
J alostetun tiedon merkitys yrityselämässä 
kasvaa jatkuvasti. Valtavasta tietomää-

rästä on suodatettava ne muruset ja sig-
naalit, joilla on merkitystä oman yrityksen 
toiminnassa. Toisaalta samaan aikaan on 
olemassa pysyviä elementtejä, joita ilman 
ei pyörä pyöri eikä kusti polje. Yritystoi-
minnan peruslogiikka ei muutu maailman-
talouden heilahteluiden mukaan. Yritysten 
hallinnossa ja johdossa työskentelevien on 
tunnettava ja tunnistettava nämä asiat. On 
oltava samanaikaisesti aallon harjalla, mutta 
tunnettava myös sen pohjavirtaus.

Osuuskunnan 
hallinto avainroolissa

Pellervo-Instituutin toiminnan perusta on 
sen pitkässä kokemuksessa osuuskuntien 
luottamushallinnon ja johdon kouluttajana. 
Vaikka osuuskuntamuotoisten yritysten 
päivittäinen toiminta ja johtaminen näyt-
tävät usein ulospäin samanlaiselta kuin 
muissakin yrityksissä, on niillä omat erityis-
piirteensä. Ne heijastuvat johdon, hallinnon 
ja jäsenten eli omistajien tapaan ajatella ja 
toimia.

Yritysmalleille yhteistäkin löytyy toki 
paljon. Ei osuuskunnankaan tule sietää 
esimerkiksi heikkoa ja tappiollista toimintaa. 
Tärkeää on kuitenkin se, millä periaatteilla 
edetään ja mitkä asiat ovat yritykselle kes-
keisiä. Näitä päätöksiä tehtäessä ja suun-
taviivoja valittaessa, ovat hallinto ja johto 
avainroolissa.

Johdon lisäksi myös hallinnosta on 
löydyttävä yritykseen ja toimialaan liittyvää 
tietoa sekä näkemystä toiminnan kehittä-
misestä pidemmällä aikavälillä. Tarvitaan 
myös tietoa omistajatahdosta eli jäsenten 
toiveista yrityksen suhteen sekä mm. talous-
asioiden perustuntemusta. Kaiken tämän 

edellyttämä osaaminen ei synny itsestään 
vaan se vaatii hankittua tietoa ja kokemusta, 
aktiivista kehittämis- ja kehittymisotetta 
sekä paikoin myös uusien asioiden opiskelua 
tai vanhan kertausta.

Koulutuspaletti 
laajenee

Pellervo-Instituutti pyrkii jatkuvasti hyödyn-
tämään uusinta tietoa ja työkaluja sekä ana-
lysoimaan koulutustarpeiden muuttumista 
ja vastaamaan niihin omilla tuotteillaan. 
Instituutin toiminta sisältää jatkossakin 
ajankohtaisia teemaseminaareja, johdon ja 
hallinnon koulutusta sekä yrityskohtaisesti 
räätälöityjä koulutuksia. Erityisesti menes-
tyksekkään HLJ-tuoteperheen laajentaminen 
ja uusien täsmäkoulutusten kehittäminen 
tulevat kasvattamaan koulutustarjontaa jat-
kossa. Toivomme kaikkien osuuskuntienkin 
ottavan nämä koulutukset omakseen.

Vaikka talouden alavireen tilassa usein 
säästetään juuri koulutusmäärärahoista, on 
hyvä huomata, että tietämyksen tarve ajan-
kohtaisista asioista on kenties juuri silloin 
kaikkein suurimmillaan. Myös perusasioi-
den kertaus on usein tällöin paikallaan.

Menestyksellistä ja oppimismyönteistä 
syksyä toivottaen

Juhani Lehto, 
päätoimittaja

Pellervo-Instituutti 
Oy:n toimitusjohtaja

juhani.lehto@pellervo.fi
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johtamisratkaisu globaalissa ja moniulotteisessa 
maailmassa.

Hyvä hallitus 
osaa keskustella

Kari Neilimo käsitteli esitelmässään myös hyvää 
hallintoa ja johtamista, joiden hän sanoi olevan yksi 
menestystekijä yrityksille.

