (Soikkanen ym. 2015, 74–75; Tiihonen 

2007, 140–144.) 

 

3.4 Suorahakuprosessi 

Suorahakuprosessin keskiössä ovat luottamus ja kommunikointi. Suorahakupalveluita os-

tavan yrityksen on tunnettava, että heidän brändiään arvostetaan ja kohdellaan hyvin ja 

yrityksen liiketoiminta ja tavoitteet ymmärretään. Lisäksi toimeksiannossa mukana olevien 

ehdokkaiden on tunnettava, että prosessi on luottamuksellinen ja mukana oleminen ei 

kantaudu esimerkiksi nykyisen työnantajan korviin. (Salomaa 2018.) Prosessissa ovat mu-

kana asiakas, eli toimeksiantaja, suorahakuyritys, jossa ovat mukana asiakasvastuullinen 

konsultti ja toimeksiannosta vastaava muu tiimi sekä ehdokkaat eli potentiaaliset uuden 

tehtävän haltijat (Soikkanen ym. 2015, 34). Etenkin johtotason suorahauissa olisi tärkeää, 

että rekrytointiprosessiin osallistuisi yrityksen johdosto enemmän kuin yksi henkilö, jotka 

olisivat prosessin alkaessa mukana asettamassa tavoitteita sekä myös lopussa mukana 

tekemässä viimeistä päätöstä valittavasta henkilöstä (Kaijala 2016, 130). 

 

Onnistumisen kannalta suorahakuyrityksen on ymmärrettävä asiakkaan tarve ja löytää so-

pivimmat ehdokkaat toimeksiantoa sekä yrityksen tilannetta ajatellen. Lisäksi suorahaku-

kumppanin näkökulmasta on erityisen tärkeää tuntea asiakas, heidän liiketoimintansa 

sekä heidän alansa ajankohteiset muutokset entistä perusteellisemmin. (Soikkanen ym. 

2015, 31–36.) Rekrytoivan esimiehen tulee kuvata tarve suorahakukonsultille mahdolli-

simman perusteellisesti ja selkeästi taatakseen haun onnistumisen. Rekrytointitarpeet 

ovat erilaisia, mutta tarvetta määritellessä tulisi ottaa huomioon kriittinen osaaminen yh-

tiön kannalta, yhtiön nykytilanne, tulevaisuuden tavoitteet sekä vahvuudet ja heikkoudet. 

(Kaijala 2016, 129.)  

 

Suorahakuprosessi koostuu eri vaiheista, mikä lähtee liikkeelle tarpeen syntymisestä. 

Suorahakupalveluita ostetaan tarpeeseen, joka voi olla esimerkiksi uuden henkilön etsimi-

nen korvaavaan positioon edellisen siirtyessä muualle tai etsittäessä uutta henkilöä koko-

naan uuteen tehtävään, joka on syntynyt muutoksen seurauksena. Kun suorahakua tar-

joavat yritykset on kartoitettu ja sopivin näistä valittu, voidaan hyväksytyn tarjouksen jäl-

keen laatia toimeksiantosopimus. (Soikkanen ym. 2015, 80–93.) Suorahaku alkaa toimek-
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siannon tavoiteprofiilin laatimisen jälkeen ja päättyy lopulta seurantaan, jossa suorahaku-

konsultti yhdessä rekrytoidun henkilön sekä toimeksiantajan kanssa tarkastelee ehdok-

kaan suoriutumista tehtävässä (Soikkanen ym. 2015, 143). Alla olevassa kuviossa (kuvio 

1) on kuvattuna suorahakuprosessin keskeiset vaiheet alkuneuvotteluista seurantaan.  

 

Kuvio 1. Suorahakuprosessikaavio FEX:in kuviota mukaillen (FEX2018)  

 

Suorahakutoimeksiannon kesto vaihtelee yleisimmin kuudesta kahteentoista viikkoon. 

Prosessin sujuvuuden kannalta on suunniteltava tarkka aikataulu heti prosessin alkuvai-

heessa. Hinta prosessille määräytyy toimeksiannon vaativuuden mukaan. (Kaijala 2016, 

139; Suorahaun käsikirja 2019, 8.) Alla olevassa taulukossa (taulukko 3) on esimerkki toi-

meksiannon läpiviennin tyypillisestä aikataulusta ja eri vaiheiden kestoista.  
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Taulukko 3. Toimeksiannon aikataulu Soikkasen ym. kuviota mukaillen. (Soikkanen ym. 

2015, 119) 

Viikko Toimenpide 

Viikko 1 Toimeksiantosopimuksen laatiminen 

Viikko 2 Profilointi ja toimeksiannon kuvaus 

Viikot 3-4 Pitkän listan laatiminen 

Viikot 5-6 Pitkän listan ehdokkaiden haastattelut 

Viikko 7 Lyhyen listan laatiminen 

Viikko 8 Pääehdokashaastattelut 

Viikot 9-10 
Valinnan tekeminen konsultin suosituksien mu-
kaisesti 

 

3.4.1 Toimeksiantosopimus ja profilointi 

Suorahakukumppani valitaan yleensä referenssien, suorahakukonsultin kokemusvuosien 

tai toimialaosaamisen perusteella tai se voi pohjautua jo aiempaan yhteistyösuhteeseen 

(Soikkanen ym. 2015, 81–82). Suorahakuyrityksen on osoitettava, että se ymmärtää asi-

akkaan liiketoiminnan ja pystyy tarjoamaan korkeatasoisen sekä laajan markkinatutkimuk-

sen potentiaalisista ehdokkaista, jotta se pystyy tuottamaan asiakkaalle uskottavan ja kat-

tavan ehdokaskohderyhmän. Alusta alkaen on välttämätöntä, että rekrytoinnin odotuksista 

keskustellaan rehellisesti. (Soikkanen ym. 2015, 35–36.) Suorahakukumppanin valinnan 

jälkeen tehdään toimeksiantosopimus suorahakuyrityksen kanssa ja määritellään toimek-

siannosta vastaava työryhmä (Suorahaun käsikirja 2019, 10). Toimeksiantosopimuksen 

jälkeen on tärkeää sopia tarkasti prosessin aikataulusta yhdessä asiakkaan kanssa (Kai-

jala 2016, 135). 

 

Tehtävän profiili määritellään tarkasti yhdessä asiakkaan kanssa ennen suorahaun aloitta-

mista (Kaijala 2016, 135). Profiili on tarkka ja kattava tiivistelmä halutuista ominaisuuksista 

ja osaamisalueista, joita haettavalta henkilöltä toivotaan (FEX 2018). Profiloinnin kannalta 
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on tärkeä määritellä ainakin toivottu työhistoria, vaadittu ja tarvittava osaaminen, persoo-

nallisuus ja muut tehtävän kannalta olennaiset tekijät. On myös hyvä käydä läpi mielen-

kiintoiset ja samalla pois suljetut yritykset, joista henkilöitä etsitään. (Kaijala 2016, 135.) 

 

3.4.2 Research-työ ja ehdokkaiden kontaktointi 

Toimeksiantoon liittyvää taustatutkimusta tekevät suorahakuyritysten taustatutkijat (engl. 

Researcher) (Soikkanen ym. 2015, 83). Researcher tarkoittaa elinkeinoelämään erikoistu-

nutta tietopalveluasiantuntijaa, jonka tehtävänä on tunnistaa ja kartoittaa markkinasta po-

tentiaalisia ehdokkaita eri lähteistä ja kanavista, jotka sopivat määriteltyyn tavoiteprofiiliin. 

Researcher kokoaa löydetyistä potentiaalisista ehdokkaista pitkän listan (engl. long list). 

(FEX 2018; Suomen Ekonomit.) Pitkä lista on Researcherin koostama lista potentiaalisista 

ehdokkaista, jotka on etsitty hakuprofiilin mukaisesti (FEX 2018). Long listalle kerätään 

yleensä 20–30 hakuprofiiliin sopivia, potentiaalisia ehdokkaita (Suorahaun käsikirja 2019, 

10). Käytettäviä lähteitä ovat muun muassa LinkedIn, omat tietokannat, verkkosivustot, 

verkostot sekä sosiaalinen media. Yritykset, joista potentiaalisia ehdokkaita voisi löytyä 

toimeksiantoon kartoitetaan perusteellisesti sekä hyödynnetään eri hakukoneita ja tieto-

kantoja ehdokkaiden löytämiseksi. Kun tarpeeksi ehdokkaita on kerätty pitkälle listalle, 

esitellään se asiakkaalle. (Kaijala 2016, 136.) 

 

Pitkän listan esittelyn jälkeen tuloksena on tyypillisesti 12–18 ehdokasta, joita suorahaku-

yritys lähtee kontaktoimaan (Suorahaun käsikirja 2019, 10). Kontaktointi tapahtuu yleensä 

puhelimitse, jolloin pystytään käymään keskustelua ehdokkaan nykytilanteesta, motivaati-

osta ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä arvioida puolin ja toisin tehtävän sopivuutta. Po-

tentiaalisten ja tehtävästä kiinnostuneiden ehdokkaiden kanssa sovitaan haastattelut suo-

rahakuyrityksen konsultin kanssa ja heille lähetetään lisätietoa tehtävästä ja asiakasorga-

nisaatiosta. (Kaijala 2016, 136.) 

