
Kasvua  
 
 

työhyvinvoinnilla,  
haasteita hallitukselle 

 
Aktiivisen omistajan näkökulma 😊 

1 



Hallitus:   

”Sotilas- ja yhteiskuntaorganisaatioihin 
pohjautuva muutaman hengen toimielin, joka 
huolehtii omistajan edun toteutumisesta” 
 
 
 
 
Hallituksen työ ei ole päivittäinen johtaminen. 
Työhyvinvointi on päivittäinen asia.  
Miten tämä voi kuulua hallitukselle? 
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😊 



Mitä Saalastilla tapahtui? 

Ensin  
oli Saalasti, hallitus ja Timo 
 
Sitten  
tuli Mirror, jory ja Tomi 
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Herätys 😊 

Tri Annika Vatanen esityksensä lopuksi: 
”Mitä suomalaisissa firmoissa tapahtuisi, jos 
kaikista niistä otetaan hallitukset pois?” 
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Herätys 😊 

Ei yhtään mitään 
 
 
 
 
 
Keskimäärin suomalaiset hallitukset eivät tuota 
lisäarvoa  
Tutkimus selvitti hallituksien lisäarvon tuottoa 
roolituksen ja tiimityön kannalta 
Substanssiosaamisen vaikutusta ei tutkittu 
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Työhyvinvointi 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ei ole kukkahattuhöttöä  
Tarkoitus > intohimo > osaaminen > vapaus 
Luottamuskierre 
Oman työn sisältöön vaikuttamista 
Kääntäen verrannollista huonoimpaan  
hyväksyttyyn suoritukseen  
 

😊 



Miten thv näkyy  
päivittäisessä tekemisessä? 

Todellinen thv on 
firmalle kuin öljy 
moottorille. Asiat 
sujuvat. 
Mitattavia asioita 

Luottamusindeksi 
Asiakastyytyväisyys 
Toimitusvarmuus 
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Mittaa: 
Aloitteet 

Luottamusindeksi 
Asiakastyytyväisyys 

Toimitusvarmuus 
 

Thv on 
firmalle kuin öljy 

moottorille. 
Asiat sujuvat. 

 

😊 



 
THV ja eri johtamistavat 

Palkatessaan toimitusjohtajan hallitus 
valitsee firmalle sopivan johtamistavan ja 
näkökulman työhyvinvointiin 
Vertaa: 

Lean  (TPS) vs ISO 
Leader vs Manager 
Osaamisen johtaja vs yleisjohtaja 
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Liikkeenjohtomallien 
kehitystahti kiihtynyt   
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Laloux:  
Reinventing organisations 

THV  
?
  

Heimo, 
selviytyminen, 

pelko 

Johtaja, 
voima 

Kirkko, armeija, 
käskyketju, keppi 

Rehti kilpailu, 
omistajan perspektiivi, 

porkkana 

Asianomistajan 
perspektiivi, 

moniarvoisuus 

Itseohjautuva, 
evolutionäärinen, 

tarkoitus 

😊 

Buurtzorg 
FAVI 



Liikkeenjohtomallit 😊    

Anglo-amerikkalainen, rehtiin kilpailuun ja 
meritokratiaan perustuva pyramidimalli 
Suoranainen sotilasorganisaation jatke 
Hallitukselle sisäänrakennettu tarve 
 
Työhyvinvointi mahdollista 
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Liikkeenjohtomallit 😊  

Ohjaamiseen perustuva liikkeenjohto 
Yhdessä tekeminen  
Hallitukselle ei ole itsestään selvää tehtävää 
toimitusjohtajan nimittämisen lisäksi 
 
Työhyvinvointi keskiössä 



Työhyvinvointi ja kannattavuus 
korreloivat selvästi. 😊    

Hyvät työpaikat ovat kannattavampia 
Fortune 100 best companies to work for  

Keskimääräinen osaketuotto 1997 – 2010 11,06 % 
Vrt S&P 500 3,83 % 

Suomen GPTW-listatut firmat kasvaneet noin 20 
% p.a. enemmän kuin muut 
Seuraussuhteen suuntaa ei ole helppo osoittaa 
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Tavoitteenasettelu 😊    

Pekka Möttö / 
OnniBus:  
Ei saa ajatella kuten 
suomalaishiihtäjät, että 
mennään tekemään 
”oma hiihto”. Kisaan 
mennään voittamaan! 
Meillä oli alusta asti 
selkeä tavoite: olla 
Suomen suurin 
bussiyhtiö. 
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Piirisarja 
vai MM? 



