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Kuka, mitä ja miksi?Kuka, mitä ja miksi?Kuka, mitä ja miksi?Kuka, mitä ja miksi?





YRITYKSEN ISOT HAASTEETYRITYKSEN ISOT HAASTEETYRITYKSEN ISOT HAASTEETYRITYKSEN ISOT HAASTEET

• Miten kääntää yrityksemme ansaintalogiikka uusille 

urille?

• Missä kanavissa asiakkaamme haluavat asioida?

• Kuinka saamme aikaiseksi ylivertaisen 

asiakaskokemuksen?

• Miten toteutamme Suomen parasta jätehuoltoa?









Partneripäivä 4.10.2018 
Kuopio



Olen…

Hallintojohtaja Annamari Kärki, 43 v.

 Sisäilmatalo Kärki Oy:n hallituksen pj.

 Jäsen Josek Oy:n hallituksessa ja Kuopion 
kauppakamarin kasvuyritysvaliokunnassa

 Tradenomi (kohta YAMK)

 Ex-virkamies valtiolta viestinnän parista

 Kolmen lapsen äiti (20, 18 ja 10v.)

 Nopea innostumaan &
super-nopea kyllästymään

 Kroonisessa matkakuumeessa



Sisäilmatalo Kärki Oy

 Toimipaikkoja 4 

(Joensuu, Kuopio, Lappeenranta, 
Helsinki)

 Henkilöstö 19

 Liikevaihto 1,65 M€ 

 Toimitusjohtaja, 
rakennusterveysasiantuntija 
Jukka-Pekka Kärki



• Uudisrakentamisen sisäilma 
hankesuunnittelusta rakennuksen 
valmistumiseen

• Sisäilmakorjausten suunnittelu
• Sisäilmavalvonta
• Ilmanvaihdon puhtaus
• Kosteuskoordinaattori
• KuivaKetju10 -rakentaminen

• Alan kehittämishankkeet
• Sisäilmaviestintä
• Sisäilmakyselyt (Örebro & 

rakennusteknisten tutkimusten tueksi 
tehtävät käyttäjäkyselyt)

• Langattomat valvontasensorit

TutkimuksetTutkimuksetTutkimuksetTutkimukset Terve rakentaminenTerve rakentaminenTerve rakentaminenTerve rakentaminen Kehityksen kärjessäKehityksen kärjessäKehityksen kärjessäKehityksen kärjessä

• Hajuhaitan tai terveysoireiden 
perusteella käynnistyvät  
ongelmanselvitykset

• Kuntotutkimukset, 
sisäilmaselvitykset

• Asbesti- ja haitta-
ainetutkimukset



Asiakkaitamme mm.



Hallitustyöskentely käyntiin, milloin ja miksi

Yrityksen 
perustaminen

1 / 2013

Syksy 2014

Hallituksen jäsenten 
etsintä 

Hallituspartnerit Itä-
Suomi ry:n kanssa

Tiina Tolvanen ja 
Jouni Pitko aloittavat 
hallituksen jäseninä

2 / 2015

”Parisuhdeyritys” -> 
2 ulkopuolista jäsentä 
tasapuolisuuden vuoksi

Uskottavuus ulos- ja sisäänpäin

Osaamisen vahvistaminen, 
sokeutumisen 
ennaltaehkäiseminen 

Ajatustuki, sparraus

Ryhtiä johtamiseen

Verkostot

”Pysyy pää pinnalla & 

joku myllyttää päätä välillä”
(minä Facebookissa)



Kokemuksia & mietteitä 

Onnistumisia: 
 Pöytäkirjakokouksista oikeisiin 

keskusteluihin
 Pää ylös arkirumbasta, suunnitelmallisuus 

ja iso kuva, tekemisen tahti
 Sparraus & henkilöstöjohtamisen tuki
 Osaamisen jakaminen (henkilöstön 

tapaaminen, koulutustuokiot)
 Ovien avaaminen (verkostot), rohkaisu

Kehittymispohdintaa: 
 Ulkopuolisten jäsenten kausi 3v vai mikä?
 Mikä osaaminen aikuisten oikeasti auttaisi 

kasvussa?
 Hallituksen jäsenten roolien määrittely?