 

3.4.3 Pääehdokkaiden valinta ja arvioinnit  

Suorahakukumppani haastattelee ehdokkaat, jotka kiinnostuvat tehtävästä ja soveltuvat 

haettuun positioon. Tavallisesti toimeksiantoa nähden haastatellaan seitsemästä kahteen-

toista ehdokasta toimeksiannon haastavuuden mukaan. (Kaijala 2016, 137.) Ehdokkaiden 

haastattelun jälkeen suorahakukonsultti esittelee 5–7 ehdokasta lyhyen listan esittelyssä, 

jossa asiakas valitsee tyypillisesti 3–4 ehdokasta pääehdokkaiksi (Suorahaun käsikirja 

2019, 10). Lyhyt lista (engl. short list) tarkoittaa suorahakukonsultin toimesta koostettua 

listaa ehdokasryhmästä, jotka hänen arvionsa mukaan sopivat parhaiten haettuun tehtä-

vään. Suorahakukonsultti esittelee nämä ehdokkaat asiakasyritykselle ensimmäisten 

haastatteluiden jälkeen. (FEX 2018.) 
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Lyhyen listan esittelyn jälkeen valitut pääehdokkaat olisi hyvä saada nopealla aikataululla 

haastatteluun asiakkaalle, sillä pitkä aikaväli haastattelujen välissä saattaa aiheuttaa eh-

dokkaiden vetäytymisen prosessista. Psykometriset testit voidaan tehdä pääehdokkaille 

joko ennen pääehdokashaastatteluita tai pääehdokashaastatteluiden jälkeen, joissa suo-

rahakukumppani on asiakkaan tukena. Psykometriset arvioinnit, tunnetaan myös nimillä 

soveltuvuusarvioinnit tai henkilöarvioinnit, ovat johtajaominaisuuksien arviointia syventävä 

psykologinen menetelmä. Soveltuvuusarviointien käyttö vaihtelee tehtävän mukaan, sillä 

usein esimerkiksi ylimmän johdon valinnoissa referenssit sekä aikaisempi työhistoria voi-

vat olla isommassa roolissa. (Amrop 2018; Kaijala 2016, 137–138; Suorahaun käsikirja 

2019, 10.) 

 

3.4.4 Lopullisen valinnan tekeminen 

Kun pääehdokkaista on ykkösehdokas valittu, suorahakukumppani haastattelee tämän re-

ferenssihenkilöt, eli suosittelijat (Suorahaun käsikirja 2019, 10). Referenssit ovat henki-

löitä, jotka ovat suostuneet antamaan arvionsa ehdokkaan saavutuksista, vahvuuksista ja 

kehittämiskohteista. Ehdokas on itse ilmoittanut kyseiset henkilöt antamaan suosituk-

sensa hänestä. (FEX 2018.) Tämän tarkoituksena on vahvistaa konsultin saamaa kuvaa 

ehdokkaista haastatteluiden pohjalta ja saamaan selkeämpi kuva heidän mahdollisista ke-

hittymisalueistaan ja vahvuuksistaan (Kaijala 2016, 139). Kun asiakas on tehnyt päätök-

sensä valittavasta henkilöstä, seuraa vielä tarkentavat keskustelut sekä työsopimuksen 

solmiminen (Suorahaun käsikirja 2019, 10).  

 

Seuranta kuuluu myös suorahakuun, joten prosessi ei lopu kokonaan valinnan jälkeen 

(Soikkanen ym. 2015, 146). Seurantakeskustelu (engl. Follow-up) on valinnan jälkeen ta-

pahtuva seuranta, jossa arvioidaan valitun henkilön onnistumista työssään (FEX 2018). 

Ensimmäinen seurantakeskustelu on yleensä kuuden kuukauden jälkeen valinnasta ja toi-

nen vuoden kuluttua. Seurantakeskustelun käyvät toimeksiantajayrityksen rekrytoinnista 

vastannut henkilö sekä suorahakukonsultti. Tämän jälkeen seurantakeskustelu käydään 

myös suorahakukonsultin ja valitun ehdokkaan välillä luottamuksellisesti, jossa tiedustel-

laan ehdokkaan sopeutumista työhön ja työympäristöön sekä keskustellaan henkilön saa-

vutuksista. (Soikkanen ym. 2015, 146.) Monet suorahakuyritykset tarjoavat lisäksi takuun, 

jos yritykseen valittu henkilö ei viihdy tehtävässä ja päättää lähteä tai henkilö ei menesty 

tehtävässä tavoitteiden mukaisesti. Tällöin takuuna yleisimmin on uuden ihmisen etsimi-

nen tehtävään lähteneen tilalle. (Ruokoski 2018.)  
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3.5 Suorahaun edut rekrytointimuotona  

Suorahaulla on yhtenä rekrytointimuotona monia etuja verrattuna perinteiseen julkisella 

ilmoituksella tehtyyn rekrytointiin. Se on ajankäytöltään tehokas rekrytointimenetelmä, pro-

sessi on ammattimainen ja lopputulos on laadukas. (Soikkanen ym. 2015, 44.) Työsken-

tely suorahakuyrityksen kanssa voi vapauttaa arvokasta aikaa hallitukselle tai toimitusjoh-

tajalle tehokkaiden prosessien ansiosta (Bridgespan Group 2009). Lisäksi suorahakupro-

sessi on vuorovaikutteinen, jossa ehdokas huomioidaan yksilöllisesti. Suorahakukonsultti 

on ehdokkaan tukena ohjeistamassa tätä hakuprosessissa ja auttamassa häntä esimer-

kiksi tuomaan omat vahvuutensa esille tehtävässä vaaditun osaamisen kannalta. (Soikka-

nen ym. 2015, 44.) Suorahakuyrityksissä on ammattimaista henkilökuntaa, joista monilla 

yrityksistä on erityinen asiantuntemus esimerkiksi tiettyyn toimialaan tai tehtävään liittyen 

pitkän kokemuksen kautta. Suorahakuyritykset toimivat kolmantena osapuolena lisäten 

objektiivisuutta hakuprosessiin. (Bridgespan Group 2009.) 

 

Hienovaraisuus on yksi suorahaun ehdottomia vahvuuksia. Ehdokkaiden tulee voida osal-

listua rekrytointiprosessiin ilman huolta, että heidän osallistumisensa prosessiin tulisi ilmi, 

joka voisi vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa omassa työpaikassaan. Tämä antaa kaikille 

ehdokkaille mahdollisuuden osallistua hakuprosessiin. (Soikkanen ym. 2015, 44.) Osa 

hauista vaativat erityistä luottamuksellisuutta, sillä niitä ei voida julkisesti ilmoittaa tai asi-

asta ei ole voitu sisäisesti vielä viestiä. Näissä tilanteissa suorahaku on hyödyllinen ja toi-

miva rekrytointimenetelmä. (Suorahaun käsikirja 2019, 4.) 

 

Suorahaun hyödyt tulevat parhaiten esille tilanteissa, joissa tarvitaan uusi henkilö uuteen 

tehtävään liiketoiminnan kehityksen seurauksena, kun edellinen avainhenkilö on siirtynyt 

pois tehtävästään tai kun nykyinen tehtävänhaltija halutaan vaihtaa toiseen. Yleisesti suo-

rahakua suositellaan käyttämään tilanteissa, joissa avoinna olevalla tehtävällä on selkeä 

vaikutus yrityksen menestykseen. (Soikkanen ym. 2015, 36–38.) Suorahaun avulla pysty-

tään tunnistamaan motivoituneet ja ammattitaitoiset ehdokkaat, jotka ovat organisaation 

henkilökohtaisten verkostojen ulkopuolella ja erityisesti ehdokkaat, jotka eivät aktiivisesti 

ole etsimässä uusia töitä tai muuten hakisi tehtävää (Bridgespan Group 2009). Suorahaun 

hyödyt ja edut korostuvat erityisesti muutostilanteissa, kuten irtisanoutumistilanteissa tai 

yhtiöittämisissä. Nämä ja muut yrityksen muutostilanteet ovat hetkiä, joissa tarkasti suun-

niteltu suorahakutoimeksianto on usein paras vaihtoehto. (Soikkanen ym. 2015, 57-74.) 
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4 Tutkimus 

4.1 Toimeksiantaja, Momentous Oy 

Momentous Oy on hallitusjäsenten ja toimivan johdon suorahakuihin sekä johtoryhmien 

arviointeihin ja kehittämiseen erikoistunut rekrytointiyritys, joka on perustettu vuonna 2011 

Helsingissä. Momentous kuuluu Friisberg&Partners International –ryhmään, jonka myötä 

yrityksen on mahdollista tarjota palveluitaan myös kansainvälisesti. (Momentous 2019.) 

 

Momentous painottaa työssään laatua ja tavoitteena heillä on tarjota korkeatasoinen asia-

kas- ja ehdokaskokemus, joka saavutetaan laajalla liiketoiminnan ymmärryksellä ja am-

mattimaisella rekrytointiprosessin hallinnalla (Momentous 2019). Toimeksiannoissa pai-

nottuvat prosessin alussa tehty huolellinen profilointi, organisaatiokulttuurin merkitys sekä 

aktiivinen viestintä ja raportointi. Toimeksiannot suoritetaan yleensä neljän hengen ryh-

missä, joka vaikuttaa huomattavasti henkilöriskin vähenemiseen. Momentous pyrkii kehit-

tämään toimintaansa jatkuvasti, jonka vuoksi toimeksiantojen loputtua he pyytävät niin 

asiakkailta kuin myös ehdokkailtakin palautetta koko prosessista, jotta sitä voitaisiin pa-

rantaa entisestään palautteiden mukaisesti. (Suorahaun käsikirja 2019, 12.) 

 

Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona Momentoukselle, sillä yritys haluaa lisätä tietoisuut-

taan hallitusjäsenten valinnasta sekä saada selville suorahaun tarpeesta ja käytöstä uusia 

hallitusjäseniä valittaessa. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään Momentouksen halli-

tusjäsenten suorahaun kehittämisessä sekä myynnin ja markkinoinnin tukena. 

 

4.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmän rajaukseen käytettiin Talouselämän vuoden 2018 (TE500) lis-

tausta, joka kokoaa vuosittain listalle Suomen suurimmat yritykset liikevaihdon mukaisesti. 

Kohderyhmä muodostettiin tämän listauksen ensimmäisten 200 yrityksen hallituksien jä-

senistä kokoamalla lista henkilöiden nimistä. Listalta rajattiin pois omistuspohjaltaan val-

tion omistamat yritykset, osuuskunnat, ulkomaalaisomistuksessa olevat yritykset sekä 

kuntien omistamat tai omistuksessa olevat yritykset, sillä tutkimuksessa haluttiin nimen-

omaan keskittyä suomalaisten yritysten hallitusjäsenten suorahakutottumuksiin ja Momen-

touksen kannalta mielenkiintoisiin asiakaskohderyhmän yrityksiin. Lisäksi hallitusjäsenet, 

jotka eivät olleet suomalaisia rajattiin pois, sillä kyselylomake oli tehty suomen kielellä.  