– Hallituksen tulee olla aidosti keskusteleva, ky-
seenalaistava ja toiminnallaan yritykselle lisäarvoa 
tuottava elin. Hallintoneuvoston on taas omaksutta-
va oikea valvontarooli.

Sisäisistä johtajisto-tyyppisistä hallituksista on 
Neilimon mukaan siirrytty yrityksen ulkopuolisista 
henkilöistä koostuviin hallituksiin, mikä voi osuus-
kunnillekin olla selvä vahvuustekijä.

Neilimo näkee hallituksen ja johtoryhmän aktii-
visina yhteistyökumppaneina johtamisprosessissa. 
Tärkeää on, miten hallitus määrittelee roolinsa ja 
vaikuttamismahdollisuutensa.

– Johtoryhmän rooli strategioiden yhteisenä 
keskustelu- ja valmisteluelimenä on keskeinen. 
Hallintoneuvosto vahvistaa keskeiset strategiat ja 
linjaukset hallituksen esityksestä ja saa tiedokseen 
valvontaroolinsa kannalta tärkeät asiat kuten 
toimintasuunnitelman ja budjetin.

Riku-Matti Akkanen

J äsenet eli omistajat valitsevat osuuskunnan 
päätöksentekijät. Osuuskunnan tulee puo-

lestaan tuottaa palveluita ja etuja jäsenilleen 
kilpailukykyisesti. Jäsen on omistaja ja yhteistyö-
kumppani, Neilimo korosti Pellervo-Instituutin 
HLJ-Akatemiassa Kirkkonummen Aavarannassa 
keväällä 2011.

– Ot-yritys on tehokas liikeyritys ja jäsentensä 
yhteisö samanaikaisesti. Perustan muodostaa 
suomalaisten jäsenten palvelu. Kaiken muun toi-
minnan on välittömästi tai välillisesti tuettava tätä 
näkökulmaa.

Osuustoimintaan kuuluvat läheisyys jäseniin, 
markkinoiden tuntemus ja alueellinen identiteetti.

– Päätöksenteossa ja yritystoiminnassa koros-
tuvat suomalaisen yhteiskunnan keskeiset arvot, 
paikallisuus sekä demokraattinen toimintatapa.

Osuuskunnan perustehtäviä ovat myös toimialu-
een menestykseen pyrkiminen sekä jäsenkunnan 
hyvinvoinnin edistäminen.

Omistajalla 
selkeä rooli

Modernin ja vahvan asiakkuuden peruskivet ovat 
omistaja-, asiakas- ja rahoittajasuhde.

Omistajien strategiatyöhön kuuluu yleensä 
kolmen keskeisen kysymyksen ratkaisu: omistaja-, 
organisaatio- ja toiminta/kilpailustrategia.

Omistajilla pitää olla selkeä rooli ja tahtotila, 
mutta myös organisaation tulee pystyä saavutta-
maan tavoitteensa.

– Vetääkö strategia organisaatiota vai työntääkö 
organisaatio strategiaa? Lopulta on pohdittava, 
mitkä ovat keskeiset menestystekijät ja toimintalin-
jaukset toiminta-ajatuksen toteuttamisessa.

Nykyaikaisessa hyvin johdetussa yrityksessä 
sisäiset henkilöstösuhteet perustuvat luottamuk-
seen, toistensa kunnioittamiseen ja oikeudenmukai-
suuteen

– Yrityksen menestyminen on yhteinen etu, jo-
hon voidaan yhteisesti vaikuttaa omalla toiminnalla 
ja osaamisella. Tämän oivaltaminen on moderni 

Kari Neilimo uskoo 
alueellisuuteen
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Kari Neilimo puhui Pellervo-Instituutin 
HLJ-akatemiassa helmikuussa 2011.

Vuorineuvos Kari Neilimon mieles-
tä ot-yrityksen menestyksen ydin on 
sen toiminta-ajatuksessa ja jäsenhal-
linnossa.
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 HLJ Plus+ sisältö:

Aika:  11.-12.10.2011  Paikka:  Hämeenkylän kartano, Vantaa

Sisältö:
- Talouden rooli ja tavoitteet eri yritysmuodoissa.
- Tilinpäätöksen tulkinta: tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman avainkohdat. FAS:in ja  

 IFRS:n erot. Osuuskuntien ja vakuutusyhdistysten erityispiirteet.
- Talouden johtaminen: luottamusjohdon erityisrooli ja hallituksen vastuu talouden johtamisessa ja  

 seurannassa. Talouden johtaminen vaikeassa markkinatilanteessa ja kriisitilanteessa.
- Investointien suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta: investointikyky, investoinnin kassavirta,  

 riskit. Investointien kannattavuuden vertailu, IRR- ja NPV-menetelmät.