Yhteystiedot





STRATEGIAT KUNTOON!
Suomalaisten pörssiyhtiöiden strategiat ja 

taloudellinen menestys vv. 2011-2015 ja 2018 

Lasse Kurkilahden ja Toivo S. Äijön tutkimusraportti 2018

Dr. Toivo S. Äijö, CEO, Professor

Vista, California • Antibes, France • Helsinki, Finland



Tutkimuksen tausta
• Tavoite: selvittää suomalaisyritysten strategioiden taso ja 

merkitys taloudelliselle menestykselle (perustuen 
selkeään korrelaatioon; hyvä strategia johtaa 
menestykseen)

• Tutkimusmateriaali: strategiat ja taloudellinen menestys 
viisivuotiskaudella 2011-2015 sekä 2018

• Tutkimuskohde: kaikki (28) suuret (yli 1 mrd.)  suomalaiset 
pörssiyritykset sekä näyte (16) keskisuurista ja pienistä 
pörssiyrityksistä, yhteensä 54 yhtiötä.

• Aikaisemmat tutkimukset ja kirjat:
• Strategiatutkimukset: 2012 ja 2015

• Kirjat: ”Ui tai uppoa – Suomalaisyritykset globaalitalouden 
hyökyaallossa” (2007) ja ”Selviydy tai sukella – Kriisistä 
kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla” (2011)



Tutkimuskohde ja tulokset
Tutkitut asiat (vuosilta 2011-15 ja 2018)

• Strategiamääritelmä: sisältö ja taso 
Kansainvälisten kriteerien perusteella luokittelimme viiteen tasoluokkaan: tulos oli 
seuraava:

1. ”Erittäin hyvä” – 3,7% (2 yritystä) 18,5%

2. ”Melko hyvä” – 14,8% (8 yritystä ) (10 yritystä)

3. ”Kohtuullinen/välttävä” – 22,2% (12 yritystä)

4. ”Melko huono/huono” – 29,6% (16 yritystä) 81,4%

5. ”Strategia puuttui kokonaan – 29,6% (16 yritystä) (44 yritystä)

• Talouden kehitys (kasvu ja tulos)
Taloudellinen kasvu ja menestys: taloudellinen tilanne oli vielä vaikea tilassa ja hajonta oli 
erittäin suuri. (esimerkiksi yritysten välinen liikevaihdon kasvun vaihtelu oli peräti +140% ja 
–56% välillä).  Yritysten raportointi oli hyvin epätasaista, joten päädyimme käyttämään 
mittareina liikevaihdin kasvua ja  sijoitetun pääoman arvoa. Lisäksi liikevaihdon kasvu ja 
sijoitetun pääoman tuotto olivat usein toisilleen käänteisiä.

YLLÄTTÄVÄ PÄÄTULOS: Valtaenemmistön (81,4%) strategiat olivat huonoja tai ne 
puuttuivat kokonaan! - Strategian hyvyyden ja taloudellisen menestyksen välillä ei 
löytynyt minkäänlaista tilastollista  korrelaatiota!



Neljä suomalaista tutkimusta (2009-2017)
• Eskelinen (2009) Strategian esittely vuosikertomuksessa: hyvin eritasoista, 

pinnallista ja menneisyyttä painottaen.

• Suomen strategisen johtamisen seura (2010) ”Suomalaisen 
strategiaosaamisen tila”; Arviot strategisesta osaamistasoista ovat laskeneet 
nopeasti (”pohjamudissa”). Ylimmän ja keskijohdon välillä on näkemyseroja 
strategiasta. Sisäiset kommunikaatio-ongelmat.

• Surakka (2011): yritysten käsitystä strategiasta voisi kuvata sanoilla 
”sekavaa ja pinnallista”. 

• Kurkilahti & Äijö, tutkimukset 2012 (75 yritystä)  ja 2014 (63 yritystä: yleistaso 
on huono. Vain vähemmistö yrityksistä on esitellyt strategiansa ja sekin 
puutteellisesti. Selkeä strategian ydin löytyi n. viidennekseltä. Tavallista oli 
tavoitteiden ja strategian sekoittaminen toisiinsa. 

