
Uusi hallituskausi on yrityksissä taas 
pyörähtämässä käyntiin. Haastan 
kaikki Suomen yritykset – pienet ja 
suuret – mukaan nostamaan yritys-
ten hallitustyön Suomen kilpailuval-
tiksi. Siihen meillä hyvin koulutettu-
jen ja fiksujen osaajien maassa on 
kaikki eväät jo olemassa. Niiden 
käyttöön ja hyödyntämiseen pitää 
saada lisää tehokkuutta.

Operatiiviselle johdolle osaamme 
asettaa tiukkoja ja selkeitä kyvyk-
kyys- ja asennevaatimuksia, mutta 
hallituksiin voimme valita jäseniä 
mitä moninaisimmilla perusteilla. 
Myös perusteilla, joilla ei välttämättä 
ole mitään tekemistä yrityksen tule-
vaisuuden, strategian ja menestymi-
sen kannalta. 

Ehdotan nyt vakavaa mutta raken-
tavaa, avointa ja eteenpäin katsovaa 
kotimaista keskustelua kahdesta 
kriittisestä hallitusten iskukykyyn 
liittyvästä teemasta. Ensimmäinen 
teema on yksinkertaisesti: hallituk-
sen jäseniltä vaadittavat kyvykkyy-
det. 

Ja toinen pääasia on: hallituksen ja 
ennen kaikkea sen jäsenten arviointi 
ja kehittyminen.  Ne ovat avainasioi-
ta hallitustyöskentelyn ja pitkällä ai-
kavälillä koko hallitusosaamisen ke-
hittämisessä kilpailukykyiseksi me-
nestystekijäksi.

Hallituksen jokaikiseltä jäseneltä 
on vaadittava sellaista kyvykkyyttä 
ja kokemusta, jolla on selkeätä lisäar-
voa yritykselle. Jos jäsenellä ei tätä li-
säarvoa ole, ei hänen pidä istua halli-
tuksessakaan. Hallitus on yhtä hyvä 
tai huono kuin sen jäsenet ja heidän 
yhteispelinsä.

Tämän päivän hallituksissa useat 
jäsenvalinnat on tehty täysin vastak-

kaisessa taloustilanteessa kuin missä 
nyt ollaan. Yritysten haasteet ovat 
kertaheitolla muuttuneet ennusta-
mattomiksi. 

Samalla johtamisen vaikeusker-
roin on syöksähtänyt pilviin. Kuinka 
voidaan edes kuvitella, että nousu-
suhdanteen kasvuhaasteisiin valittu 
hallitus kykenisi sellaisenaan luot-
saamaan yritykset nykyisestä suos-
ta? 

 Ihmetykseni on ollut hirmuinen, 
kun huomaan, että omistajat antavat 
vapaaehtoisesti ja kevein mielin jat-
koajan sellaisillekin hallituksille, jois-
sa ei ole haasteisiin nähden oikean-
laista osaamista ja asennetta. 

Maailmanlaajuinen lama kurjistaa 
taloutta, yritykset tekevät toinen tois-
taan surkeampia tuloksia ja työnteki-
jöitä irtisanotaan liukuhihnalta. Ja 
hallitustyöskentely vain jatkaa omaa 
suojattua elämäänsä?

Omistajilta ja nimitysvaliokunnil-
ta tarvitaan tiukkaa selväjärkisyyttä 
ja tunteilemattomuutta pohtia, mitkä 
ovat kunkin yrityksen todelliset muu-
toshaasteet  ja ennen kaikkea millai-
sia voimavaroja nyt vaaditaan. 

Voimavarojen määrityksessä on 
analysoitava huolella, mitä kyvyk-
kyyttä tarvitaan, mitä hallituksessa 
jo on, mitä pitää kehittää ja mitä on 
hankittava ulkopuolelta.