Kouluttajat: VTM Ilari Salmi ja liikkeenjohdon konsultti Harry Salonaho.

Ilmoittautuminen: viimeistään 20.9.2011 www.pellervo-instituutti.fi

HLJ Plus+ syntyi 
asiakkaiden tarpeista

– Päätöksentekotilanteet ovat muuttuneet vaativam-
miksi, sanoo Pellervo-Instituutin toimitusjohtaja 
Kari Huhtala.

Päättäjien pitää lyhyessä ajassa omaksua mo-
nimutkaisia asioita. Myös säädökset ja tulkinnat 
muuttuvat ja vastuutkin kasvavat. Jokainen pää-
töksenteossa mukana oleva vastaa siitä, että oma 
osaaminen on ajan vaatimusten tasalla. HLJ Plus+ 
syntyi näistä tarpeista.

– Halusimme tehdä koulutuksen, joka rakentuu 
aiemmin opitulle, on ajankäytöllisesti tehokas ja 
johon on helppo tulla, Huhtala lisää.

HLJ Plus+ koulutukseen ovat kaikki tervetullei-
ta: luottamushenkilöt ja toimihenkilöt, HLJ-koulu-
tuksen käyneet tai muuten aiheista kiinnostuneet.

Tehokas ajankäyttö, 
teemat vaihtuvat vuosittain

HLJ Plus+ koulutus kestää kaksi päivää. Se alkaa 
lounaalla ja päättyy lounaaseen, näin pitkämatka-
laisetkin ehtivät hyvin mukaan ja ajoissa kotiin.

Koulutuksia on keskimäärin kerran vuodessa 
vaihtuvin teemoin. Oheisessa taulukossa on en-
simmäisen HLJ Plus+ koulutuksen sisältö. Luen-

noitsijat ovat aiemmissa HLJ-koulutuksissa parhaat 
arviot saaneita, kokeneita osaajia.

Osaksi 
HLJ-tuoteperhettä

Miten HLJ Plus+ eroaa muista Pellervo-Instituutin 
koulutuksista?

HLJ-tuoteperheeseen kuuluu kolme erilaista kou-
lutusta: HLJ-Ohjelma, HLJ-Akatemia ja HLJ Plus+. 

HLJ-ohjelma on laaja ja siinä käydään vuoden ai-
kana läpi useita teemoja. HLJ-Akatemia on ”päivän 
ja yön” kestävä ajankohtainen keskustelufoorumi. 
HLJ Plus+ koulutuksen voi nähdä HLJ-ohjelman 
jatkokoulutuksena: se syventää aiemmin opittua 
ja ajantasaistaa tietoja. Kurssi on ajankäytöltään 
tiivis, ja selkeästi koulutuksellinen. Tavoitteena on, 
että jokainen osallistuja saa uusia työkaluja arjen 
päätöksentekoon.

Ensimmäinen koulutus 
Hämeenkylän kartanossa lokakuussa 2011

HLJ Plus+ alkaa syksyllä 2011 teemalla ”Talou-
denhallinta ja Investoinnit”. Koulutus pidetään 
viihtyisässä Hämeenkylän kartanossa Vantaalla. 
Kaikki osuuskuntien, lähivakuutusten, järjestöjen ja 
yhdistysten henkilöt ovat koulutukseen tervetulleita. 

HLJ Plus+ 
syventää aiemmin opittua
Päättäjän vastuut kasvavat. Siksi aiemmin opitut asiat vaativat kertausta. 
Esimerkkinä tästä ovat tilinpäätös ja juridiset vastuukysymykset. 
HLJ Plus+ koulutus vastaa näihin tarpeisiin.
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LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja Veikko Kemppi 
kävi HLJ:n vuosituhannen alussa. Kempin 

mukaan HLJ:n erityinen lisäarvo on, että siihen 
on sisäänrakennettuna vahva osuustoiminnallinen 
näkökulma – niin hallinnon kuin omistajuuden 
kannalta.