• Sivuluoto (2013) Strategia ja sijoittajan näkökulma tulee esiin  vain 
muutamassa kohdassa, mikä ei aina auta sijoittajia.

• Maarika Maury; väitöskirjatutkimus 2016-17. ”Alasta riippumatta strategiat 
eivät edes eroa toisistaan. Strategiat ovat epäselviä ja kapulakielisiä. Ylin 
johtokaan ei muista strategioitaan; vain 13% pystyy toistamaan painopisteet.



Neljä kansainvälistä tutkimusta: 1-3
1. McKinsey Global”Strategiat testiin” (2135 kansainvälistä johtajaa v. 2011 ) 

- Suurienemmistö ei täytä hyvän strategisen suunnittelun kriteerejä.

- Vain 2% täytti kaikki 10 hyvän strategianvaatimukset.

- Vain 12 % johtajista piti strategian ainutlaatuisia piirteitä ja sisältöä (uniikkius) tärkeänä (IT- ja 
teknologia-alat selvä poikkeus: n. puolet piti niitä tärkeinä.)

- McKinsey: ”Strategiat” ovat kokoelmaerilaisia toimenpiteitä – vaarana on sekavuus ja tehottomuus.

2. McKinsey Quarterly (2011 – erillinen syvähaastattelu edellisen pohjalta) 

- Uniikit resurssit, oivallukset ja ainutlaatuinen osaaminen ovat tärkeä kilpailuedun lähde, hyvä 
strategia korostaa paremmuutta ja eroja kilpailijoista.

- Suuri enemmistö (65%) pystyi täyttämään vain kolmasosan hyvän strategian vaatimuksista. Ei riitä, 
että tekee parhaansa ja samoja asioita kuin kaikki muut.

3. Leinwand ja Mainardi; ”Mikä määrää yrityksen menestyksen?” (400 johtajan syvä-haastattelu 2013, 
kirja)  - Kolmasosan mielestä yritykset keskittyvät ”strategiatyössä” liikaa lyhyen tähtäyksen parannustoimiin ja 
liian moniin strategiaprojekteihin samaan aikaan. - Vain yritykset, joilla on pysyvä uniikki paremmuus 
menestyvät. Hyvä strategia korostaa eroja kilpailijoista. Kilpailuedun ja menestyksen lähteet ovat uniikit 
resurssit, uniikit oivallukset ja ainutlaatuinen osaaminen.
4. …/… -->



Presentation name and author

(../.. Neljä kansainvälistä tutkimusta: 
4.) Fortune 1000: Mikä erottaa parhaat yritykset tavallisista: ‘Maailman 

ihailluimmat yritykset”
(V.  2016 haastateltiin  15’600 johtajaa 29 maasta, 652 yrityksestä, 57 toimialalta)- Strategialla erottuminen on yhä vaikeampaa; 

- Uniikki strategia vaatii uniikkia toimintamallia.
- Peräti 64 prosenttia johtajista ei ymmärrä strategiaa riittävän hyvin

menestyäkseen! 
- Keskijohdosta osa ei usko tavoitteisiin, aktiivisesti vastustaa tai sabotoi

salaa, tekee yhteistyötä vain jos on pakko…
- Maailman parhaissa firmoissa:

- Strategia perustuu uniikkiin osaamiseen ja  toimintamalliin.
- Toimintamalli ja oirganisaatio tukevat strategiaa
- Henkilöstö ymmärtää strategian ja on siitä motivoitunut
- Henkilöstöllä on riittävä osaaminen, työkalut ja valtuudet
- Johtaminen on strategian mukaista ja tuloksilla mitattavaa
- Ylin johto käyttää hallitusta aktiivisesti sparrauskumppanina
- ‘Teokkaissa yrityksissä liikevaihto kasvaa 4,5 kertaisesti verrattuna

tehottomiin, asiaakkaat ovat tyytyväisempiä, huippusuorituksiin yltävä
henkilöstö on 50% suurempi ja työntekijöiden vaihtuyvuus on 54% pienempi. 

(Tässä tutkimuksissa oli Suomi ja muut pohjoismaat mukana. Suomi erottui erityisesti
voimakkaalla pessimismillä henkilöstön ja organisaation suhteen, kun kysyttiin, uskovatko 
he, että yritysten ponnistelut sitoutumisen ja mahdollistamisen lisäämiseksi ovat 
onnistuneet,).