Objektiivisen arvioinnin jälkeen 
on uskallettava tehdä tarvittavat joh-
topäätökset ja kipeätkin toimenpi-
teet. Hallituksen jäsenten selkeillä 
kyvykkyys- ja kokemuskriteerien 
määrityksillä ja niihin tiukasti perus-
tuvilla jäsenten valinnoilla ja pois-va-
linnoilla yritykset saavat mahdolli-
suuden onnistua tulevaisuudessa-
kin.

Hallitusarviointeja tehdään yri-
tyksissä melko kuuliaisesti vuosit-
tain. Useimmiten vain kierrätetään 
arviointilomake, ja puheenjohtaja 
käy tulokset läpi kokouksessa. 

Kriittinen ongelma tässä on, että 
yksittäiset hallituksen jäsenet jäävät 
arvioimatta. Yleisen hallitustyösken-
telyn lisäksi jokainen jäsen ja hänen 
kehittymisensä on hyvä arvioida 
vuosittain.

Näin jäsenet saavat suoran palaut-
teen siitä, miten muut jäsenet näke-
vät hänen panoksensa substanssin, 
strategisen kehittämisen ja dynamii-
kan näkökulmista. 

Jäseniltä pitää vaatia konkreetti-
nen ja selkeä lupaus kehittää itseään 
ja toimintatapojaan palautteen pe-
rusteella. Näiden kehittymislupaus-
ten toteutumista on myös muistetta-
va seurata ja arvioida.

Kun olen tehnyt hallituksen jäsen-
ten arviointi- ja palauteprosesseja, 

olen ollut iloisesti 
yllättynyt, miten 
ahnaasti kokeneet-
kin konkarit suo-
rastaan imevät 
henkilökohtaista 
palautetta. 

Useimmat heis-
tä ovat olleet ensim-
mäistä kertaa hallitus-
työstään arvioitavina. 
Eräskin hallituksen jä-
sen totesi avoimen, hie-
man kipeääkin tekevän 
palautekeskustelun jäl-
keen: ”Nythän minun pi-
tääkin skarpata tosis-
saan.” 

Kun hallituksen jäsenet 
valitaan yrityksen menes-
tymisen kannalta oikeilla 
kriteereillä ja hallituksen 
toimintaa arvioidaan myös 
jäsentensä toiminnan kautta, 
saadaan koko hallitus entises-
tään ’skarppaamaan’.  Suunni-
telmallisesti itseään ja jäseni-
ään kehittävä hallitus tuottaa 
omistajilleen ja koko yrityk-
selle parasta mahdollista lisä-
arvoa. Ja hallitustyö nousee 
Suomen kilpailuvaltiksi.
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Toukokuun 27. päivänä vuonna 2009 Röda Korset, Ruotsin Pu-
nainen Risti tiedotti, että järjestön viestintäjohtaja Johan af 
Donner eroaa välittömästi omasta pyynnöstään. Kyse oli luot-
tamuspulasta.

Vajaa vuosi ja lukemattomia selityksiä myöhemmin tiede-
tään, että af Donneria ja kahta häntä avustanutta yrittäjää syy-
tetään törkeästä petoksesta paitsi Röda Korsetia myös Cancer-
fonden-nimistä syöpärahastoa kohtaan. Cancerfonden oli af 
Donnerin edellinen työpaikka.

Mediarumba käynnistyi heti kättelyssä toukokuussa, kun 
Röda Korset selitti af Donnerin eroon johtanutta luottamuspu-
laa ”ostotoimintaan liittyvien sisäisten rutiinien laiminlyönnil-
lä”. Kesäkuun alussa uutistoimisto TT paljasti, että Röda Korset 
oli käynnistänyt tutkimuksen tekaistuihin laskuihin liittyvistä 
”miljoonien kruunujen” epäselvyyksistä. Pääsihteeri Christer 
Zettergren väitti, että kyse ei ollut isoista summista.

