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Lisätietoja:

Keskuskauppakamari on edistänyt jo pitkään naisjohtajuutta itsesääntelyn 
keinoin. Tavoitteemme on, että suomalaisten yritysten johtoon valitaan parhaat 
henkilöt sukupuolesta riippumatta. Tavoitteen toteuttamiseksi Keskuskauppaka-
marilla on Naisjohtajaohjelma, joka palkittiin vuonna 2015 parhaana yhteiskunta-
vastuuprojektina kauppakamarien maailmankongressissa Torinossa  
(www.naisjohtajat.fi).

Laadimme säännöllisesti selvityksiä naisten sijoittautumisesta pörssiyhtiöiden 
johtoon. Julkaisemme 3-4 kertaa vuodessa katsauksia, joissa keskitymme tar-
kemmin eri teemoihin niin naisjohtajuuteen kuin monimuotoisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä. Tavoitteenamme on tuottaa ajantasaista ja analysoitua faktatietoa 
julkiseen keskusteluun, jotta johtamisen kehittäminen ja toimintalinjoja koskeva 
päätöksenteko perustuisi tietoon eikä tunteisiin.
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JOHDANTO

Vertailemme tässä katsauksessa naisten osuuksia pörssiyhtiöiden hallituk-
sissa, toimitusjohtajina ja johtoryhmissä eri valtioissa. Vertailumaina ovat 
pääasiassa muut EU- ja ETA-valtiot. Hallitusjäsenyyksien osalta vertailua 
tehdään myös muihin OECD-valtioihin.

Kansainvälisiä tilastoja tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että tilas-
tot kattavat vain kunkin maan suurimmat ja vaihdetuimmat pörssiyhtiöt. 
Naisten keskimääräinen osuus hallituksesta on suurissa yhtiöissä maail-
manlaajuisesti suurempi kuin pienissä, mikä voi vääristää kokonaiskuvaa eri 
maiden tilanteesta.

Myös erot pörssiyhtiöiden hallinnointimalleissa vaikeuttavat täyttä vertai-
lua eri maiden välillä. Kansainvälisissä tilastoissa mukana olevien yhtiöiden 
ylimmässä hallintoelimessä oli esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa 15 hen-
kilöä. Suomessa hallitukset ovat keskimäärin pienempiä kuin useimmissa 
maissa. Suurissa pörssiyhtiöissä hallituksen koko oli vuonna 2022 keski-
määrin 8 henkilöä, keskisuurissa 6 henkilöä ja pienissä 5 henkilöä. Tällöin 
yhden henkilön sukupuolen vaikutus sukupuolijakaumaan on luonnollisesti 
suurempi.
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TIETOA KATSAUKSESTA

Katsaus kattaa kaikki 12.12.2022 Helsingin Pörssissä listatut suomalaiset yhtiöt. 
Yhteensä tarkasteltuja yhtiöitä oli 131. Näistä large cap -yhtiöitä oli 32, mid cap 
-yhtiöitä 48 ja small cap -yhtiöitä 51. Tiedot on kerätty pörssiyhtiöiden verkko- 
sivuilta touko-kesäkuussa 2022 ja päivitetty joulukuussa 2022.

Jollei katsauksessa ole erikseen mainittu tiedon lähdettä, vertailumaiden tiedot 
perustuvat Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n sekä OECD:n tietokantoihin. 
Vertailumaita koskevat tiedot kattavat eri maiden pörssien suurimpien ja vaihde-
tuimpien yhtiöiden indekseihin kuuluvat yhtiöt (10-50 yhtiötä per maa). Suomesta 
EIGE:n tietokantaan sisältyvät OMX Helsinki 25 -indeksiin kuuluvat suomalaiset 
yhtiöt. Kattavampaa, kaikkien pörssiyhtiöiden tiedot sisältävää tietokantaa ei ole 
ollut tätä vertailua tehdessä käytettävissä.