 

Yritysten hallitusjäsenet kerättiin Excel-taulukkoon, jonka jälkeen satunnaisotannan avulla 

siirrettiin henkilöt LinkedIn Recruiter –projektiin. Kohderyhmän rajaukseen vaikutti henki-
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löiden löydettävyys, jonka vuoksi päädyttiin valitsemaan kohderyhmäksi Suomen isoim-

pien yritysten hallitusjäseniä. Lähes kaikki kohderyhmään valituista yrityksistä oli kotisivuil-

laan selkeästi ilmoittanut hallituskokoonpanonsa, josta kohderyhmän henkilöt saatiin ka-

sattua. Kyselytutkimus lähetettiin LinkedInin Recruiter -rekrytointityökalun avulla keväällä 

2019. 

 

4.3 Tutkimusmenetelmä  

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmä käytettiin kvantitatiivista lähestymistapaa. Kana-

sen mukaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa eli määrällisessä tutkimuksessa pyritään 

otoksen avulla tutkimustulosten yleistämiseen. On siis varmistettava, että otosjoukko vas-

taa todellista kohderyhmää, jotta vältytään virhemahdollisuudelta. Kvantitatiivisessa tutki-

muksessa ilmiöstä pitää olla saatavilla teoriaa ja aiheesta tulee olla esiymmärrystä. (Ka-

nanen 2015, 197–200.)  

 

Kvantitatiivinen menetelmä valikoitui tähän tutkimukseen siitä syystä, että tutkimuksessa 

haluttiin muodostaa kokonaiskuva hallitusjäsenten valinnassa käytetyistä hakutavoista ja 

toivotuista ominaisuuksista. Tutkimuksessa tarkasteltiin suurta joukkoa, joten kvantitatiivi-

nen menetelmä osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi tämän tutkimuksen toteuttamiseen. 

Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeen avulla, joka rakennettiin Surveypal-työkalulla. Kyse-

lylomake sisälsi myös kvalitatiivisia piirteitä, sillä siinä oli strukturoitujen kysymysten lisäksi 

myös avoimia kysymyksiä, joiden tarkoituksena oli antaa vastaajille mahdollisuus lisätä 

oma näkemys jo annettujen vastausvaihtoehtojen rinnalle.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelminä toimivat haastattelut, havainnointi 

dokumentit sekä joskus myös erilaiset kyselyt (Kananen 2015, 127). Kvalitatiivisen tutki-

muksen menetelmistä haastattelu oli toinen mahdollinen tutkimusmenetelmä tähän tutki-

mukseen, mutta se suljettiin kuitenkin pois, sillä yksittäisten ihmisten haastattelemisen si-

jasta haluttiin tutkia suurempaa joukkoa. Tästä joukosta pystyttäisiin paremmin muodosta-

maan perusjoukkoa yleistävä otanta. Myös muut tutkimusmenetelmät rajattiin pois tämän 

tutkimuksen osalta, sillä kyselylomakkeen todettiin olevan paras menetelmä tutkimaan 

suurta joukkoa suhteellisen lyhyessä ajassa. Lisäksi aiheesta oli esiymmärrystä ja teoriaa, 

mikä mahdollisti kvantitatiivisen menetelmän valitsemisen. 

 

4.4 Aineiston hankinta  

Aineistonkeruumenetelmän valinta riippuu tutkimusotteesta (Kananen 2015, 65). Kvantita-

tiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä on tavallisimmin kysymyksistä muodostuva 

tutkimuslomake (Kananen 2015, 197). Tutkimuksen aineisto saatiin Surveypal-työkalun 
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avulla muodostetulla kyselylomakkeella, joka lähetettiin 196:lle hallituksen jäsenelle. Ky-

selylomakkeen kysymykset pohjautuivat tutkimuksen viitekehykseen sekä asetettuun ta-

voitteeseen. Kyselytutkimus tehtiin anonyymikyselynä, joten vastaajien henkilökohtaisia 

tietoja ei kysytty kyselyssä. Vastaajien taustatietoja kysyttiin vain siltä osin, mikä oli merki-

tyksellistä tutkimuksen kannalta. Taustatietoja koskevat kysymykset olivat ensimmäisellä 

sivulla, jossa vastaajilta kysyttiin sukupuolta ja ikää. Nämä olivat olennaisia tietoja henki-

löiden taustoista, sillä näiden tietojen avulla pyrittiin selvittämään, onko vastaajien keskuu-

teen saavutettu toivottu diversiteetti.  

 

Tutkimuslomake koostui kahdesta osasta, jotka olivat saatekirje (liite 1) ja varsinainen ky-

selylomake (liite 3). Kyselylomakkeen saatekirje muotoiltiin yhdessä toimeksiantajan 

kanssa. Saatekirjeen tarkoituksena oli herättää vastaajan mielenkiinto ja motivoida vas-

taaja täyttämään lomake. Heikkilän mukaan se on ratkaisevassa roolissa vastauksien 

saannissa ja kyselylomakkeen täyttämisessä, jonka vuoksi saatekirjeen tulee olla tar-

peeksi lyhyt, huolellisesti mietitty sekä oikein muotoiltu (Heikkilä 2014, 59). Tässä tutki-

muksessa kyselylomakkeen linkki sijoitettiin saatekirjeeseen, josta kohdehenkilöt pääsivät 

vastaamaan varsinaiseen kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeen täyttämisen jälkeen 

vastaukset tallentuivat Surveypalin tietokantaan.  

 

Kysymystyyppejä on erilaisia ja niistä tulee valita sopivin mittaamaan tutkittavaa aihetta. 

Avoimessa kysymyksessä ei ole valmiita vaihtoehtoja, vaan vastaaja päättää itse, mitä ky-

symyksiin vastaa. Strukturoitu kysymys tarkoittaa kysymystä, jossa vastausvaihtoehdot 

ovat annettuina, ja vastaaja valitsee vaihtoehdoista itselleen sopivimman. Strukturoituja 

kysymyksiä voi käyttää silloin, kun mahdolliset vastausvaihtoehdot tiedetään jo etukäteen 

ja kun niitä on rajoitetusti. Sekamuotoinen kysymys koostuu annetuista vastausvaihtoeh-

doista sekä avoimista kysymyksistä. Esimerkiksi jos vastaajalle annetaan mahdollisuus 

vastata avoimesti annettujen vaihtoehtojen lisäksi oma mielipiteensä, joka ei ole jo annet-

tuna vaihtoehdoissa. Tästä kysymystyypistä on hyötyä silloin, jos epäilee, että kaikki mah-

dolliset vastausvaihtoehdot ei ole otettu huomioon. (Heikkilä 2014, 49–50; Kananen 2015, 

233-236.) Tässä tutkimuksessa kyselylomake koostui avoimista kysymyksistä, struktu-

roiduista kysymyksistä sekä näiden yhdistelmästä eli sekamuotoisista kysymyksistä. 

 

Kysely lähetettiin sisäisesti Momentouksen henkilökunnalle ennen varsinaista julkaise-

mista, jolla varmistettiin sen toimivuus ja tehokkuus. Lomake arviointiin myös opinnäyte-

työohjaajan toimesta. Kehitysideoiden sekä viimeistelyn jälkeen lomake julkaistiin, ja ky-

sely lähetettiin saatekirjeen saattamana LinkedIn Recruiter -työkalun avulla rajatulle koh-

deryhmälle. Vastaukset tallentuivat suoraan Surveypalin tietokantaan, jonka kautta oli 

mahdollista käsitellä saatua aineistoa keruun päätyttyä. 
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Kohderyhmänä oli TE500 keräämä lista Suomen suurimmista yrityksistä, johon on listat-

tuna 500 isointa yritystä Suomessa liikevaihdon mukaan. Tältä listalta kohderyhmäksi va-

littiin 200:n suurimman yrityksen hallitusjäsenet, jotka koottiin listalle. Näissä 200:ssa yri-

tyksessä on jokaisessa hallituksessa keskimäärin yhdestä viiteen jäsentä, ellei yhtiöjärjes-

tys määrää toisin. Kootusta listasta valittiin satunnaisotantaa käyttäen 196 hallitusjäsentä, 

joten tässä tutkimuksessa tutkittiin vain osa ilmiön kohderyhmästä, sillä resurssit eikä aika 

riittäneet koko perusjoukon tutkimiseen. Yritysten hallitusjäsenet eivät olleet kaikki löydet-

tävissä LinkedInin kautta, josta kysely jaettiin. Kysely lähetettiin joka kolmannelle luette-

lossa olevalle hallitusjäsenelle.  

 

Kysely lähetettiin 196:lle henkilölle, joista kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 66 henkilöä. 

Vastauksia saatiin ensimmäisen kierroksen jälkeen 44, jonka jälkeen vastaajille lähetettiin 

muistutusviesti kyselyyn osallistumisesta LinkedInin kautta (liite 2). Muistutusviestin seu-

rauksena kyselyyn vastasi vielä 21 henkilöä. Täten vastausprosentiksi saatiin 33,7 %. 

Vastausprosentti on yleisimmin 20–80 % välillä ja siihen vaikuttavat tutkittavan kohderyh-

män suuruus, tutkittava aihe ja kuinka tärkeänä kyselylomakkeeseen vastaavat pitävät 

tätä aihetta (Heikkilä 2014, 63).  
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5 Tutkimustulokset  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Aluksi tarkastellaan tutkimustuloksia liittyen 

suorahakuun hallitusjäsenten valinnassa, jonka jälkeen tarkastellaan tulevaisuuden halli-

tustyötä. Kvantitatiivisen kyselytutkimuksen tulokset esitetään yleisimmin taulukkomuo-

dossa jakaumina tai tilastollisina tunnuslukuina (Kananen 2015, 75). 

 

5.1 Vastaajien taustatiedot  

Ensimmäiset kysymykset tarkastelivat vastaajien sukupuolta sekä ikää. Kuviosta 2 ilme-

nee, että vastaajista 53 % oli miehiä ja 47 % naisia, joka kertoo, että vastaajien sukupuoli-

jakauma oli tasainen. Vastaajien ikää kysyttäessä oli vastausvaihtoehtona kolme eri vaih-

toehtoa, 20–40-vuotta, 41–64-vuotta sekä yli 65-vuotta. Kuviosta 3 ilmenee, että suurin 

osa vastaajista olivat 41–64-vuotiaita (84,8 %). 4,6 % vastaajista olivat 20–40-vuotiaita ja 

loput vastaajista (10,6 %) oli yli 65-vuotiaita. 