Suomalaisten pörssiyritysten parhaita strategioita

• Hyvväksi (eli erittäin hyväksi tai melko hyväksi) arvioitiin 18,5% tutkituista yrityksistä. 
Varsinkin erittäin hyvien osuus oli paljonästi alempi kuin maailmalla yleensä. Tärkein
hyvän strategian määritelmän kriteeri on kyky määritellä terävästi ja uskottavasti
uniikki paremmuus, joka mahdollistaa hyvän menestyksen. 

• Ongelma näissä suomalaisyritysten vastauksissa oli se, että määritelmä jäi liian
yleiseksi ilman konkreettisia todisteita tai perusteluja.

• “Kannattava kasvu” oli tavoite tai jopa “strategia” lähes puolella (43%)

• Esimerkkejä:
- ”Toiminta-ajatuksemme on luoda lisäarvoa uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista.” 

- “Menestymme asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa kestävän kehityksen 
mukaisilla innovatiivisilla ratkaisuilla.” 

- ”Uusi strategia tähtää kasvuun asiakkaiden kanssa.” Euroopan johtava laadussa

- Paras kumppani, koska annamme parasta palvelua ja kuuntelemme

- Ylivertainen suorituskyky

- Ainutlaatuinen osaaminen

- Ainutlaatuinen tuotevalikoima

- Paras tuotto asiakkaan investoinnille



Pörssiyritysten strategiaselvityksen tuloksia

• Kuten alussa kävi ilmi tutkittujen strategioiden taso oli hämmästyttävän huono samoin 
kuin kansainvälisissä selvityksissä, mutta huonojen strategioiden osuus oli selvästi 
vielä korkeampi suomalaisyrityksillä.

• Suuri enemmistö strategiamääritelmistä on muodollisia ja pinnallisia ja usein vielä 
sekavia, koska usein kaikkia ”tärkeitä ja suuria asioita” pidetään strategiana. 

• Suuri enemmistö ei määrittele selkeää menestyksen perustaa.

• Strategiat ja tavoitteet sekoitetaan yleisesti toisiinsa.

• Strategiat ovat usein keskenään niin samanlaisia, että yrityksen nimet voisi vaihtaa 
keskenään. 

Esimerkkejä:

• Visio: “toimialan halutuin yhteistyökumppani”, “Olla asiakkaiden halutuin kumppani”, 
“Olla asiakkaiden ensimmäinen valinta”

• Tavoitteemme; “Kannattava kasvu ja asiakastyytyväisyys”,“Olla johtava toimija ja 
arvostetuin toimittaja”,”,  “kannattava kasvu”, “nopea kasvu ja kannattavuus, vahva
asema”; “Markkina-arvon kasvattaminen, Alan paras kannattavuus”, 

• Strategia; “Volyymin kasvattaminen”, olla vahva peluri kotimaassa”, “Olemme
keskittyneet fokukseen ja tehokkuuteen”, “Olemme sitoutuneet parantamaan
asiakkaan suorituskykyä”, “Lisäämme liiketoiminnan fokusta”

• Tuotteet; “luotettavia ja laadukkaita koneita, tekniikkaa ja palveluita”. “Olemme paras 
kumppani, koska annamme parasta palvelua, kuuntelemme ja ymmärrämme” , 
“tuotteemme ovat luotettavia ja laadukkaita…Luomme arvoa asiakkaillemme”…



Syitä strategioiden huonoon tasoon

(Huom. Tämä on globaali ongelma, ei vain Suomessa, vaikka se onkin 
Suomessa keskimääräistä suurempi haaste)

• Tilastollisesti suurin osa on huonoja ja vain pieni osa huippuja. (jakauma 
ei siis noudata Gaussin käyrää)

• Laumailmiö:  Tehdään kuten aina ennenkin ja kuten kaikki muutkin, eikä 
nähdä vaivaa.

• Myytti strategian salaamisen tärkeydestä: Se missä olemme 
asiakkaillemme selvästi parempia kuin maailman parhaat kilpailijat täytyy 
julistaa koko maailmalle.