Katsauksen on laatinut Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. 
Suomalaisten pörssiyhtiöiden osalta tiedot ovat keränneet Tiina Salmi, Eva-Riitta 
Simonsson ja Christian Tabell. Taitto Tanja Arvola.
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NAISET PÖRSSIYHTIÖIDEN 
HALLITUKSISSA

Suomessa naisten määrä pörssiyhtiöiden hallituksissa on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kasvanut tasaisesti. Paria tasaantumisvaihetta lukuun ottamatta 
kasvuvauhti on ollut 1–2 prosenttiyksikköä vuodessa. Kun vielä vuonna 2011 18 
prosenttia pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä oli naisia, vuonna 2020 naisten 
osuus saavutti ensimmäisen kerran 30 prosenttia.

Viime vuonna 97 prosentilla suomalaisista pörssiyhtiöistä oli molempia sukupuo-
lia hallituksessaan. Vain kolmella markkina-arvoltaan pienellä pörssiyhtiöllä oli 
pelkästään miesjäsenistä koostuva hallitus. Vielä vuonna 2008, ennen tuolloin 
uutta hallinnointikoodia, naisia oli vain puolessa pörssiyhtiöiden hallituksista.

Viime vuonna naisten osuus kaikkien 
pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä nousi 
uuteen ennätyksen 31 prosenttiin. Kasvua 
edellisvuoteen verrattuna oli 2 prosent-
tiyksikköä. Uudet ennätykset tehtiin myös 
large cap ja mid cap -yhtiöissä, joissa 
naisten osuudet olivat 35 ja 32 prosenttia. 
Small cap -yhtiöissä naisten osuus kasvoi 
25 prosenttiin.

Vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa hallitusnimityksiä tehtiin yhteensä 
840. Nimitykset jakautuivat yhteensä 741 eri henkilölle, joista miehiä oli 523 ja 
naisia 218. Uusia nimityksiä pörssiyhtiön hallituksiin tehtiin yhteensä 116. Naisten 
osuus näistä nimityksistä oli 35 prosenttia. Samaan aikaan hallitustehtävistä jäi 
pois yhteensä 113 henkilöä, joista naisia oli 29 prosenttia.

Kansainvälisessä vertailussa voidaan todeta, että erot eri maiden välillä kaventu-
vat kovaa vauhtia. Tänä vuonna naisten osuus hallitusten jäsenistä oli ensimmäis-
tä kertaa yli kymmenen prosenttia kaikissa vertailussa mukana olevissa maissa.
EU- ja ETA-maissa erot eri jäsenvaltioiden välillä olivat suurimmillaan vuonna 
2013. Tuolloin puolessa jäsenvaltioista naisten osuus hallituksen jäsenistä oli  
15 prosenttia tai alle. Viime vuonna puolestaan puolessa jäsenvaltioista  

Naisten osuus  
hallituspaikoista oli  
ennätykselliset  
31 prosenttia.
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Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa
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naisten osuus hallituksen jäsenistä ylitti jo 30 prosenttia. Naisten osuus halli-
tusten jäsenistä kasvoi viime vuonna 19 EU-maassa ja puolessa näistä kasvua 
edellisvuoteen verrattuna oli yli 3 prosenttiyksikköä. Tämän ansiosta naisten 
keskimääräinen osuus EU-maiden suurimmissa ja vaihdetuimmissa yhtiöissä ylitti 
jo 32 prosenttia.

EU- ja ETA-maiden vertailussa Suomi 
sijoittuu kärkikymmenikköön. Suomea 
edellä tilastoissa ovat EU-jäsenmaista 
Ranska, Italia, Alankomaat, Tanska, 
Belgia ja Saksa sekä ETA-valtiot Islanti 
ja Norja. Vertailun kärkimaista vain 
Suomessa ja Ruotsissa naisten korkea 
osuus on saavutettu yksinomaan 
elinkeinoelämän omalla itsesääntelyllä 
ja yhtiöiden omalla aloitteellisuudella. 
Suomessa jopa naisten osuus kaik-
kien pörssiyhtiöiden hallituksissa on 
lähellä naisten keskimääräistä osuutta 
EU-maiden suurimpien ja vaihdetuim-
pien pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Naisten  
keskimääräinen osuus 
EU-maiden  
suurimpien ja  
vaihdetuimpien  
yhtiöiden hallituksissa 
ylitti jo 32 prosenttia.
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EU:n ja ETA:n ulkopuolisista OECD-maista Suomen edelle naisten osuudessa 
hallitusjäsenistä sijoittuvat Uusi-Seelanti, Iso-Britannia ja tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa myös Australia. Näiden maiden lisäksi Kanadassa, Sveitsissä ja 
Yhdysvalloissa naisia on hallituksissa vähintään 30 prosenttia. Naisten osuus 
kaikkien OECD-maiden suurimpien ja vaihdetuimpien pörssiyhtiöiden hallituksis-
sa on noussut viimeisen seitsemän vuoden aikana lähes 10 prosenttiyksikköä ja 
lähentelee jo 30 prosenttia.