– LSO Osuuskunta on johdonmukaisesti koulutta-
nut omat hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenensä 
HLJ:ssä ja kokemukset ovat olleet hyviä. Kurssi oli 
mielekäs kokonaisuus yritysstrategiaa, johtamista, 
taloutta, omistajaohjausta sekä hallinnon työsken-
telyä, jotka kaikki ovat olennainen osa nykyistä 
työtäni, kertoo Kemppi.

Opetukseen kuuluu perehdyttämisosa, jossa 
pohditaan käytännön ongelmatilanteita case-harjoi-
tusten kautta.

– Hyvin valitut case-harjoitukset syventävät 
mukavasti saatua teoriaa. Oppiminen ryhmässä on 
mukavampaa ja myöskin tehokkaampaa.

Kempin HLJ-ryhmän kansainvälinen päätösjakso 
suuntautui Viroon, jossa kurssilaiset tutustuivat 
lihantuotannon ohella meijeriteollisuuden ja osuus-
toiminnan mahdollisuuksiin.

Viime helmikuussa Kemppi osallistui ensimmäis-
tä kertaa HLJ-Akatemiaan, joka on luottamusjohdon 
vuotuinen kaksipäiväinen seminaari.

– HLJ-Akatemia on ajankäytöllisesti tehokas 
päivitys johtamisen ja omistajahallinnon ajankoh-
taisasioihin. Se sopii hyvin HLJ-ohjelman käyneelle.

Hyvä peruspaketti

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsen sekä 
Simpeleen Osuuspankin hallintoneuvoston puheen-
johtaja Timo Saukkonen osallistui HLJ-kurssille 
2005-06.

– HLJ-ohjelma on hyvä perustietopaketti osuus-
kuntien luottamushenkilöille. Nykyisiä tehtäviäni 
ajatellen ehkä kaikkein hyödyllisimmät aihepiirit 
olivat omistajaohjaus, strategiatyöskentely ja halli-
tuksen ja operatiivisen johdon yhteistyö.

Suurten osuuskuntien kasvu ja kansainvälistymi-
nen ovat Saukkosen mukaan tuoneet omat lisänsä 

yritysten hallintoon, 
mikä ei ainakaan 
vähennä koulutustar-
vetta.

Hän uskoo, etteivät 
osuuskuntien jäsenet 
halua yrityksensä hal-
lituksen jatkossakaan 
koostuvan pelkästään 
ammattijohtajista. 
Siksi tarvitaan jäsen-
kunnasta valikoitu-
neiden luottamushen-
kilöiden laadukasta 
koulutusta.

– Parasta kuulta-
vaa kurssilla olivat 
käytännön hallitus- 
ja johtotyötä tehneet 
ammattilaiset, jotka 
kertoivat omakoh-
taisia kokemuksia 
uransa varrelta.

Akatemia kiinnostaa

– Case-harjoitukset 
toivat vaihtelua luentoihin. Kurssin yritysvierailut 
puolestaan täydensivät harjoituksia, Saukkonen 
sanoo.

Kansainvälinen päätösjakso suuntautui Brys-
seliin, jossa kurssilaiset tutustuivat esimerkiksi 
EU-komissioon, -parlamenttiin sekä MTK:n ja 
osuuskuntien toimistoon.

Kahdesti HLJ-Akatemiassa mukana ollut Sauk-
konen pitää Akatemia-keskusteluja hyvänä tilai-
suutena ottaa kantaa ja kysyä alan ammattilaisten 
näkemyksiä mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

– Luennoitsijoina on ollut usein yhteiskunnan ja 
talouselämän huippuvaikuttajia, joiden näkemyksil-
lä on painoarvoa.

Riku-Matti Akkanen

HLJ – koulutusta
käytännön tarpeisiin
Kasvavaan HLJ-tuoteperheeseen kuuluvat HLJ-ohjelma ja HLJ-Akatemia 
ovat saavuttaneet viime vuosina suuren suosion. Ensimmäinen luottamus-
johdon kurssi (tuolloin vielä nimellä LJ) pidettiin 1994 juuri ennen Suomen 
EU-jäsenyyttä. Sen jälkeen kaikkiaan yli 300 henkilöä on osallistunut luotta-
musjohdon koulutuksiin.