 

 

Kuvio 2. Sukupuolijakauma. (N=66). 
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Kuvio 3. Ikäjakauma (N=66) 

 

On ennustettu, että tulevaisuudessa nuorten osuus hallituksissa kasvaa, vaikka esimer-

kiksi vuonna 2018 pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä 59 % oli yli 55-vuotiaita (Erkko 2018). 

Tämän vuoksi ikäjakauman selvittäminen toi mielenkiintoista tietoa, sillä vastaajista vain 

kolme olivat tässä kyselyssä alle 41-vuotiaita. 

 

5.2 Suorahaku hallitusjäsenten valinnassa 

Kyselyn ensimmäiset kysymykset liittyivät suorahaun tarkasteluun hallituskokoonpanoa 

valittaessa. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä taustatietojen jälkeen tarkasteltiin, onko 

vastaaja tullut valituksi hallitukseen suorahaun kautta. Tämä kysymys haki vastauksia tut-

kimuksen pääkysymykseen, onko suorahaulle tarvetta hallitusjäsenten valinnassa. Vas-

tausvaihtoehtoina oli kyllä, ei tai en tiedä, jos vastaaja ei ole varma, onko suorahakua hyö-

dynnetty hänen valinnassaan. Vastaukset kysymykseen jakautuivat melko tasaisesti ja ne 

ovat esitetty kuviossa 4. Vastaajista 45,5 % (30 vastaajaa) vastasivat tulleensa valituksi 

hallitukseen suorahaun kautta ja 48,5 % (32 vastaajaa) vastasivat kieltävästi, että he eivät 

ole tulleet valituksi hallitukseen suorahakuprosessin myötä. Neljä vastaajista eli 6 % vas-

taajista eivät osanneet sanoa, onko suorahakua hyödynnetty heidän valinnassaan. Tästä 

tuloksesta selviää, että suorahakua hyödynnetään hallitusjäsenten valinnassa, mutta mui-

takin haku- ja valintatapoja käytetään paljon.  
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Kuvio 4. Valituksi tuleminen hallitukseen suorahaun kautta. (N=66). 

 

Seuraava kysymys oli suunnattu vastaajille, jotka edellisessä kysymyksessä (kuvio 4) vas-

tasivat tulleensa valituksi hallitukseen suorahaun kautta. Kysymys oli tarkentava kysymys, 

jossa tarkoituksena oli selvittää, minkä tyyppiset yritykset tyypillisimmin käyttävät suoraha-

kua uuden hallitusjäsenen valinnassa. Kysymyksessä kysyttiin ”Minkä tyyppinen yritys 

on/oli kyseessä, johon tulit valituksi suorahaun kautta hallitusjäseneksi?” Kuviosta 5 näkee 

vastausten jakautumisen.  

 

 

Kuvio 5. Yrityksen tyyppi suorahaun käytössä (N=30) 

45,5 %
48,5 %

6,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Kyllä En En tiedä

73,3 %

26,7 %

10,0 %

6,7 %

6,7 %

3,3 %

6,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Pörssiyhtiö

Perheyritys

Pääomasijoittaja

Osuuskunta

Valtion enemmistöomisteinen

Ulkomaalaisomisteinen

Jokin muu, mikä



 

 

28 

Vastausvaihtoehdoiksi oli annettu listaus yleisimmistä yrityksen muodoista. Vastaajat pys-

tyivät valitsemaan vaihtoehdoista enemmän kuin yhden vaihtoehdon, sillä moni hallitusjä-

sen kuuluu samanaikaisesti moneen eri hallitukseen. Kuviosta 5 ilmenee, että ylivoimai-

sesti eniten suorahakua hallitusjäsenten valinnassa käyttäneistä yrityksistä olivat pörssi-

yhtiöitä. Kolmestakymmenestä vastaajasta 73,3 % olivat suorahaun kautta valittu pörssi-

yhtiöihin.  

 

Vastaajista 26,7 % oli suorahakuprosessin myötä valittu perheyritykseen, joten selkeästi 

eniten suorahakua vastaajien keskuudessa oli käytetty pörssi- sekä perheyrityksissä. Vä-

hiten vastauksia saivat pääomasijoittaja (10 %), osuuskunta (6,7 %) ja valtion enemmistö-

omisteinen (6,7 %) sekä ulkomaalaisomisteinen (3,3 %). Kaksi vastaajaa (6,7 %) valitsivat 

vaihtoehdon “Jokin muu”, sillä toinen vastaajista oli tullut valituksi suorahaun kautta yli-

opiston omistamaan apteekkiin ja toinen eläkevakuutusyhtiöön.  

 

Seuraavassa kysymyksessä tutkittiin kanavia, joita käytetään uuden hallitusjäsenen valin-

nassa. Tämän kysymyksen avulla haluttiin selvittää, mitä kautta hallitusjäsenet päätyvät 

hallituksiin yleisimmin. Kysymyksen 3 (kuvio 4.) vastauksista selvisi, että suorahaun li-

säksi on myös muita kanavia, joita hyödynnetään uutta jäsentä valittaessa. Hypoteesina 

oli, että suorahakua hyödynnetään hallitusjäsenten valinnassa, mutta omien verkostojen 

hyödyntäminen on kuitenkin vielä suuremmassa roolissa. Vastausvaihtoehdoiksi oli an-

nettu omat verkostot, ulkopuolinen asiantuntija, nykyinen tai entinen työnantaja tai omista-

juus. Lisäksi vastaajat pystyivät valitsemaan vaihtoehdon jokin muu, jos yllä olevista vaih-

toehdoista ei löytynyt oikeaa. Alla olevassa kuviossa (kuvio 6) on esitetty tulokset ky-

symykseen.  
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Kuvio 6. Kanavat hallitusjäsenten valinnassa (N=66) 

 

Suurin osa vastaajista, yhteensä 72,7 %, olivat tulleet valituksi hallituksiin verkostojensa 

kautta, eikä ulkopuolista asiantuntijaa tällöin välttämättä käytetty. Tutkimustulos kertoo, 

että ammatilliset tai henkilökohtaiset verkostot on käytetyin tapa uutta hallitusjäsentä haet-

taessa. Ulkopuolisen asiantuntijan kautta, esimerkiksi suorahakuyrityksen kautta, oli vas-

taajista 37,9 % tulleet valituksi hallituksiin.  

 

Omistajuuden kautta voi myös päätyä hallituksen jäseneksi ja 22,7 % vastaajista olivat 

omistajuuden kautta valittu hallitukseen. 3 % vastaajista valitsivat kohdan “Jokin muu”. 

Nämä vastaajat olivat tulleet valituksi hallituksiin ammatillisen osaamisen vuoksi sekä 

pääomasijoittajan oman haun kautta.  

 

Suorahakuun liittyvissä kysymyksissä tutkittiin seuraavaksi, ”Mitä hyötyjä tai negatiivisia 

puolia näet suorahaun käytöllä hallitusjäsenten valinnassa?” Kyseessä oli avoin kysymys, 

sillä vastausvaihtoehtoja ei haluttu rajata tiettyihin olettamuksiin suorahaun käytöstä. 

Tämä kysymys myös haki vastauksia tutkimuksen pääkysymykseen. Kysymykseen vas-

tasi lähes kaikki vastaajat (N=62), joiden vastaukset ovat koottuna alla oleviin taulukoihin 

(taulukot 4 ja 5). Yhtenevistä vastauksista on muodostettu vastausluokat. Osa vastaajista 

antoi enemmän kuin yhden hyödyn tai negatiivisen puolen, jonka vuoksi vastauksien yh-

teenlaskettu summa on suurempi, kuin todellinen vastaajien määrä. Negatiivisia puolia 

suorahaun käytölle antoi 14 vastaajaa (N=14), jotka ovat koottu taulukkoon 5. 
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Taulukko 4. (N=62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 5. (N=14) 

Negatiiviset puolet suorahaun käytössä Määrä: 

Kustannukset 4 

Samojen henkilöiden kierrättäminen hauissa 3 

Prosessin pituus 2 

Diversiteetin saaminen ehdokkaisiin voi olla haaste 2 

Eivät tunne ehdokkaita etukäteen 1 

Suorahakukonsultin muut asiakassuhteet, jotka rajaavat hakua  1 

Suppea verkosto 1 

Kapea näkemys hallitusammattilaisiksi sopivista profiileista 1 

Jos tarvetta ei ole selvästi esitetty, prosessi voi olla vaikea 1 

Suorahakukonsultin omien ehdokkaiden tuominen listalle  1 

Hallituksen kokoonpanoon sopimisen arviointi 1 

Hakija ei välttämättä ymmärrä, mitä ollaan hakemassa 1 

Hyödyt suorahaun käytössä Määrä: 

Laajempi näkemys potentiaalisiin kandidaatteihin 16 

Prosessin ammattimaisuus ja systematiikka  11 

Taustatyö/Research/Markkinakartoitus 9 

Verkoston laajuus 9 

Objektiivisuus ja läpinäkyvyys 5 

Ammattimainen hallitusjäsenten osaamisprofiilin määrittely   4 

Hallitusten ammattimaisuuden parantuminen  3 

Kansainväliset kontaktit 3 

Tietyn osaamisprofiilin mukainen hakeminen   3 

Ajansäästö 2 

Tehokkuus  1 

Etu pörssiyhtiöissä ja perheyrityksissä  1 

Uusien kompetenssien löytäminen    1 

Tavoitetaan ihmiset, jotka eivät ole aktiivisesti hakemassa uutta 1 

Kolmas osapuoli ja ulkopuolisen arvio 1 

Hallituksen jäsenten yhteen laskettu kompetenssi- ja kokemusra-
kenne tulee suhteutettua vallitsevaan tilanteeseen 

1 
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Markkinaa kartoittaessa Researcher hyödyntää monia eri kanavia, joista potentiaalisia eh-

dokkaita voidaan asiakkaalle löytää. Näitä ovat mm. LinkedIn, omat tietokannat, verkkosi-

vustot, ja verkostot. Yritykset, joista potentiaalisia ehdokkaita voisi löytyä toimeksiantoon 

kartoitetaan perusteellisesti sekä hyödynnetään eri hakukoneita ja tietokantoja ehdokkai-

den löytämiseksi (kts. 3.4.2). Suorahaun käytön eduissa korostui laajempi näkemys po-

tentiaalisiin kandidaatteihin. Myös prosessin ammattimaisuus, Research sekä laajat ver-

kostot korostuivat. Negatiivisina puolina nähtiin prosessista syntyvät kustannukset sekä 

samojen hallitusehdokkaiden käyttö eri toimeksiannoissa. 