• Suomalaisen strategiakirjallisuuden huono taso.  Eräs professoru tarjoaa 
määritelmää: ” Strategia on organisaation toiminnallinen juoni, sen 
tapahtumisen punainen lanka.”

• Älyllinen laiskuus: terävät modernit strategiamääritelmät ovat olleet tarjolla 
20-30 vuotta (niitä aloitettiin kehittämään jo 1950- ja  1960–luvuilla.Hyvän
strategian oppaita ja malleja on ollut jo pitkään tarjolla alkaen alan
klassikoista,  esim. Peter Drucker, Igor Ansoff, ja Michael Porter,



Mikä on oikea strategia? 
STRATEGIASSA ON AINA KYSYMYS MENESTYKSESTÄ!

 Strategia ei ole vain suurten ja tärkeiden asioiden kuvailua!

 Strategian pitää perustua faktoihin. Strategia laaditaan 
suhteessa asiakkaisiin ja kilpailijoihin. 

 Strategiassa on aina kyse menestyksestä.

 Jokainen strategia testataan aina asiakakontaktipinnassa:    
kun asiakas ostaa, strategia toimi – mutta 

kun asiakas ei osta, strategia ei toiminut!

 Kilpailustrategian ydin on ylivoimainen asiakashyöty eli missä
yritys on uniikki ja selvästi parempi kuin parhaat kilpailijat. 

 Kansainvälisessä bisneksessä tämä tarkoittaa, että yrityksen on 
oltava alallaan asiakkailleen maailman paras.



Pk-yritysten markkinoillepääsyn esteet:

• Paikallisten valmistajien suhteet asiakkaisiin ovat vakiintuneempia ja 
luottamuksellisempia (38%)

• Tiedot kansainvälisistä markkinoista (kilpailu, jakelu, kulttuuri jne.) 
ovat puutteellisia  (26%)

• Paikallisten valmistajien markkinatuntemus on ulkomailla parempi 
(25%)

• Henkilöstömme kielitaito on puutteellista (22%)
• Yhteistyö ulkomaisten asiakkaiden kanssa on vaikeata 

tuntemattomalle suomalaisyritykselle (19%)
• Ulkomaisilla markkinoilla jo olevien valmistajien vastatoimenpiteet 

(13%)
• Tullit, tariffit tai protektionistinen kauppapolitiikka vaikeuttavat vientiä 

(10%)
• Viranomaishyväksyntöjen saaminen tuotteillemme on ulkomailla 

kallista ja aikaa vievää (7%)
• Viennin rahoitus- ja valuuttariskit (5%)
• Markkinatiedon hankkimisen vaikeus (2%)



YLIVOIMAINEN ASIAKASHYÖTY 
– MENESTYKSEN PERUSTA

Markkinoilletulon kynnys

(koostuu kilpailijoiden vahvuuksista)

Ylivoimainen

Asiakashyöty

(kilpailuetu)



MARKKINOIDEN KILPAILUN TUOTTEIDEN JA

JA YRITYSTEN KIRISTYMINEN TEKNOLOGIOIDEN

GLOBALISAATIO STANDARDISOITUMINEN

DIFFEROINTIHAASTE

DIFFEROINTI-

STRATEGIAT

HINTA-
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KAATIO

KONSOLI-
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toimintamal
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KUSTANNUS-

TEHOKKUUS** 

&VOLYYMI

3. ERILAISTAMISHAASTE kypsyvillä aloilla



TUKEA STRATEGISELLE SUUNNITTELULLE* 

• Nykyisistä strategiaoppaista ehkä paras on Richard Rumelt, joka on 
kirjoittanut loistavia strategiaoppaita. (The Economist-lehti nimesi hänet
yhdeksi mailman 25 vaikutusvaltaisimmista henkilöistä.). Pääteos on 
“Good Strategy Bad Strategy. The Difference and Why It Matters” 
(2011)

• Rumelt kirjoittaa mm: 
- “Strategia ei ole tavoite… kokonaiskuva… tai kokelma suuria ja tärkeitä

asioita. “

- “Monilla yrityksillä, erityisesti suurilla yhtymillä yrityksillä ei itse asiassa usein
ole strategioita ollenkaan, vain toiminnan kuvailua.”