Parhaat työntekijät 
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Haluavat  
olla voittavan 

hevosen 
selässä 

 
 

Haluavat 
tehdä työtä 

hyvässä 
työpaikassa 

 
 

 
 

😊 
THV ja 

MM 



Missä organisaatio tuottaa lisäarvoa? 😊 

Lattialla, vertaa 
Huippuhallitus ja surkea toimitusjohtaja. 
Huipputoimari ja surkea hallitus 

Onko hallitus samalla viivalla? 
Kaikkien muiden lisäarvon tuottoa 
ainakin yritetään mitata 
Hallitukselle samat vaatimukset kuin 
muille. Muuten THV laskee. 
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Milloin hallitusta tarvitaan? 

Perinteisessä mielessä: 
Firma on hyvin suuri 
Operatiivinen organisaatio tuuliajolla 
Toimintamalli autoritäärinen 
Organisaatio korkea  
Sounding board   
Strategian luontiin 
”Kunkku tulee hulluksi” 
Omistus hajanainen tai ei osallistu toimintaan 
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Milloin hallitusta tarvitaan? 

Ei tarvita perinteisessä mielessä jos 
Toiminnassa terävä fokus  
Omistaja tietää mitä tekee 
Firman toiminta perustuu huippuosaamiseen  
Firma on itseohjautuva   (teal) 
 

Ylläolevalla on paljon yhteistä työhyvinvoinnin kanssa  
Thv-kannattavuus-seuraussuhteen suunta! 
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Vaihtoehto 😊 
Moni hyvä työpaikka ei käytä hallitustaan: 

 

GPTW-listattu huippuasiantuntijayritys 
Suuri, yksityisesti omistettu, useassa 
maassa toimiva huolto- ja palveluyritys 
Menestyvä hoiva-alan yritys 
Jne 
 
 
Hallituksen tilalla jokin tehokkaampi järjestelmä  
Vrt monien start-uppien jory-hallitus sekoitus 
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Tulevaisuus 😊    

80 % ajasta tulevaisuuteen varautumiseen 
Tulevaisuus: Looginen jatkumo vai yllätysten jono? 

Kahneman: Thinking, fast and slow: 
Asiantuntijatkaan eivät osaa ennustaa tulevaisuutta  

Mustat ja valkeat joutsenet 
Resilience vs. strategia  
Osaaminen ja itseohjautuvuus vs. kontrolli 

THV – kun tulee tiukka paikka 
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Hallitus ja strategia 

Maarika Maury, väitöskirja 2016 😊 
150 firmaa ja 10 000 työntekijää  
Firmoissa kirjatut strategiat 
13 % johdosta 
8 % keskijohdosta  
2 % työntekijöistä 
tiesi mitä tavoitellaan ja millä keinoin 
THV, strategia ja jalkauttaminen?  
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Onnistumisen mittarit 
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Firman 
tulos 

V M E R 

Hallituksen 
saama 
vertais-
palaute 

Hallituksen 
tekemät 
aloitteet  

😊 Aloitteet 
Luottamusindeksi 

Asiakastyytyväisyys 
Toimitusvarmuus 

 



Teknologiafirman hallituksen tehtävät 

Valita haluttua johtamistapaa osaava toimitusjohtaja 
Vaalia osaamista  
Luoda seuraamisen kulttuuri 
Huolehtia firman tarkoituksen oikeellisuudesta 
Varmistua johtoryhmätyön laadusta 
Huolehtia itse- ja vertaisarvioinnista 
Tehdä aloitteita 
Varautua ja johdattaa tulevaisuuteen 
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Kotitehtäviä 

Osaatko mitata hallituksesi tuottamaa lisäarvoa? 
Miten hallitus voi kasvattaa osaamista?  
Mihin metaforaan firmasi johtaminen tukeutuu? 
Kuinka kypsentää hallitus 360 asteessa? 
Miten hyvin työntekijät tuntevat strategian ennen sen 
julkistamista? 
Miten varaudutte mustiin ja valkoisiin joutseniin? 
Kohdatessanne vaikeuksia, lisäättekö kontrollia vai 
osaamista? 
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Kiitos!        www.saalasti.fi 

Hallitaan menestystä ja hyvinvointia!  
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