Veikko Kemppi HLJ-Akatemi-
assa Aavarannassa.

Timo Saukkonen luonnehtii 
HLJ-kurssia luottamushenki-
lön peruspaketiksi.
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R äätälöityä koulutusta on järjestetty muun mu-
assa satakuntalaisen Osuuskunta Satamaidon 

luottamushallinnolle ja johdolle.
Täsmäkoulutuksessa käsiteltiin hallinnon ja 

johdon rooleja ja niiden kehittämistä. Samalla 
suunniteltiin Satamaidon strategiaa lähivuosille.

– Valmistelu ja itse koulutus sujuivat jouhevasti. 
Räätälöity koulutus sopi meille hyvin, sanoo Sata-
maidon toimitusjohtaja Jarmo Oksman.

Kurssilla pohdittiin osuusmeijerin taloudellisia 
vaatimuksia ja strategiaa useista eri näkökulmista.

– Saimme tietoa strategian suunnittelua varten ja 
luotua yhteistä näkemystä. Kilpailutilanne muuttuu 
yhä nopeammin, minkä vuoksi reagointia ja muu-
tosherkkyyttä tarvitaan entistä enemmän, Oksman 
muistuttaa.

Hänen mukaansa ryhmätyöskentely on tehokas 
tapa saada koottua tietoa. 

Myös omistajaohjauksen kysymykset selkiytyivät 
Oksmanin mielestä koulutuksessa.

Avoin keskustelu 
tärkeää

Kurssille osallistunut Satamaidon hallituksen 
asiantuntijajäsen Heli Hookana toteaa, että yritys-
ten tulisi satsata yrityskohtaiseen koulutukseen 
nykyistä enemmän.

– Näin varmistetaan tiedon soveltaminen 
käytäntöön. Samalla sparrataan ryhmäkeskuste-
lua. Hallintohenkilöille tarjotaan tilaisuus puhua 
keskenään tärkeistä asioista ulkopuolisen henkilön 
ohjaamana.

Tämä luo Hookanan mukaan edellytyksiä yrityk-
sessä myöhemmin toteutettaville oma-aloitteisille 
kehittämistoimenpiteille.

– Koulutuksen tuotoksia on käsitelty hallituksen 
kokouksissa ja muissa hallintoelimissä. Syntynyt 
joukkuehenki myös vahvisti kehittämisen ilmapiiriä 
ja yhteistä tahtotilaa.

Miten hallintoa ja omistajaohjausta on viime 
vuosina kehitetty Satamaidossa?

– Osuuskuntakokousten ja hallintoneuvoston 

kokousten sisältöihin on kiinnitetty huomiota sekä 
pyritty panostamaan avoimeen  keskusteluun. Osal-
listumisaktiivisuus koulutus- ja muihin tilaisuuksiin 
on ollut kiitettävä.

Ryhmätyöskentely 
sopii opiskeluun

Kehityspäällikkö Ilkka Herva Lähivakuutus 
osuuskunnasta osallistui Pellervo-Instituutin viime 
vuonna Kuopiossa järjestämään Lähivakuutuksen 
luottamushallinnon koulutukseen. Aiheena tuolloin 
olivat vakuutustoiminnan talouteen liittyvät kysy-
mykset.

– Kokeneiden kouluttajien johdolla toteutettu 
koulutus oli käytännönläheinen ja hyvin sovellet-
tavissa hallintohenkilön tekemiseen paikallisessa 
Lähivakuutuksessa, Herva kehuu.

Hänen mukaansa kurssi opetti talousasioiden 
ohella hallinnon jäseniä tarvittaessa kyseenalaista-
maan asioita, mikä on aina hyvä ominaisuus.

Ryhmätyöskentely toimii hyvin opiskelussa, jos 
vain ilmapiiri on tarpeeksi osallistuva. Ryhmätyö 
vaatii myös vetäjältä motivoivaa otetta.