• Muuta hyvää strategiakirjallisuutta mm. : 
- Kaplanin ja Nortonin “Tuloskortti”, sekä

- Kimin ja Mauborgnen “Sinisen meren strategia”.

* Top Trainers Finland tarjoaa joustavasti yrityksille strategian analyysi- ja 
toteutuspalveluita, Lisätietoja osoitteesta Toivo.aijo@toptrainers.fi
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Mikä dimexissä on niin erinomaista?

‣ Lähituotantoa – Tuotannon kulmakivi on Euroopassa ja toimitusvarmuus
on markkinoiden paras

‣ Kompakti valikoima- Helpompi ostaa ja myydä, jokaiselle tuotteelle on 
roolinsa kuvastossa ja se on saatavilla

‣ Asiakaskohtaiset mallistot – Isoimmille asiakkaille voimme tarjota
täsmäsuunniteltuja tuotteita jotka tukee yrityksen brändiä tai joissa on 
työnvaatimia erikoisominaisuuksia

‣ Luotettava kumppani – Suomalainen perheyritys, taloudellisesti vakaa, 
perustettu 1982

‣ Tuotekehitys – Yhtä nopeaa ja proaktiivista kuin asiakaspalvelumme

‣ Mahtavat tuotteet - laatu, turvallisuus, mukavuus, istuvuus, toimivuus

‣ Dimexasenne
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‣ Ratkaisulähtöisyys 

‣ No nonsense

Dimexasenteen ydin
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Dimex ssa

‣ Suomen isoin työvaatebrändi

‣ Toisen polven suomalainen perheyritys

‣ Omistus Riitta (TJ) ja Tuire Krogerus molemmat 34,7%, 

Jukka Krogerus 20,4% ja Petteri Tirkkonen 10,2 %

‣ Koti Leppävirralla, myyntitoimistot Tampere, Helsinki, Tallinna

‣ ISO 9001/2008 laatusertifikaatti

‣ AAA luottoluokitus

‣ Dimexiläisiä 24

‣ 250 henkilöä valmistaa päivittäin dimexejä

‣ 370 000 vaatetta suunnitellaan, valmistutetaan ja myydään vuosittain

‣ 10% liikevaihdosta tulee viennistä (Balttia, Venäjä, Islanti, Pohjoismaat, 
Saksa, Benelux)
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Tuotanto, varastointi ja 

logistiikka

‣ Tuotannon langat jämäkästi käsissä Leppävirralta

‣ Tuotantoa Viro, Latvia, Valkovenäjä, Ukraina ja 
Kiina

‣ Vastuullisuus tärkeää. Tehtailla ollaan läsnä ja jos
tulee rikkomuksia Dimexin code of conduct –
vaatimuksia vastaan, yhteistyö loppuu
välittömästi

‣ Varastointi ja kuljetukset yhteistyö kumppanina
nopea ja luotettava Suomen Posti
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‣ Nopeaa ja reaktiivista

‣ Jokaikinen palaute käydään läpi 
tuotekehitysryhmässä 

‣ Työvaatteet testattu suomalaisilla työmailla

‣ Erityisen tärkeää meille

Tuotteiden laatu, turvallisuusmääräykset, 
mukavuus päällä, istuvuus, toimivuus ja
käyttöikä

‣ Valmistettu parhaista materiaaleista

tuotekehitys
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Dimex

tone of voice
‣ Dimexasenne näkyy myös 

markkinoinnissa

‣ Ei ammattimalleja, ei kiilotettuja
mainoskamppiksia, aitoa dimexiä

‣ Somessa Dimexheimo

dimexworkwear
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Kasvua ja tulosta
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Hallituksen 

rakentaminen

‣ Mitä tarvitaan? 

‣ Mitä halutaan?
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Yhtiön hallituksen 

kokoonpano

‣ Omistajat

‣ Ulkopuolisina riippumattomina jäseninä:

– Hallitusammattilainen Sari Vaajanen–Ärrälä, 

KTM, HHJ PJ  (vuodesta 2012)

– Hallituspartneri Arto Herranen, diplomi-

insinööri, HHJ, HHJ PJ (vuodesta 2018)

‣ Vuodesta 1999 alkaen hallituksessa lähes 

yhtäjaksoisesti ulkopuolisia jäseniä
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Hallitustyöskentely
‣ Ulkopuolisten mukanaolo on ehdoton edellytys 

todelliselle hallitustyölle. 