Tarkasteltaessa hallituksen jäsenten osuuden kehitystä tarkemmin valikoiduis-
sa vertailumaissa (Ruotsi, Norja, Alankomaat, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia) 
voidaan todeta, että viimeisen kymmenen vuoden aikana muut vertailumaat ovat 
nousseet Suomen ja Ruotsin edelle. Norjan naisten osuus on ollut korkea koko 
vertailuajan, sillä Norjassa lakisääteinen kiintiö on ollut voimassa jo vuodesta 
2008 lähtien.

Useimpien vertailumaiden kehitystä on vauhdittanut kiintiölainsäädäntö. Vertai-
lumaista kiintiölainsäädäntö on voimassa Norjan lisäksi Ranskassa, Alankomais-
sa ja Saksassa. Isossa-Britanniassa tuli puolestaan viime vuonna voimaan uusi 
noudata tai selitä -periaatteeseen perustuva monimuotoisuusraportointivelvoite. 
Sen mukaan, jos muun muassa hallituksen jäsenistä on naisia alle 40 prosenttia, 
pörssiyhtiön on julkistettava asia ja esitettävä syy tähän.

Ranska, Norja, Islanti, Italia 40 %
Alankomaat, Belgia, Portugali 33 %
Saksa, Itävalta 30 %
Kreikka 25 %

HUOM: Hallintomallien eroista johtuen kiintiölainsäädännön raja-arvot 
eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Lakisäänteiset sukupuolikiintiöt hallituksen 
jäsenille EU- ja ETA-valtioissa1: 

1   MSCI ESG Research sekä Keskuskauppakamarin tilastot.
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Naisten osuus suurimpien pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä, 
EU/ETA- ja OECD-valtiot 2022
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Ruotsissa naisten osuus hallituksen jäsenistä otti selvän tasoloikan vuosina 
2015-2016 ja kasvoi 28 prosentista 37 prosenttiin. Sen jälkeen osuus on pysytel-
lyt 38 prosentin tuntumassa, kunnes laski viime vuonna 35 prosenttiin. Kaikkien 
ruotsalaisten pörssiyhtiöiden osalta naisten osuus hallituksen jäsenistä on viime 
vuosina vakiintunut noin 35 prosenttiin2. 

2   Andra AP-fonden / Nordic Investor Services: Kvinnoindex 2022.
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Naispuolisten hallituksen jäsenten osuuden kehitys eri maissa 
2011-2022
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Vaikka naisten osuus hallituksen  
jäsenistä on Suomessa verrattain 
korkea, hallituksen puheenjohtajana on 
Suomessa hyvin usein mies. Vain  
13 pörssiyhtiössä eli 10 prosentissa 
pörssiyhtiöistä on nainen hallituksen 
puheenjohtajana. Suurissa pörssi-
yhtiöissä nainen on hallituksen pu-
heenjohtajana kahdessa yhtiössä ja 
OMXH25-indeksiin kuuluvissa yhtiöis-
sä vain yhdessä.

Myös muissa EU- ja ETA-valtioissa nainen hallituksen puheenjohtajana on har-
vinaisuus. EU-maiden suurimmista ja vaihdetuimmista pörssiyhtiöistä nainen on 
puheenjohtajana keskimäärin 9 prosentissa yhtiöistä. Ruotsissa naisten osuus 
vertailussa olevien pörssiyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista on 8 prosenttia  
ja Norjassa 14 prosenttia. Isossa-Britanniassa naispuheenjohtajien osuus  
suurimpien ja vaihdetuimpien pörssiyhtiöiden ylimmässä hallintoelimessä on  
16 prosenttia, Saksassa 11 prosenttia, Alankomaissa 10 prosenttia ja Ranskassa  
6 prosenttia. 

Nainen on hallituksen  
puheenjohtajana  
keskimäärin joka  
kymmenennessä  
suomalaisessa  
pörssiyhtiössä.