 

Suorahaun etujen ja mahdollisten negatiivisten puolien tarkastelun jälkeen vastaajilta ky-

syttiin mielipidettä suorahaun käytölle uutta hallitusjäsentä valittaessa. Kysymyksessä ky-

syttiin ”Tulisiko yritysten hyödyntää suorahakua uutta hallitusjäsentä haettaessa?” Vas-

tausvaihtoehtoina olivat kyllä, ei ja en osaa sanoa. 57 vastaajista eli yhteensä 86,4 % kai-

kista vastaajista olivat sitä mieltä, että yritysten tulisi hyödyntää suorahakua hallitusjäsen-

ten valinnassa. 1,5 % vastaajista vastasivat kysymykseen kieltävästi ja 12,1 % vastaajista 

eivät osanneet ottaa kantaa kysymykseen.  

 

Kuvio 7. Suorahaun hyödyntäminen hallitusjäsenten valinnassa (N=66) 

 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että vastaajien mielestä suorahaulle on käyttöä halli-

tusjäsenten valinnassa ja tästä tuloksesta saadaan vastaus tutkimuksen pääkysymyk-

seen, onko suorahaulle käyttöä hallitusjäsenten valinnassa.  

 

Aikaisempaan kysymykseen myöntävästi vastanneet ohjattiin seuraavaan kysymykseen, 

joka tarkasteli ”Millaisissa tilanteissa tulisi käyttää suorahakua hallitusjäsenten valin-

nassa?”. Kyseessä oli avoin kysymys, joka oli tarkentava kysymys edelliseen kysymy-
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seen, jossa kysyttiin vastaajan mielipidettä suorahaun käytöstä uutta hallitusjäsentä valit-

taessa. Taulukkoon 6 on kerätty avoimen kysymyksen vastaukset. Kysymykseen vastasi 

yhteensä 55 vastaajaa, joiden vastaukset olivat yhteneviä. Näistä vastuksista on muodos-

tettu vastausluokat. 

 

Taulukko 6. Avoimet vastaukset tilanteisiin suorahaun käytölle (N=55) 

Kun haetaan tiettyä kompetenssia/erityisosaamista etukäteen määritellyllä osaa-

misprofiililla, eikä sellaista löydy valmiina omista verkostoista 

21 

Kaikissa tilanteissa / melkein aina / rutiininomaisesti kaikissa hauissa 11 

Kun haetaan uudistusta tai uutta osaamista / muutostilanteessa 8 

Kun haetaan erityisosaamista 5 

Yli 100M€ liikevaihdon yrityksissä / pörssiyrityksissä 4 

Tilanteissa, kun haetaan omistajista ulkopuolista riippumatonta jäsentä 2 

Tilanteissa, joissa valinta ei ole itsestään selvä 2 

Kansainvälisissä hallitusjäsenten hauissa 1 

Jos haluaa paljon vaihtoehtoja ja vertailukohteita 1 

 

Tuloksissa korostui etenkin, että haettaessa tiettyä kompetenssia tai erityisosaamista tar-

kalla osaamisprofiililla, jota ei vielä hallituskokoonpanossa ole, on tilanne, jossa suoraha-

kua tulisi käyttää. Myös 11 vastaajaa oli sitä mieltä, että suorahakua tulisi käyttää kaikissa 

tai melkein kaikissa tilanteissa ja sitä tulisi hyödyntää rutiininomaisesti kaikkiin hakuihin.  

 

Seuraava kysymys oli edelleen suunnattu henkilöille, jotka vastasivat kysymykseen 5.6 

myöntävästi suorahaun käyttöä hallitusjäsenen valinnassa tutkivaan kysymykseen. Kysy-

mys pyrki selvittämään, voiko suorahaulla vaikuttaa hallituskokoonpanon monimuotoisuu-

teen? Vastausvaihtoehdoiksi oli annettu kyllä, ei tai en osaa sanoa (kuvio 8). 
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Kuvio 8. Suorahaun vaikutus hallituskokoonpanon monimuotoisuuteen (N=57) 

 

Kansainvälisesti monimuotoisuus on entistä tärkeämmässä asemassa, minkä takia yrityk-

sien on tärkeätä puuttua monimuotoisuuteen työyhteisöissään, ja tästä syystä monimuo-

toisuus tulisi lähteä jo hallituksien kokoonpanoja mietittäessä. (Öhman ym. 2018.) Kuvion 

8 mukaisesti 94,7 % vastaajista eli yhteensä 54 vastaajaa koki, että suorahakua käyttä-

mällä voi vaikuttaa hallituskokoonpanon monimuotoisuuteen. 3,5 % vastaajista ei nähnyt 

suorahaulla olevan vaikutusta hallituskokoonpanon monimuotoisuuteen. Loput 1,8 % vas-

taajista eivät osanneet sanoa, voiko kokoonpanon monimuotoisuuteen vaikuttaa suora-

haun avulla. Teoreettisessa viitekehyksessä tutkittiin diversiteettiä ja sen entistä tärkeäm-

pää asemaa, joten vastaajilta haluttiin kysyä, pystyykö heidän mielestään suorahaulla vai-

kuttamaan hallituskokoonpanon monimuotoisuuteen. Tuloksista voidaan siis päätellä, että 

jos hallituskokoonpanoihin halutaan monimuotoisuutta, on suorahaku hyvä vaihtoehto. 

 

Vastaajat, jotka vastasivat kieltävästi kohdassa 5.6, jossa kysyttiin ”Tulisiko yritysten hyö-

dyntää suorahakua uutta hallitusjäsentä valittaessa”, siirrettiin vastaamaan tarkentavaan 

kysymykseen, miksi suorahakua ei tulisi hyödyntää hallitusjäsenten valinnassa? Kysymys 

oli valinnainen ja siihen vastasi kahdesta vastaajasta yksi. Vastannut koki, että suora-

hausta ei ole hyötyä uutta hallitusjäsentä valittaessa, sillä henkilöitä ei tunneta etukäteen.  

 

5.3 Hallitustyön tulevaisuus 

Kyselylomakkeen kysymykset oli jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen käsitteli suora-

hakua hallitusjäsenten valinnassa ja toinen keskittyi hallitustyön tulevaisuuteen. Tarkoituk-

sena oli tutkia suorahaun käyttöä sekä nykytilanteessa että tulevaisuudessa ja haluttua 

94,7 %

3,5 %

1,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kyllä

Ei

En osaa sanoa



 

 

34 

osaamista hallituskokoonpanoissa. Seuraavat kysymykset siirtyivät keskittymään hallitus-

jäsenten valinnassa korostettaviin osa-alueisiin, parhaisiin kanaviin jäsenten löytämiseksi 

sekä hallituksen roolin muuttumiseen tulevaisuudessa.  

 

Ensimmäisessä tulevaisuutta koskevassa kysymyksessä kysyttiin “Mitä osa-alueita tulisi 

mielestäsi korostaa tulevaisuudessa uutta hallitusjäsentä valittaessa?” Vastaajille annettiin 

lista eri osa-alueista sekä lisäksi mahdollisuus lisätä oma mielipide ”Jokin muu, mikä” –

kohtaan, mikäli sitä ei oltu listauksessa vielä mainittuna. Vastaajat saivat valita valmiista 

listauksesta kolme heidän mielestään tärkeintä osa-aluetta tulevaisuuden hallitustyötä aja-

tellen.  

 

Kuvio 9. Korostettavat osa-alueet tulevaisuudessa hallitusjäsenen valinnassa (N=66) 

 

Tärkeimpänä osa-alueena pidettiin vastaajien keskuudessa strategiaosaamista. Strategia-

osaamisen valitsivat 66,7 % vastaajista, joka kertoo tämän osa-alueen tärkeydestä myös 

tulevaisuuden hallitusvalinnoissa. Yrityksen strategian toteutumisen seuranta kuuluu halli-

tuksen tärkeimpiin tehtäviin, ja tästä syystä myös strategista näkemystä painotetaan halli-

tusjäseniä valittaessa (kts. luku 2.1). Strategiaosaamisen lisäksi asiakasymmärrysosaami-

sen valitsivat 34,8 % vastaajista.  

 

Sitoutumisen ja aidon kiinnostuksen yrityksen liiketoimintaa kohtaan nähtiin tärkeänä osa-

alueena tulevaisuuden. 33,3 % vastaajista valitsivat tämän yhdeksi tärkeimmäksi osa-alu-

eeksi tulevaisuudessa korostettavien osa-alueiden keskuudesta. Muutoksen läpivieminen 

muuttuvassa toimintaympäristössä nähtiin myös tärkeänä osaamisalueena, sillä maailma 
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muuttuu jatkuvasti ja yritysten on osattava muuttaa toimintatapoja sen mukaisesti, jos ha-

luavat säilyttää kilpailuetunsa. 28,8 % vastaajista valitsivat tämän vaihtoehdon. 

 

Toimitusjohtajataustaiset henkilöt ovat perinteisesti olleet haluttuja hallitusjäseniä yrityk-

siin, mutta tämä käytäntö on kuitenkin muuttumassa niin, että pääpaino uutta hallitusjä-

sentä valittaessa on tietyssä osaamisalueessa eikä niinkään yleisjohtajataustassa (Koivu-

nen 2015). 24,2 % vastaajista olivat sitä mieltä, että tulevaisuudessa tämä osa-alue on 

tärkeä ominaisuus hallituskokoonpanossa. Teknologia- ja digitalisaatio-osaaminen nähtiin 

myös tärkeänä ominaisuutena ja 19,7 % vastaajista kokivat tämän osa-alueen tärkeänä 

uutta hallitusjäsentä valittaessa.  