‣ Suurimpia etuja Dimexille: Ulkopuolinen näkemys, 

omistajien haastaminen ja tukeminen, ideointi/innovointi

‣ Hallituksen tehtävä on päättää isoimmista 

strategisista asioista

‣ Hallitustyöskentely Dimexillä keskustelevaa. Reilusti 

aikaa kokoukselle, mikä sallii ja luo mahdollisuuden 

analyyttisiin päätöksiin
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Tuire Krogerus

Omistajayrittäjä

Hallituksen puheenjohtaja

tuire.krogerus@dimex.fi





Hallitus – onko siitä muka hyötyä?
Mikael Pentikäinen
Kuopio, 4.10.2018



Motto alkuun

Kuva: Real Business

”Hallituksen jäsenet ovat kuin persilja kalan päällä –

koristeellisia mutta hyödyttömiä.”

Irving Olds



• Liian unelias hallitus.

• Liian rutinoitunut hallitus.

• Huonosti informoitu hallitus.

• Huonosti koulutettu hallitus.

• Kyvytön hallitus.

• Ylivahvan puheenjohtajan hallitus.

• Eliniäksi valittu hallitus.

• Rakkaushallitus.

Didier Cossin

Hallituksen tyypillisiä taudinkuvia



No, hallitus on oikeasti hyvä idea.



• Kannattaa rekrytoida hallitus. Se 

on edullinen tapa saada apua ja 

tukea.

• Kannattaa rekrytoida hallitus 

huolella.

• Kannattaa panostaa kunnolla 

hallitustyöhön.

• Kannattaa antaa hallitukselle 

valtaa. Vastuu sillä on itsestään.

• Kannattaa miettiä, minkälainen 

hallitus ja johto sopii yrityksen 

elinkaareen.

Viisi vinkkiä yrittäjille

Lähde: Aswath Damodaran



Minkälainen on hyvä hallituksen jäsen?

• Hallituksessa tarvitaan liiketoimintaosaamista mutta samalla sidosryhmien 

odotusten herkkää aistimista ja näkemystä yhteiskunnan kehityksestä. 

• Hyvän hallituksen jäsenen ominaisuuksia (Matti Lainema): 

• Levoton

• Epäilevä ja analyyttinen mieli

• Rohkeus ja kyky ilmaista itseään

• Tulevaisuuteen suuntautuva näkökulma

• Taito kyseenalaistaa ja innostaa

• Halukkuus sitoutua yritykseen eli aikaa ja energiaa

• Hyvä jäsen haastaa rohkeasti mutta rakentavasti.

• Hyvä hallitus on hyvä yhdistelmä erilaisia ominaisuuksia.



Hallituksen tärkein tehtävä on valita toimitusjohtaja

• Omistajan tärkein tehtävä on valita hyvä hallitus, ja hallituksen tärkein tehtävä 

on valita osaava toimitusjohtaja.

• Hallituksen luottamus on johtajan työpaikan ehto ja luottamuksen kokeminen 

on työrauhan ja työilon edellytys.

• Yrityksen johtaminen on ”työ, joka oli täynnä yksinäisyyttä, vastuuta ja 

valtavaa julkisuutta, joka usein tuntui kohtuuttomalta”. (Jorma Ollila)

• Jos luottamuksesta on epävarma, pohtii omia vaihtoehtojaan eikä yrityksen 

parasta. Kun luottamus on kunnossa, pystyy heittäytymään tehtäväänsä.

• Hallituksen pitäisi ohjata ja arvioida johtajaa ilman, että tämä kokee asemansa 

vaikeaksi ja haastetuksi, ja siten, että luottamus säilyy.



Mitä on luottamus?

• Jack Welch: ”Tiedät, kun tunnet sen.”

• Luottamus on varmuuden kaltainen tunne siitä, että asiat 

hoidetaan parhaan tahdon ja taidon mukaisesti.

• Eero Ojanen: ”Luottamus on kovempaa todistelua kuin järki.” 



Mistä luottamus kumpuaa?