Herva sanoo, että jokainen koulutuspanostus on 
Lähivakuutuksessa investointi. Jo suunnitteluvai-
heessa pyritään kurssin sisältö arvioimaan juuri 
Lähivakuutuksen tarpeita silmällä pitäen.

– Tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin koulu-
tettavan henkilön tiedon ja taidon lisääminen ja sen 
hyödyntäminen käytäntöön.

Hallinnon kehitystyön haasteena on Hervan 
mukaan etenkin hallintohenkilön ajankäyttöön 
liittyvät yhteensovittamisongelmat.

Riku-Matti Akkanen

Yrityksille räätälöidyt
kurssit kiinnostavat
Osuustoiminnallisille yrityksille räätälöidyt kurssit 
kuuluvat olennaisena osana Pellervo-Instituutin kou-
lutusvalikoimaan. Yleensä koulutus pidetään lähellä 
yritysten toimipaikkoja.

Jarmo Oksman sa-
noo kovan kilpailun 
vaativan nopeaa 
reagointikykyä.

Tieto pitää osata 
soveltaa käytän-
töön, toteaa Heli 
Hookana.

Ilkka Hervan 
mukaan ryhmätyö 
on tehokas tapa 
oppia.
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O suuskuntien ja vakuutusyhdistysten 
omistajien odotukset poikkeavat 

perhe- ja pörssiyrityksistä. Jäsenetuja 
pidetään tärkeämpinä kuin omistamista 
tai vallankäyttöä. Hallintoelinten pitää 
tunnistaa jäsenomistajien tahto ja kana-
voida se päätöksiksi. Aina tämä ei ole 
helppoa, koska jäsenistön keskuudessa voi 
olla ristikkäisiä näkemyksiä.

Yrityksen hallituksella on paljon valtaa 
yrityksen toiminnan suuntaamisessa ja 
kokonaisresurssien käytössä. Hallituksen 

ollessa heikko valta siirtyy muualle, usein toimi-
valle johdolle. Hallituksen vallan rajat perustuvat 
omistajien tahtoon, lakiin, sääntöihin ja sovittuihin 
menettelytapoihin. Hallintoneuvoston ja edusta-
jiston tehtävä on valvoa ja tarvittaessa ohjeistaa 
hallitusta.

Hallituksen erilaiset 
roolit osuuskunnassa

1990-luvulla tapahtuneet väärinkäytökset aloittivat 
yritysten hallintatapojen kehittämisen. Pörssiyri-
tyksillä on nykyisin hyvän hallintotavan koodisto, 
jota muutkin yritykset voivat soveltaa. Pankki- ja 
vakuutusalalle, perheyrityksille sekä pk-yrityksille 
on laadittu omat suositukset. Myös Pellervo on 
vuonna 2011 uudistanut jäseniään koskevat hallin-
non suositukset.

Suositus hallituksen valvovasta roolista on var-
sin yleinen. Sen mukaan hallitus raamittaa johdon 
toimikentän, antaa sen valmistella strategian, josta 
hallitus päättää.

Hallituksen tulee erityisesti valvoa, että johto 
toimii omistajien eduksi.

Toisinaan hallituksen ja toimivan johdon 
kumppanuudella päästään parempaan tulokseen 
kuin valvonnalla. Tähän toimintamalliin kuu-
luu, että toimitusjohtajan katsotaan luonnostaan 
edistävän yrityksen parasta. Kaikki hallituksen 
jäsenet osallistuvat aktiivisesti strategian laadin-
taan. Osuuskunnissa onkin useita onnistuneita 
esimerkkejä johdon pitkäaikaisesta sitoutumisesta. 
Kääntöpuolena on, että kun johdolla ja hallituksella 
on näkemyseroja, voi hallituksen olla vaikea tehdä 

yrityksen kokonaisedun mukaisia päätöksiä. 
Hallituksen rooliin kuuluu luoda kontakteja 

ulkopuolelle. Se auttaa esimerkiksi rahoituksen ja 
osaamisresurssien hankinnassa. Joissain osuus-
kunnissa verkostot jäävät yksipuolisiksi, koska 
hallituksen jäsenet valitaan jäsenistöstä. Ulkopuo-
listen hallitusjäsenten valintaa perustellaankin 
heidän tuomallaan uudenlaisella osaamisella ja 
kontakteilla.