 

Yritysten hallituksiin halutaan monipuolista osaamista ja kansainvälinen osaaminen oli 

yksi tuloksista esille nousseista tulevaisuudessa arvostetuista osa-alueista. 12,1 % vas-

taajista näkivät kansainvälisen osaamisen tärkeänä. 10,6 % valitsivat toimialaosaamisen 

kolmen tärkeimmän osa-alueen joukkoon ja vain 4,5 % vastaajista kokivat aikaisemman 

hallitusosaaminen olevan vaikuttava tekijä hallitusjäsentä valittaessa. Vastaajista 33 % eli 

22 vastaajaa 66:sta valitsivat kohdan “Jokin muu”. Alla olevaan taulukkoon (taulukko 7) on 

koottu avoimet vastaukset vastausluokkiin. 

 

Taulukko 7. Avoimet vastaukset korostettaviin osa-alueisiin tulevaisuudessa (N=22) 

Riippuvainen yrityksen tilanteesta ja hallituksen kokoonpanosta 12 

Yrityksen liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeä osa-alue 1 

Milleniaalien maailmankuvan ymmärtäminen 1 

Vastuullisuusosaaminen ja HR-osaaminen 1 

Vuorovaikutustaidot 1 

Näkemyksellisyys ja näytöt aktiivisuudesta aiemmissa hallitustehtävissä 1 

Strateginen henkilöstöosaaminen 1 

Tiimityökyvykkyys 1 

Toimitusjohtajakokemus  1 

Kokonaisuuden monimuotoisuus 1 

 

Avoimissa vastauksissa ilmeni korostettavan osa-alueen riippuvan yrityksen tilanteesta, 

hallituksen kokoonpanosta ja strategiasta. Hallitusjäsenen valintaan vaikuttaa paljolti yh-

tiön tilanne ja hallitukselta vaadittu osaaminen tulisi muuttua yrityksen eri vaiheiden 

myötä, jotta se pystyisi tuomaan mahdollisimman paljon lisäarvoa yrityksen eri kehitysvai-

heiden tarpeisiin (kts. luku 2.6). Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että yksittäisiä korostet-

tavia osa-alueita on vaikea nimetä, sillä niihin vaikuttaa moni asia yrityksessä ja hallituk-

sessa. 
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Hallitusjäsenten valinnassa on käytössä monia kanavia ja seuraavassa kysymyksessä tar-

kasteltiin ”Mitä kautta uskot tulevaisuudessa yritysten löytävän parhaiten uusia hallitusjä-

seniä?” Vastausvaihtoehtoina olivat neljä eri kanavaa, joita tiedetään olevan käytössä uu-

sia hallitusjäseniä etsittäessä. Vastausvaihtoehtoina oli omat henkilökohtaiset verkostot, 

ylimmän johdon ja hallitusjäsenten suorahakuyritykset, sosiaalinen media sekä hallitus-

jäsenten verkostot ja yhdistykset. Viides vaihtoehdoista oli ”Jokin muu, mikä” -vaihtoehto, 

joka mahdollisti vastata omasta mielestään paras kanava hallitusjäsenten löytämiseksi, 

mikäli sitä ei oltu vielä listauksessa mainittuna.  

 

 

Kuvio 10. Tulevaisuudessa käytettävät kanavat hallitusjäsenten löytämiseksi (N=66) 

 

Kuviosta 10 ilmenee, että yli puolet vastaajista (54,5 %) koki uusien hallitusjäsenten löyty-

vän tulevaisuudessa ylimmän johdon ja hallitusjäsenten suorahakuyritysten kautta. Tämä 

tulos vastaa tutkimuskysymykseen suorahaun tarpeesta hallitusjäsenten valinnassa ja sen 

perusteella voidaan todeta, että suorahaku mielletään tulevaisuudessa yhdeksi tärkeim-

mäksi kanavaksi uusien hallitusjäsenten löytämiseksi. 16,7 % prosenttia vastaajista uskoi 

henkilökohtaisten verkostojen merkitykseen. Moni hallitusjäsen on samanaikaisesti use-

assa eri hallituksessa mahdollisen päivätyön lisäksi, joten hallitusjäsenten henkilökohtai-

sista verkostoista voi esimerkiksi jo löytyä toivottu uusi hallitusjäsen.  

 

Hallitusjäsenille tarkoitettujen verkostojen ja yhdistysten nähtiin olevan myös kanava, jota 

tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa uusia hallitusjäseniä valittaessa. 15,2 % vastaa-

jista valitsivat tämän vaihtoehdon ensisijaiseksi kanavaksi ja 1,5 % vastaajista uskovat so-

siaalisen median olevan kanava hallitusjäsenten löytämiseksi. 12,1 % prosenttia vastaa-
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jista valitsivat vaihtoehdon ”Jokin muu”, joka tarkoitti sitä, että heidän mielestään paras ka-

nava ei ollut vielä listauksessa mukana. Vastaajien mielestä oikea kanava hallitusjäsenten 

löytämiselle voi olla myös joidenkin tai kaikkien mainittujen kanavien yhdistelmä tai riippu-

vainen yhtiöstä ja sen tarpeista.  

 

Kyselytutkimuksen viimeisenä kysymyksenä oli avoin kysymys, joka oli vaihtoehtoinen ky-

symys koskien hallituksen roolin tulevaisuutta. Kysymykseen vastasi yhteensä 49 henkilö 

(N=49). Alla olevaan taulukkoon (taulukko 8) on koottu kysymykseen tulleet vastaukset 

vastausluokkiin.  

 

Taulukko 8. (N=49) 

Strategian ja toimintojen haastaja, sparraaja ja kehittäjä 14 

Valmis reagoimaan nopeisiin muutoksiin ja katsomaan tulevaisuuteen – muutok-
sen hallinta korostuu 

5 

Hallituksen rooli ja merkitys korostuvat entisestään – hallitustyöskentelyn am-
mattimaistuminen 

5 

Yhteiskuntavastuusta huolehtimisen merkityksen kasvaminen 5 

Riippuu yrityksestä, sen nykytilanteesta ja halutusta kehityssuunnasta 4 

Aktiivisempi, vaativampi, enemmän aikaa vievää 3 

Monimuotoisuuden kasvaminen 2 

Pysyy ennallaan, ei tapahdu roolissa suuria muutoksia 2 

Digitalisaatio, ekosysteemit ja asiakaskeskeisyys nousevat keskiöön 2 

Vaativampi johtoa kohtaan 1 

Uusia osaamisalueita 1 

Hallitusta arvioidaan suoremmin yrityksen tavoitteiden toteuttamisen perusteella 1 

Compliance vaatii enemmän aikaa 1 

Entistä vahvempi johdon tukeminen    1 

Liiketoiminta- ja asiakasymmärryksen merkitys lisääntyy 1 

Tulee lähemmäksi liiketoimintaa 1 

 

Vastauksissa korostui hyvin vahvasti hallituksen osallistuminen yrityksen strategiaan sekä 

hallituksen toimiminen johdon sparraajana. Jo teoreettisessa viitekehyksessä korostui hal-

lituksen osallistumisen tärkeys strategian luomiseen ja sen toteutumisen seuraamiseen ja 

se selkeästi nähtiin vastaajien keskuudessa keskeisenä tehtävänä myös tulevaisuudessa. 

Strategiaan osallistumisen lisäksi muutoksen hallinta, hallitustyön ammattimaistuminen 

sekä yhteiskuntavastuusta huolehtiminen korostuivat tuloksissa. Tutkimuksen teoreetti-

sessa viitekehyksessä todettiin, että muutosta on havaittu nuorten hallitusosaajien kiin-

nostavuuden lisäksi myös hallitustyön ammattimaisuuden lisääntymisessä (kts. luku 2.5).  
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6 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suorahaun tarve hallitusjäsenten valinnassa sekä tut-

kia hallitusjäsenten valinnassa käytettyjä hakutapoja ja vaikuttavia tekijöitä. Tässä kappa-

leessa analysoidaan saatuja tutkimustuloksia, pohditaan niiden linkittymistä tutkimuksen 

teoreettiseen viitekehykseen ja pohditaan tavoitteiden toteutumista. Kappaleessa arvioi-

daan myös tutkimuksen luotettavuutta, tarkastellaan jatkotutkimusideoita työlle sekä arvi-

oidaan omaa oppimista.   

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Tutkimuksessa tutkittiin Talouselämän vuoden 2018 tekemän listauksen (TE500) perus-

teella liikevaihdoltaan Suomen suurimpien yritysten hallitusjäsenten päätymistä hallitus-

tehtäviinsä. Kysely mittasi, mitä kautta hallitusjäsenet olivat tulleet valituksi hallituksiin 

sekä heidän mielipiteitään suorahaun käytöstä hallitusjäsenten valinnassa, nyt ja tulevai-

suudessa. Kun suhteutetaan saatuja tutkimustuloksia teoreettiseen viitekehykseen, voi-

daan havaita monia toisiaan tukevia löydöksiä. 

 

Tutkimus pyrki selvittämään vastauksia pääkysymykseen, onko suorahaulle tarvetta halli-

tusjäsenten valinnassa. Tutkimustuloksista nousi esille, että lähes kaikki vastaajat mielsi-

vät, että yritysten tulisi hyödyntää suorahakua uutta hallitusjäsentä valittaessa. Tätä tutkit-

tiin erityisesti kyselylomakkeen kysymyksellä, tulisiko yritysten hyödyntää suorahakua 

uutta hallitusjäsentä valittaessa. 86,4 % vastaajista vastasivat tähän myöntävästi (kts. ku-

vio 7). Suorahaun käytön eduissa korostui vahvasti laajempi katsaus potentiaalisiin eh-

dokkaisiin sekä prosessin ammattimaisuus. Negatiivisina puolina nähtiin se, että ehdok-

kaita ei tunneta etukäteen, samoja hallitusehdokkaita voidaan käyttää eri hauissa sekä 

prosessista syntyvät kustannukset.  