Uskottavuus

Integriteetti

Tulokset

Avoimuus

Tahto

Taidot

”Luottamus on yhtä aikaa subjektiivista ja objektiivista.”
(Eero Ojanen)

Moraalinen luottamusMoraalinen luottamus

Tekninen luottamusTekninen luottamus



Luottamus ei ole aina tervettä

Luottamuksen 

vahvuus

Terve 

luottamus

Epä-

luottamus

Sokea

luottamus

Tavoite-

tila

Kestävät

tulokset



MarkkinaluottamusMarkkinaluottamus

Organisaatio-
luottamus

Suhde-
luottamus

Luottamus etenee kehissä

Itse-
luottamus

Yhteiskuntaluottamus

Luottamuksen kehillä on vahva keskinäinen riippuvuus. 
Luottamus lisääntyy yleensä jakamalla. 

1. Strateginen

2. Henkilöityvä

3. Organisatorinen

1. Brändi

2. Maine



R = (S x E)T

• Vahva luottamus vauhdittaa ja helpottaa kaikkea. Se lisää 
nopeutta ja vähentää valvontaa.

• Luottamuksen puute hidastaa toimintaa ja lisää kustannuksia.

• Jos luottamus on heikkoa, yritys maksaa luottamusveroa. Kun 
luottamus on vahva, saa luottamusosinkoa.

• Kun luottamusta ei ole, voimavaroja menee neuvotteluihin, 
sopimuksiin, valvontaan, oikeustaisteluihin, heikkoon viestintään, 
väärinkäsityksiin, oman edun hakemiseen, hitauteen ja kitkaan, 
heikkoon sitoutumiseen ja yhteistyöhön. 



Toimitusjohtaja vs. puheenjohtaja

Tj Hpj

� Tj:n ja hpj:n suhde on yhteisössä yleensä 
tärkein yksittäinen luottamussuhde.

� Suhde on aina ainutkertainen.

� Siihen vaikuttaa moni asia:
 Henkilöiden taustat ja tapa toimia

 Yhteisön kulttuuri ja historia

 Yhteisön taustat, erityisesti omistus ja tehtävä 
sekä strategia

 Tulokset

� Suhteen tila heijastuu helposti ja vahvasti 
organisaatioluottamukseen.

� Suhteeseen voi aina vaikuttaa monin eri 
tavoin. Se on hyvin dynaaminen.

� Suhdetta seurataan suurennuslasilla. Sitä 
tulkitaan jatkuvasti.



On muitakin luottamussuhteita

Tj Hpj

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

� Hpj:n ja tj:n suhteen ympärillä elää 

vahva ja monitahoinen suhdeverkosto.

� Pitäisi jatkuvasti arvioida paitsi hpj:n

ja tj:n myös koko johtoryhmän ja 

hallituksen sisäistä ja keskinäistä 

luottamuksen laatua.

� Koko suhdeverkostoon pitää panostaa.

� Joskus tj tai hpj voi olla myös tiedon 

tulppa tai värittäjä johdolle tai 

hallitukselle.

Henkilöstö

Asiakkaat, muut sidosryhmät



Luottamus syntyy teoilla



Tunne itsesi

• ”Tule siksi, joka olet”, Aristoteles opetti. 

• On tärkeää tunnistaa, mistä on tullut, mihin uskoo, mitä 

pitää tärkeänä, minkälaiseen ihmiskuvaan perustaa, mikä 

motivoi, minkälaista persoonallisuutta kantaa ja 

minkälainen on tiimissä. 

• On tärkeää tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa. 

• On asemoitava itseään suhteessa maailmaan ja toisiin. 

Itsetuntemusta on myönteinen mutta totuudenmukainen 

minäkuva. On tärkeää tunnistaa, miten oppii. 



Minkä puolesta haluat taistella?

• Mitä kovempi on myrsky, sitä tärkeämpää on tietää, missä 

on, mitkä ovat päämäärät ja miten pysyy suunnassa. 

• Ihmisoikeustaistelija Martin Luther King on todennut, että 

ihminen ei ole todella elossa, ennen kuin hän löytää jotain, 

jonka puolesta hän voisi kuolla.



Motto loppuun



Kiitos.

mikael.pentikainen@yrittajat.fi

0405041944