3   Andra AP-fonden / Nordic Investor Services: Kvinnoindex 2022. 
4   Catalyst: Women CEOs of the S&P 500 (February 3, 2023).
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NAISET PÖRSSIYHTIÖN  
TOIMITUSJOHTAJINA

Naistoimitusjohtajien määrä kohosi 
2010-luvun puolivälissä muutamassa 
vuodessa yhdestä kymmenen tun-
tumaan, millä tasolla se on pysynyt 
viimeiset kuusi vuotta. Vuonna 2022 
naistoimitusjohtajien määrä laski edel-
lisvuoteen verrattuna yhdellä. Nainen 
on toimitusjohtajana 9 pörssiyhtiössä. 
Naisten osuus kaikkien pörssiyhti-
öiden toimitusjohtajista on 7 prosenttia. Markkina-arvoltaan suurissa yhtiöissä 
naistoimitusjohtajien osuus oli 13 prosenttia.

Myös muissa EU- ja ETA-maissa naisten osuus suurimpien pörssiyhtiöiden 
toimitusjohtajista on alhainen. Silmiinpistävää tilastossa on se, että Pohjoismaita 
lukuun ottamatta moni hallitusvertailun kärjessä olleista maista sijoittuu heikosti 
toimitusjohtajavertailussa ja vertailun kärkeen yltää monta hallitusvertailussa 
heikosti menestynyttä valtiota. Syyt tähän voivat olla moninaisia.

Large cap -yhtiöissä  
naistoimitusjohtajien 
osuus oli 13 prosenttia, 
mutta OMXH25 -yhtiöissä 
osuus oli vain 4 prosenttia.

Naistoimitusjohtajien lukumäärä ja osuus suomalaisissa  
pörssiyhtiöissä
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EU-jäsenvaltioiden keskiarvoa nostavat erityisesti useat Itä-Euroopan maat. 
Suomen osalta OMXH25-indeksiin kuuluvien yhtiöiden naistoimitusjohtajien 
osuus on vain 4 prosenttia, kun taas kaikkien suurten pörssiyhtiöiden naistoimi-
tusjohtajien osuus on 10 prosenttia.

Ruotsissa naistoimitusjohtajien osuus on viime vuosina kasvanut voimakkaas-
ti kuten Suomessakin. Viime vuonna Ruotsin suurimmista ja vaihdetuimmista 
pörssiyhtiöistä 12 prosentissa oli nainen toimitusjohtajana. Kaikkien ruotsalais-
yhtiöiden osalta naistoimitusjohtajien osuus oli 12 prosenttia.3 Norjassa naisten 
osuus toimitusjohtajista oli 19 prosenttia, Alankomaissa 10 prosenttia, Ranskassa 
8 prosenttia, Isossa-Britanniassa 6 prosenttia ja Saksassa 5 prosenttia.

Yhdysvalloissa naistoimitusjohtajien osuus on samaa luokkaa kuin suurimmissa 
EU-jäsenvaltioissa. S&P 500 -listan yhtiöistä yhteensä 41:ssä eli 8 prosentissa on 
nainen toimitusjohtajana.4

Naisten osuus toimitusjohtajista suurimmissa pörssiyhtiöissä,  
EU- ja ETA-valtiot 2022
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NAISET PÖRSSIYHTIÖN  
JOHTORYHMISSÄ

Keskuskauppakamari on selvittänyt naisten osuutta pörssiyhtiöiden johtoryhmis-
sä vuodesta 2012 lähtien. Hallitusten sukupuolijakauman tavoin naisten osuus on 
tarkasteluajanjaksona kasvanut selvästi, vaikkakin joukkoon mahtuu pari yksit-
täistä vuotta, jolloin naisten osuus on pudonnut.

Vuonna 2022 naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä nousi  
28 prosenttiin, mikä on uusi ennätys. Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus 
saavutti ensimmäistä kertaa 30 prosentin rajan, kun taas keskisuurissa yhtiöissä 
naisten osuus laski viime vuoden  
ennätystasosta yhdellä prosenttiyksi-
köllä 29 prosenttiin. Pienissä pörssi-
yhtiöissä naisten osuus johtoryhmien 
jäsenistä säilyi ennallaan 22 prosentis-
sa. Noin 30 prosentissa pörssiyhtiöistä 
naiset ja miehet ovat tasapuolisesti 
edustettuna johtoryhmässä. Sen sijaan 
21 pörssiyhtiön johtoryhmässä ei ollut 
yhtään naista.