 

Tutkimuksessa nousi esille, että hieman alle puolet kaikista vastaajista olivat tulleet vali-

tuksi hallitukseen suorahaun kautta. Tämä kertoo, että suorahakua hyödynnetään paljon 

hallitusjäsenten valinnassa. Vastaajista suurin osa oli tullut valituksi pörssiyhtiöön suora-

haun kautta, josta voi päätellä, että pörssiyhtiöt hyödyntävät paljon suorahakua hallitus-

jäsenten valinnassa. Kuitenkin suurin osa kyselyyn vastanneista oli valittu hallituksiin 

omien verkostojensa kautta, josta voi päätellä, että usein omia verkostoja hyödynnetään 

ennen ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntämistä. Hypoteesina oli, että suorahakua hyö-

dynnetään hallitusjäsenten valinnassa, mutta omien verkostojen hyödyntäminen on kui-

tenkin vielä suuremmassa roolissa, joten tutkimustulokset olivat hypoteesin mukaisia.  
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Lisäksi lähes jokaisen vastaajan mielestä suorahaulla pystytään vaikuttamaan hallitusko-

koonpanon monimuotoisuuteen. Jo teoreettisessa viitekehyksessä puhuttiin hallitustyön 

diversiteetistä ja sen korostuneesta merkityksestä, jonka takia yrityksien olisi tärkeätä 

puuttua monimuotoisuuteen työyhteisöissään ja myös jo hallituksien kokoonpanoja mietit-

täessä (kts. luku 2.2). Tuloksista voi päätellä, että jos hallituskokoonpanoissa halutaan li-

sätä monimuotoisuutta, on suorahaun hyödyntäminen valinnassa suositeltavaa. Suora-

haulla voidaan hakea henkilöä tietyllä osaamisprofiililla, joka voidaan määrittää sen perus-

teella, mikä on toivottu osaaminen jo olemassa olevaan hallituskokoonpanoon. 

 

Tutkimuksen viimeiset kysymykset tutkivat hallitustyön tulevaisuuden näkymiä sekä vas-

taajien mielipidettä suorahaun käytöstä hallitusjäsenten valinnassa tulevaisuudessa. Yli 

puolet vastaajista näkivät, että tulevaisuudessa yritykset tulevat löytämään parhaiten uu-

sia hallitusjäseniä hallituksiinsa ylimmän johdon ja hallitusjäsenten suorahakuyritysten 

kautta. Henkilökohtaisten verkostojen sekä hallitusjäsenille tarkoitettujen yhdistysten tai 

verkostojen uskottiin olevan myös hyviä kanavia tulevaisuudessa uusien jäsenten löytä-

miseksi hallituksiin. Tästä voimme päätellä, että vaikka hypoteesin mukaan omat verkos-

tot ovat ensisijainen hakutapa uutta hallitusjäsentä etsittäessä, voi suorahaun käyttö halli-

tusjäsenten valinnassa tulevaisuudessa olla suuremmassa roolissa.  

 

Tulosten perusteella strategiaosaaminen, asiakasymmärrysosaaminen sekä sitoutuminen 

ja kiinnostus yrityksen liiketoimintaa kohtaan ovat osa-alueita, joita tulevaisuudessa arvos-

tetaan uutta hallitusjäsentä valittaessa. Tuloksissa korostui etenkin strategiaosaamisen 

tärkeys, joka on linjassa teoreettisen viitekehyksen kanssa. Teoreettisessa viitekehyk-

sessä todettiin, että yrityksen strategian toteutumisen seuranta kuuluu hallituksen tärkeim-

piin tehtäviin ja tästä syystä myös strategista näkemystä painotetaan suuresti hallitusjäse-

niä valittaessa (kts. luku 2.1).  

 

Tuloksissa kuitenkin korostui, että korostettava osa-alue uutta jäsentä valittaessa on riip-

puvainen yrityksen nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden suunnasta. Tämä oli tiedossa jo 

tutkimusta aloittaessa ja tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä myös todettiin, että 

hallitusjäsenten valintaan vaikuttaa paljolti yhtiön tilanne ja hallitukselta vaadittu osaami-

nen tulisi muuttua yrityksen eri vaiheiden myötä, jotta se pystyisi tuomaan mahdollisim-

man paljon lisäarvoa yrityksen eri kehitysvaiheiden tarpeisiin (kts. luku 2.6). Tämän vuoksi 

on ymmärrettävää, että yksittäisiä korostettavia osa-alueita hallitusjäsentä valittaessa on 

vaikea nimetä sekä kanavat jäsenten löytämiseen voivat vaihdella tarpeen mukaan. 

Yhteenvetona tutkimustuloksista voi päätellä, että yritysten tulisi hyödyntää suorahakua 

hallitusjäsenten valinnassa, etenkin kun haetaan tiettyä kompetenssia tai erityisosaamista 

etukäteen määritellyllä osaamisprofiililla, eikä sellaista löydy valmiina omista verkostoista. 
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Lisäksi tuloksista voimme päätellä, että uutta hallitusjäsentä valittaessa on uuden jäsenen 

haluttu osaamisprofiili suhteutettava jo olemassa olevaan hallituskokoonpanoon. Valin-

nassa korostettava osa-alue on vahvasti riippuvainen yrityksen tilanteesta ja tulevaisuu-

den tahtotilasta.  

 

6.2 Työn tavoitteen onnistuminen 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada vastauksia tutkimuksen pää- ja alakysymyksiin: 

• Onko suorahaulle tarvetta hallitusjäsenten valinnassa?  

• Millaista osaamista hallitukset toivovat jäseniltään? 

• Mitkä tekijät vaikuttavat hallitusjäsenen valinnassa?  

• Mitä hakutapoja ja kanavia hallitusjäsenten valinnassa käytetään?  

 

Tutkimus tutki suorahaun käyttöä hallitusjäsenten valinnassa ja siinä käytettyjä hakutapoja 

ja kanavia. Tutkimus toteutettiin anonyymisti kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, joka lä-

hetettiin Suomessa toimiville suurien yritysten hallituksien jäsenille. Tutkimuksen aineis-

tonkeruun välineenä oli tutkimuslomake, jonka kysymykset muodostuivat tutkimuksen vii-

tekehyksestä. Tutkimuksen vastausprosentiksi saatiin 33,7 % ja tutkimukseen vastasi 66 

vastaajaa, jotka toimivat liikevaihdon mukaan Suomen suurimpien yritysten hallituksien 

jäseninä.  

 

Tutkimuksen pääkysymyksessä pyrittiin selvittämään, onko suorahaulle tarvetta hallitus-

jäsenten valinnassa. Tätä pääkysymystä tutkittiin kyselylomakkeen kysymyksillä 3, 4, 6–

10 ja 12 (liite 3). Vastaajilta kysyttiin, ovatko he itse tulleet valituksi hallitukseen suorahaun 

kautta sekä suorahaun käytön etuja ja mahdollisia negatiivisia puolia. Lisäksi vastaajilta 

kysyttiin, tulisiko yritysten hyödyntää suorahakua hallitusjäsenvalinnoissa. Nykyisen tilan-

teen lisäksi tutkittiin myös tulevaisuutta kysymällä, mitkä ovat heidän mielestään tulevai-

suudessa parhaat kanavat uusien hallitusjäsenten löytämiseksi. Tutkimuksen alakysymyk-

siin, millaista osaamista hallitukset toivovat jäseniltään sekä vaikuttavia tekijöitä hallitusjä-

senen valinnassa, mitattiin kyselylomakkeen kysymyksillä 11, 12 ja 13 (liite 3). Nämä ky-

symykset tutkivat hallitustyön tulevaisuutta ja haluttuja ominaisuuksia hallitusjäsenellä. Vii-

meiseen alakysymykseen, jossa tutkittiin valinnassa käytettyjä hakutapoja, haettiin vas-

tauksia kysymyksillä 5 ja 12 (liite 3). Kysymyksillä tutkittiin, mitä kautta vastaajat ovat pää-

tyneet nykyiseen hallitukseen sekä miten vastaajat uskovat tulevaisuudessa hakukanavia 

käytettävän. 
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Tutkimustulosten perusteella voi päätellä, että tutkimus tutki juurikin sitä, mitä oli tarkoitus 

tutkia ja tulokset tuottivat johdonmukaisia ja yhteneviä vastauksia tutkimusongelmiin. Tut-

kimusongelmiin saatiin kerättyä tutkimuksen avulla paljon tietoa ja täten tutkimusta voi-

daan pitää onnistuneena. Tutkimustulokset tuottivat arvokasta tietoa toimeksiantajalle ja 

niitä tullaan hyödyntämään Momentouksen hallitusjäsenten suorahaun kehittämisessä 

sekä myynnin ja markkinoinnin tukena.  

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Opinnäytetyön luotettavuutta mitataan validiteetilla ja reliabiliteetilla. Reliabiliteetilla tarkoi-

tetaan, että uusittaessa tutkimus saataisiin samat tulokset, kuin tutkimusta tehdessä en-

simmäisen kerran. Validiteetilla tarkoitetaan puolestaan sitä, onko tutkimus keskittynyt tut-

kimaan sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Kananen 2015, 343.) Tutkimuksen luvussa 4 py-

rittiin kuvaamaan mahdollisimman tarkasti, miten tutkimus toteutettiin, jotta tutkimus pys-

tyttäisiin tarvittaessa toistamaan ja lopputulos pysyisi samana.  

 

Tutkimuksen ensimmäisessä kappaleessa mitattiin jo tutkimuksen validiutta peittomatriisin 

(taulukko 1) avulla, jossa pyrittiin varmistamaan, että kyselylomakkeessa kysyttävät kysy-

mykset mittaisivat tutkimukselle asetettuja pää- ja alatutkimusongelmia. Kyselytutkimuk-

sessa validiteettiin vaikuttaa vahvasti se, miten kyselyssä esitetyt kysymykset on onnis-

tuttu esittämään ja saavutetaanko laadituilla kysymyksillä saamaan ratkaisu tutkittavaan 

ongelmaan (Heikkilä 2014, 177). Ennen kyselylomakkeen julkaisemista pyydettiin siitä pa-

lautetta toimeksiantajalta sekä opinnäytetyön ohjaajalta. Kysely tehtiin mahdollisimman 

lyhyeksi ja yksinkertaisesti, jottei kyselyn vastausmäärä kärsisi. Osa kyselylomakkeen 

avoimista kysymyksistä oli jätetty vapaaehtoisiksi, jotta vastaaja ei kokisi kyselyä liian pit-

käksi tai raskaaksi. Positiivisena asiana nousi esiin, että avoimet kysymykset saivat paljon 

vastauksia ja vastaukset olivat informatiivisia ja tarkkaan mietittyjä. Myös jokaiseen kysy-

mykseen oli annettu vastaajalle vaihtoehto lisätä oma mielipide annettujen vaihtoehtojen 

rinnalle, jolla haluttiin varmistaa, ettei vastaajien tarvitse valita vaihtoehtoa, joka ei vastaa 

omaa mielipidettä. Suurin osa kysymyksistä oli kuitenkin pakollisia, jolla haluttiin lisätä tut-

kimuksen luotettavuutta.   

