
Kutsu julkistamistilaisuuteen – Jorma Eloranta: ”Rohkea hallitus
auttaa yritystä uudistumaan”
Vuorineuvos Jorma Elorannan uutuuskirja Hallitus johdon tukena on tärkeä puheenvuoro keskusteluun yritysten hallitustyöstä ja
sen merkityksestä. Elorannan hallituskautena 2011–2018 Nesteen markkina-arvo nousi parista miljardista 18–19 miljardin tasolle,
joten jotakin sinä aikana tehtiin oikein. Julkistamistilaisuudessa ke 28.11. jatketaan keskustelua aiheesta.

”Hyvän hallitustyön ja pätevän johdon avulla yritykset pystyvät uudistumaan ja löytämään jatkuvasti uusia innovaatioita ja menestyksen
keinoja”, Jorma Eloranta korostaa.

”Hyvää hallitustyötä tarvitaan erityisesti nyt, kun useimpien yritysten toimintaympäristö on myrskyinen ja epävarmuus jatkuvaa. Yrityksen
syvällinen uudistaminen vaatii hallitukselta rohkeutta.”

Vuorineuvos Jorma Eloranta on toiminut eri yritysten hallitusten puheenjohtajana yli 40 vuotta. Kirjassaan hän kertoo, mitä hän on oppinut
hallitustyöstä ja hyvästä corporate governancesta. Esimerkkinä hän käyttää Nesteen hallitustyötä vuosina 2011–2018, jolloin hän toimi aluksi
vuoden varapuheenjohtajana ja sen jälkeen puheenjohtajana. Sinä aikana Nesteen markkina-arvo nousi parista miljardista 18–19 miljardin
tasolle ja osingot moninkertaistuivat.

Oppia Nesteen menestystarinasta

Nesteen tarina kertoo onnistumisesta ja siitä, miten hallitus työskentelee menestyvässä yrityksessä. Menestystarinasta voi oppia, vaikka
yleensä sellainen saa vähemmän julkisuutta kuin näyttävät epäonnistumiset.

“Hallituksen rooli yrityksen menestyksessä on merkittävä. Kun hallituksen sisäiset suhteet ja välit johdon kanssa ovat kunnossa, yrityksen
liiketoimintaa uskalletaan uudistaa nopeasti ja voimalla”, Eloranta korostaa.

”Kirja auttaa ymmärtämään, mikä on hallituksen rooli, miten hallitusta johdetaan tehokkaasti sekä miten hallituksen ja johdon yhteistyö tuo
lisäarvoa yritykselle”, kommentoi vuorineuvos Matti Lievonen, joka työskenteli Nesteen toimitusjohtajana vuosina 2008–2018.

”Kun puheenjohtaja hallitsee hyvän hallintotavan kiemurat, ei corporate governance nouse työn keskiöön, vaan hallitus keskittyy johdon
tukemiseen strategian valinnassa ja toteuttamisessa. Hallintotapa antaa toiminnalle raamit, mutta strategian toteutus tuo menestystä!” Nesteen
hallituksen varapuheenjohtaja Laura Raitio kommentoi hallitustyötä.

Omakohtaista kokokemusta monenlaisista yhtiöistä

Hallitus johdon tukena kertoo, mikä on olennaista hallitustyössä ja mitä hallituksen jäseniltä edellytetään. Kirja kertoo laajasti myös hallitustyön
käytännöistä: kuinka toimitusjohtaja valitaan, kuinka palkitsemisasioita hoidetaan, kuinka hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan roolit
tukevat toisiaan. Kaiken kaikkiaan teos on monipuolinen katsaus käytännön hallitustyön kriittisiin kysymyksiin.

Kirjassa otetaan kantaa myös valtion pörssiyhtiöiden omistuksen hoitamisen periaatteisiin.

“Valtion enemmistöomisteinen pörssiyhtiö sisältää jo toimintatapana väärinkäsityksen siemenen. Jos valtio haluaa määrätä jonkin yhtiön
toimintaa, sen on parasta omistaa se sataprosenttisesti”, Eloranta korostaa.

“Valtion omistajapolitiikan linjauksissa tulee pörssiyhtiöiden osalta kunnioittaa tiukasti osakkaiden tasavertaista kohtelua ja muiden osakkaiden
oikeuksia.”

”Jorma Elorannalla on poikkeuksellisen pitkä sekä hallitus- että toimitusjohtajaura yrityksistä, joiden koko- ja toimialadiversiteetti on
ainutlaatuinen. Tältä pohjalta on syntynyt kirja, jonka keskeiset vahvuudet – uskottavuus ja käytännön läheisyys – perustuvat kirjoittajan
omakohtaisiin kokemuksiin. Teos käy mainiosta oppikirjasta hyvään hallitustyöhön jo siihen osallistuville tai hallituksiin aikoville”, kuuluu
Solidiumin, Alkon ja Finavian hallitusten puheenjohtajan Harri Sailaksen kommentti kirjasta.

Kutsu

Tervetuloa Jorma Elorannan kirjan Hallitus johdon tukena julkistamistilaisuuteen Alma-taloon keskiviikkona 28.11. klo 9.45. Ohjelma ja
ilmoittatuminen https://www.lyyti.in/hallitusjohdontukena_julkistustilaisuus

Kirjoittaja

Vuorineuvos Jorma Eloranta toimii Stora Enson ja Suomen Messusäätiön hallituksen puheenjohtajana ja Cargotecin hallituksen jäsenenä.
Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Hän on toiminut aikaisemmin hallituksen puheenjohtajana muun muassa seuraavissa yrityksissä ja yhteisöissä: Neste, Uponor, Suominen,
Gasum (hallintoneuvosto), Ilmarinen (hallintoneuvosto), Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden 10-vuotissäätiö, Tekniikan
Edistämissäätiö, Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto, Teknillisen Korkeakoulun neuvottelukunta, Laatukeskus Excellence
Finland neuvottelukunta, Prodekon neuvottelukunta, ZenRobotics, Center-Inn, Aspocomp, Metso-, Kvaerner Masa Yards-, Patria- ja Finvest-
konsernien keskeiset tytäryhtiöt.

Hän toimi Metso-konsernin (nykyään Metso+Valmet) toimitusjohtajana 2004–2011, Kvaerner-Masa Yards -konsernin toimitusjohtajana 2001
–2003, Patria-konsernin toimitusjohtajana 1996–2000, Finvest-konsernin toimitusjohtajana 1985–1995 ja Jaakko Pöyry -konsernin
varatoimitusjohtajana 1996.
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