Ihannehallitus on 
tasapainoinen

Hallituksen koko vaikuttaa monien tutkimusten 
mukaan yrityksen tuloksellisuuteen. Jäsenten mää-
rän kasvaessa osaaminen ja hallituksen painoarvo 
kasvavat. Liian suuri hallitus kuitenkin heikentää 
sen toimintakykyä.

Toimivana hallituksen kokona pidetään yleisesti 
5-8 henkeä. Ulkopuoliset hallitusjäsenet voivat lisä-
tä yrityksen suorituskykyä, mutta kiireiset, heikosti 
sitoutuneet heikentävät sitä. Sopivan tasapainon 
löytäminen onkin hyvä tavoite.

Hallituksen ristipaineita ei pidä pelätä. Osuus-
kunnassa hallitus voi samaan aikaan olla sekä 
johdon kumppani että valvoa sen toimintaa. Se ei 
onnistu ilman jokaisen hallituksen jäsenen riittävää 
asioiden osaamista ja kypsyyttä keskustella vaikeis-
takin asioista.

Toimialan luonne, yrityksen koko ja elinkaaren 
vaihe, tavoitteet, johdon kokemus ja omistajien 
tahto määrittelevät, millainen rooli kulloinkin sopii 
hallitukselle. Asiantuntijuus korostuu kasvu- ja 
muutosvaiheissa. Monipuolinen asiantuntemus voi 
löytyä aivan hyvin omasta jäsenistöstäkin.

Suomessa jäsenomisteisten yritysten hallituksis-
sa liian vähän huomiota on kiinnitetty hallituksen 
rooleihin eri tilanteissa ja eri aikoina. Jatkossa 
tarvitaankin aiheesta syvempää tutkittua tietoa.

Kari Huhtala

Kirjoittaja on maatalous-metsätieteiden maisteri ja 
Pellervo-Instituutin 30.9.2011 saakka toimivapaalla oleva 
toimitusjohtaja. Hänen väitöskirjaan tähtäävä tutkimusai-
heensa käsittelee osuuskuntien hallitustyöskentelyä.

Hallitustyöskentely on
ristipaineiden hallintaa

Hallituksen hyvä päätöksentekokyky ja päätösten laatu ennakoivat 
organisaation menestystä. Ennen päätöksiä hallitus kohtaa kuitenkin 
monenlaisten odotusten ristipaineet.

M
ar

kk
u 

N
um

m
i



7

F aba on mukana 25 
prosentin osuudella 

vuonna 2008 peruste-
tussa VikingGeneticsis-
sä (VG), jonka omistaa 
eri yhteisöjen kautta 
yhteensä 30 000 tans-
kalaista, ruotsalaista 
ja suomalaista karjan-
omistajaa.

Millainen ponnistus 
yhteispohjoismaisen 
jalostajan syntyminen 
oli?

– Yrityksen muo-
dostaminen on vaatinut uudenlaisia rakenteita ja 
luovaa ajattelua. Neuvottelut kestivät noin kaksi 
vuotta ja Suomesta meillä oli erittäin hyvä tiimi 
toimitusjohtajia ja luottamushenkilöitä mukana, 
kertoo Mitikka.

Karjan terveys 
korostuu

Yritysjärjestelyn myötä suuremmat populaatiot 
ja yhdistetty rahoitus mahdollistavat satsauksen 
pohjoismaiseen terveysjalostukseen ja siemenen 
vientiin VG-maiden ulkopuolelle.

– Näin pystytään takaamaan osuuskunnan jäse-
nille paras eläinaines kohtuulliseen hintaan, vaikka 
tuotekehityskustannukset kasvavatkin esimerkiksi 
genomisen valinnan myötä.

Mitikka korostaa, että karjanjalostus on jo 
luonnostaan kansainvälinen toimiala, jossa paras 
geneettinen aines liikkuu maasta ja mantereelta 
toiseen.