Seuraavaksi Röda Korsetin puheenjohtaja Bengt Wester-
berg, entinen Kansanpuolueen puheenjohtaja, selitti talousleh-

ti Dagens Industrille, että tutkittavissa 
epäselvyyksissä oli kyse af Donnerista, 
mutta että hän sai potkut ”salattuaan sivu-
hommansa” esimiehiltään. Kavallusepäi-
lyistä ei ollut puhettakaan, joskin jutusta oli 
ilmoitettu poliisille. Kesäkuun puolivälissä 
af Donner vangittiin.

Röda Korsetin rahankerääjillä alkoi olla 
ongelmia.

Kesäkuun 17. päivänä Röda Korset tiedot-
ti vaativansa af Donnerilta ja tämän epäillyltä 
kumppanilta 2,7 miljoonaa kruunua, noin 280 000 
euroa. Heinäkuun alussa summa nousi lähes kaksinkertaiseksi. 
Mediapaljastukset af Donnerin aiemmista edesottamuksista 
seurasivat toisiaan. Röda Korset vahvisti, että nimettömät tahot 
olivat varoittaneet järjestöä af Donnerista jo 1990-luvulla.

Kesäkuun lopulla Westerberg kertoi, että yleisön luottamus 
järjestöä kohtaan oli rojahtanut. Pettyneet vapaaehtoisveteraa-
nit vaativat Westerbergin eroa. Anonyymit työntekijät väitti-
vät, että henkilöstö oli joutunut pakottamaan pääsihteeri Zet-
tergrenin poliisin pakeille. Heinäkuussa myös Röda Korsetin 

hallitus sai satikutia järjestön talouden heikosta seurannasta. 
Elokuussa reittausjärjestö Charity Rating antoi kuitenkin jär-
jestölle puhtaat paperit.

Lehtien pääkirjoituksissa alettiin varoitella, että Röda Kor-
setin ja Cancerfondenin jutut voivat vaarantaa tutkimukselle ja 
hyväntekeväisyydelle kaavaillut verovähennykset. Joulukuussa 
Röda Korset peruutti Face to Face -keräyskampanjan.

Vasta tammikuun puolivälissä syyttäjä nosti syytteen af 
Donneria ja kahta hänen avustajaansa vastaan. af Donnerin 
korkein mahdollinen rangaistus on kuusi vuotta vankeutta.

Alkuvuodesta Haitilla järisi. Liikemies Roger Akelius il-
moitti lahjoittavansa kymmenen miljoonaa euroa SOS-lapsiky-
lä-järjestölle, ”koska järjestön puheenjohtaja tekee töitä ilmai-
seksi”. Westerbergillä on kuukausipalkka. Tammikuun lopulla 
ilmeni, että Röda Korsetin joulukampanja toi vähemmän rahaa 
kuin aikaisemmin. Westerberg päätti toistaiseksi luopua 7000 
euron kuukausipalkkiostaan. Palkkiosta tehdään jäsenkysely.

Helmikuun puolivälissä Dagens Nyheter paljasti, että Röda 
Korsetin pienen sairaanhoitajakoulun rehtori ”tienaa yhtä pal-
jon kuin Tukholman yliopiston rehtori”.

af Donnerin oikeudenkäynti on huhtikuun lopulla.
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Punaisen Ristin kujanjuoksu

Hallitustyöstä yritysten  
ja Suomen kilpailuvaltti

”Kolme talouselämän leijonaa, liikemies 
Peter Fagernäs, pankkiiri Björn Wahlroos 
ja Fortumin entinen toimitusjohtaja 
Mikael Lilius. Heissä henkilöityy yltiökapi-
talismin puoliuskonnollinen 
palvonta.”
Historioitsija Markku Kuisma kirjassaan  
Rosvoparoonien paluu (Siltala 2010)
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”Kuinka voidaan 
edes kuvitella, että 
noususuhdanteen 
kasvuhaasteisiin 
valittu hallitus 
kykenisi 
sellaisenaan 
luotsaamaan 
yritykset  
nykyisestä suosta?”