 

Riskinä tässä tutkimuksessa oli kohderyhmään kuuluvien henkilöiden löytäminen ja tavoit-

taminen sekä toivotun vastausmäärän saaminen. Kohderyhmäksi valittiin Suomen suurim-

pien yritysten hallitusjäseniä, sillä moni näistä yrityksistä on listattuja yhtiöitä, jolloin heillä 

on velvollisuus ilmoittaa hallituskokoonpanonsa yrityksen tiedoissa. Täten kohderyhmään 

kuuluneet henkilöt olivat helpommin löydettävissä. Kysely lähetettiin vastaanottajille Lin-

kedIn Recruiter -työkalun avulla, joten hallitusjäseniä, jotka eivät olleet rekisteröityneet 
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LinkedInin käyttäjiksi, ei tavoitettu. LinkedIn on yksi suorahakualalla käytetyimmistä työka-

luista löytää ja tavoittaa henkilöitä, jonka vuoksi se koettiin parhaimmaksi tavaksi lähestyä 

kohderyhmää. Lisäksi harva yritys ilmoittaa hallituskokoonpanoonsa kuuluvien hallitus-

jäsenten yhteystietoja julkisesti, joten LinkedInin kautta kohderyhmään kuuluvat henkilöt 

olivat helpoiten löydettävissä. Yhteystietojen puuttumisen vuoksi sähköpostia ei käytetty 

kyselyn levittämiseen. Lisäksi huomioitiin vastaanottajien mahdolliset roskapostisuodatti-

met, joka olisi voinut ohjata kyselyn roskapostiin ja näin vaikuttanut negatiivisesti kyselyn 

vastausprosenttiin.   

 

Tutkimuksen luotettavuutta voi mitata myös vastausprosentin avulla, joka tässä tutkimuk-

sessa oli 33,7 %. Katoa tässä opinnäytetyössä syntyi 66,3 %. Vastausprosentti on tähän 

tutkimukseen ja kohderyhmään nähden hyvä, ottaen huomioon kohderyhmän yhteystieto-

jen löydettävyyden sekä halukkuuden kyselyyn vastaamiseen. Tutkimuksen perusjoukon 

suuruuden vuoksi tämän tutkimuksen otoksen tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina ja 

näytteenä perusjoukosta. Tutkimustuloksiin oltiin tyytyväisiä, tulokset tukivat tutkimuksen 

empiriaa ja olivat johdonmukaisia sekä laadukkaita. Tämän perusteella tutkimustuloksia 

voidaan pitää suuntaa antavina sekä ammattimaisina.  

 

6.4 Oman oppimisen arviointi  

Opinnäytetyön kirjoittaminen oli opettavainen prosessi. Työskentelen itse suorahakualalla, 

joten minulla oli jo entuudestaan pohjatietoa suorahausta sekä sen keskeisestä proses-

sista. Hallitusjäsenten valinnassa käytetyt hakutavat olivat minulle tuntemattomampi aihe, 

joka teki työn tekemisestä entistä mielenkiintoisemman. Työn alkuperäinen aihe-ehdotus 

tuli toimeksiantajalta, joka muokkautui tutkimusta työstettäessä ja kokonaiskuvan hahmot-

tuessa. Työn teoriaosuutta kirjoittaessa opin paljon uutta hallitustyöstä ja miten hallitustyö 

on muuttunut vuosien aikana. Työn teoriaosuus kirjoitettiin kokonaan ennen empiriaan 

siirtymistä, joka oli työn lopputuloksen kannalta hyvin suunniteltu. Myös tekstin analysoin-

titaidot kehittyivät nopeasti työtä tehdessä sekä itse tiedon kerääminen kehittyi.  

 

Oman haasteen työn kirjoittamiselle toi kiireinen vaihe Momentouksella, jonka vuoksi työn 

loppuunsaattamiselle asetettiin uusi tavoiteajankohta ruuhkan helpottuessa. Lisäksi alku-

peräinen kohderyhmä kyselylomakkeen lähettämiselle muuttui työn aikana, joka aiheutti 

lisätyötä uuden kohderyhmän rajaamisessa. Oman haasteen toi myös se, ettei suoraha-

kua tai hallitusjäsenten valintatapoja ole Suomessa laajasti tutkittu, joka vaikutti tiedon ke-

ruuseen. Teoriaa itse suorahausta oli myös saatavilla yllättävän niukasti. Tämän vuoksi 

myös englanninkielisiä lähteitä käytettiin suorahaun teoriaosuutta kirjoitettaessa. Hallituk-

sen roolista, tehtävistä ja vastuista löytyi kirjallisuutta, mutta suoranaisesti hallitusjäsenten 
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valintaan tai siinä käytettyihin valintatapoihin liittyvää kirjallisuutta oli vähemmän saata-

villa.  

 

Jos aloittaisin opinnäytetyöprosessin uudestaan, muotoilisin kyselylomaketta ja kysy-

mysmuotoja hieman toisin. Tuloksia analysoitaessa huomasin, että avoimia kysymyksiä 

olisi voinut olla kyselylomakkeessa vähemmän. Avoimien vastausten analysoiminen oli ai-

kaa vievää sekä eri tavalla muotoiltuna niistä olisi saanut vielä tarkempia tuloksia. Avoimet 

vastaukset toivat kuitenkin paljon arvokasta ja mielenkiintoista tietoa tutkimukseen ja oli ilo 

huomata, kuinka moni vastaaja oli niihin antanut omat näkemyksensä. Avoimet kysymyk-

set mittasivat pääasiassa mielipiteitä ja tottumuksia, joten kysymyslomaketta suunnitelta-

essa ne tuntuivat parhailta vaihtoehdoilta tulosten mittaamiseen.  

  

Työtä aloittaessa jo tiedostettiin aiheen tutkimisen haastavuus, sillä suorahaun käyttöä va-

linnassa mitattaessa on yrityksen nykytilalla sekä tulevaisuuden suunnalla iso vaikutus uu-

teen valittavaan hallitusjäseneen. Kuitenkin toimeksiantajan kanssa päädyimme siihen tu-

lokseen, että aihe on ajankohtainen ja tuo arvokasta tietoa toimeksiantajalle. Tästä syystä 

lähes jokaiseen kysymykseen annettiin vastaajalle mahdollisuus lisätä oma näkemys jo 

annettujen vastausvaihtoehtojen lisäksi. Kysely haluttiin kuitenkin suunnata tutkimaan 

näitä aiheita, sillä tutkittavista osa-alueista haluttiin saada syvällisempää tietoa hallitusjä-

seniltä. Kohderyhmän vaativuuteen nähden olimme toimeksiantajan kanssa hyvin tyyty-

väisiä lopputulokseen sekä saatuun vastausprosessiin. Toki vastauksia olisi voinut olla 

vieläkin enemmän, mutta saatu vastausmäärä oli riittävä vastaamaan tutkittaviin tutkimus-

kysymyksiin.  

 

6.5 Jatkotutkimusehdotuksia  

Hallitusjäsenten suorahakuun liittyviä jatkotutkimusideoita löytyy laajasti, sillä aihetta on 

tutkittu suhteellisen vähän. Samaan aikaan suorahaku on yleistyvä rekrytointimuoto, jota 

myös saatujen tutkimustulosten mukaan tullaan tulevaisuudessa laajasti hyödyntämään 

hallitusjäsenten valinnassa. Tässä tutkimuksessa otoksen koko oli melko pieni resurssien 

rajallisuuden sekä aikataulujen vuoksi, jonka takia jatkotutkimuksessa otoskokoa voitaisiin 

suurentaa. Tällöin saadut vastaukset kuvaisivat entistä tarkemmin ja kattavammin koko 

perusjoukkoa.  

 

Yksi näkökulma jatkotutkimukselle olisi tutkia aihetta rajaamalla kohderyhmä toimialan ja 

liikevaihtoluokan mukaan, esimerkiksi tutkia pääkaupunkiseudulla toimivia IT-alan yrityk-

siä, joiden liikevaihto on 20–50 miljoonan euron välillä. Näin tutkimustuloksista saataisiin 

vielä yksityiskohtaisempia ja niitä voitaisiin verrata eri toimialojen yritysten kesken. Toinen 
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näkökulma jatkotutkimukselle olisi tutkia aihetta tietyn yritystyypin mukaan, esimerkiksi 

keskittyä pelkästään tutkimaan pörssiyhtiöitä tai perheyrityksiä. Tämän tutkimuksen vas-

tauksista ilmeni, että henkilöt, jotka olivat tulleet valituksi hallituksiin suorahaun kautta, oli-

vat suurin osa tulleet valituiksi pörssiyhtiöihin. Täten olisi mielenkiintoista esimerkiksi tut-

kia perheyrityksien suhtautumista suorahaun käytölle hallitusjäsenten valinnassa ja selvit-

tää eroavaisuudet suhteessa pörssiyhtiöihin.   

 

Hallitusjäsenten suorahakuprosessi on suoraan verrattavissa johdon suorahakuproses-

siin, joten jatkotutkimusideana olisi mielenkiintoista tietää, mikä on suurin syy siihen, ettei 

suorahakua käytetä samoissa määrin hallitusjäsenten valinnassa. Jatkotutkimus voisi kes-

kittyä tutkimaan tätä ilmiötä esimerkiksi teemahaastatteluiden muodossa.   
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