– Suomalaisten viljelijöiden olisi yksin mahdo-
tonta vastata tulevaisuuden jalostuksen haasteisiin. 
Pohjoismaisella yhteistyöllä saamme mittakaa-
vaedut ja voimme viedä eteenpäin pohjoismaista 
terveysjalostusta, joka on ainutlaatuista koko 

maailmassa.
Paineita alalla riittää silti. Tämän hetken 

tärkeimpiä tavoitteita ovat muun muassa eläinter-
veyden ja geneettisen monimuotoisuuden säilyttä-
minen.

Sinivalkoinen tietotaito 
saa kehuja

Suomalainen osuuskunta pärjää Mitikan mukaan 
monikansallisessa yhteisyrityksessä mainiosti.

– VG:n kaikki omistajat ovat viljelijöiden 
hallitsemia yhteisöjä, joten arvomaailma on 
samankaltainen ja kaikki pyrkivät viljelijän edun 
ajamiseen.

Yhteisenä kielenä VG:ssä käytetään englantia. 
Tämä antaa kaikille tasavertaisen osallistumismah-
dollisuuden.

– Suomalaiset erottuvat yleensä edukseen olemal-
la asiakeskeisiä, innovatiivisia ja yhteistyökykyisiä. 
Olen saanut paljon myönteistä palautetta niin toimi- 
kuin hallintohenkilöidenkin osaamisesta.

Hallinto hyötyy 
koulutuksesta

Hallinnon työskentely poikkeaa kuitenkin jonkin 
verran kotimaisista yrityksistä.

– Suomessa luottamushenkilöt ovat tottuneempia 
ja paremmin koulutettuja strategiseen hallintotyös-
kentelyyn. Olemme saaneetkin kiitosta hallinnon 
viemisestä tehokkaampaan suuntaan.

Pellervo-Instituutin koulutuksen Mitikka toteaa 
antaneen eväitä sekä hallinnon roolien ymmärtämi-
seen että strategiseen ajatteluun.

– Erityisesti arvostan verkostoitumisen mahdol-
lisuutta yli tuotantosuuntien ja erilaisten osuus-
kuntien. Tietysti kielikoulutus on ollut hyvää oppia 
kansainvälisiä tehtäviä varten.

Riku-Matti Akkanen

”Kotieläinjalostus
luontaisesti kansainvälistä”

Faban hallituksen puheenjohtaja Tiina Mitikka:

Nautakarjanjalostukseen erikoistuneen Faban hallituksen 
puheenjohtaja Tiina Mitikka tietää, mitä yrityselämän 
kansainvälistyminen tarkoittaa käytännössä.

Tiina Mitikka oli 
luotsaamassa 
Fabaa yhteispoh-
joismaiseen Viking 
Geneticsiin. Kuvassa 
Mitikka ja Holstein-
rotua edustava  
Aava-lehmä. Nave-
tasta löytyy myös 
Ayrshire-lehmiä.
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Pellervo-Instituutti kouluttaa

Pellervo-Instituutti Oy 20 vuotta
Juhlaseminaari pidettiin Hanasaaren
kongressikeskuksessa 7.6.2011 Espoossa.

Pellervon hallituksen jäsen Jar-
mo Toukola (vas.) keskustelee 
Pellervo-Instituutin tohtoritii-
miin kuuluvan dosentti Petri 
Ollilan kanssa.

Pellervo-Instituutin hallituksen 
puheenjohtaja Heikki Laurinen 
kertoi, että Instituutin kursseille 
on 20 vuoden aikana osallistunut 
yhteensä 35 000 henkilöä.

Pellervo-Instituutin entiset toimitusjohtajat Heikki Juutinen (vas.) 
ja Risto Volanen. Keskellä johtaja Annikka Hurme Valio Oy:stä.

Professori Michael L Cook 
Missourin yliopistosta luennoi 
seminaarissa osuuskuntien pää-
omakysymyksistä.

Juhlaseminaarin musiikillisesta annista vastasi nykykansanmu-
siikkibändi Hohka, joka on saanut vaikutteita pohjoismaisesta 
kansanmusiikista.

Pellervo-Instituutin entistä henkilökuntaa edustivat Irene Tur-
hanen (vas.) ja nykyisin MTK:ssa työskentelevä Taina Nylund.

Kuvat: Riku-Matti Akkanen

MTK:n puheenjohtaja Juha 
Marttila ja Pellervon halli-
tuksen puheenjohtaja Martti 
Asunta.