Naiset toimivat johtoryhmissä pää-
osin tukitoimintojen johdossa, kuten 
henkilöstö-, talous- tai IT-hallinnon 
tehtävissä, lakiasioissa tai myynti-, markkinointi- ja viestintätoiminnoissa. Viime 
vuonna tukitoimintojen johdossa toimivista johtoryhmän jäsenistä 42 prosenttia 
oli naisia, kun liiketoimintojen johdossa toimivista johtoryhmän jäsenistä naisia oli 
14 prosenttia.

Myös muissa EU- ja ETA-maissa naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien 
jäsenistä (executives) on selvästi alhaisempi kuin naisten osuus hallituksen jäse-
nistä. Moni niistä maista, joka kiintiölainsäädäntönsä johdosta sijoittuu korkealle 
hallitusvertailussa, ei sijoitu kovinkaan hyvin johtoryhmävertailussa. Esimerkik-
si Italiassa naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on vain noin 14 prosenttia ja 

Naisten osuus  
pörssiyhtiöiden  
johtoryhmien jäsenistä  
ennätykselliset  
28 prosenttia.
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Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä  
(ilman toimitusjohtajaa)
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Belgiassa 15 prosenttia. Naisten keskimääräinen osuus EU-maiden suurimpien ja 
vaihdetuimien pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä on 21 prosenttia.

Hallitusvertailussa Suomea edellä olleista EU- ja ETA-maista ainoastaan Islan-
nissa, Norjassa, Ruotsissa ja Ranskassa naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on 
korkeampi kuin naisten osuus kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmän 
jäsenistä.

Maat, joissa on kiintiölainsäädäntö 
hallituksen jäsenille, eivät sijoitu 
kovinkaan hyvin johtoryhmä- 
vertailussa.
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Naisten osuus suurimpien pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä, 
EU- ja ETA-valtiot 2022 (toimitusjohtajat mukaan luettuna)

Tarkasteltaessa johtoryhmän jäsenten osuuden kehitystä tarkemmin valikoiduis-
sa vertailumaissa voidaan havaita kaksi toisistaan selvästi erottuvaa ryhmää. 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa naispuolisten johtoryhmän jäsenten osuus 
oli vertailun lähtötilanteessa vuonna 2012 selvästi Alankomaita, Iso-Britanniaa, 
Ranskaa ja Saksaa korkeammalla. Siksi naisten osuuden kasvu on ensiksi maini-
tussa maaryhmässä ollut jälkimmäistä ryhmää selvästi hitaampaa. Kymmenessä 
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Naispuolisten johtoryhmän jäsenten osuuden kehitys eri maissa 
2012-2022

Naispuolisten johtoryhmän jäsenten osuuden muutos  
vuodesta 2012

vuodessa vain Isossa-Britanniassa ja Ranskassa naisten osuus johtoryhmän 
jäsenistä on noussut pohjoismaisten verrokkien tasolle. Alankomaissa kehitys oli 
hyvää vuoteen 2020 asti, minkä jälkeen naisten osuus on notkahtanut hieman. 
Osasyynä tälle saattaa olla Alankomaissa vuonna 2021 voimaan tullut kiintiölain-
säädäntö, mikä on saattanut johtaa siihen, että naisia on siirtynyt johtoryhmäta-
solta hallitusammattilaisiksi.
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YHTEENVETO

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat edelleen 
kärkitiloilla EU- ja ETA-valtioiden joukossa sekä naisten osuudessa pörssiyhti-
öiden hallituksissa että johtoryhmissä. Parhaiten vertailussa menestyvät Islanti, 
Norja ja parhaana Pohjoismaiden ulkopuolisena maana Ranska. Ruotsi ja Suomi 
ovat tämän kolmikon jälkeen seuraavina. 
Erot eri maiden välillä ovat kuitenkin 
kaventuneet selvästi erityisesti tarkas-
teltaessa naisten osuutta hallitusten 
jäsenistä. Johtoryhmätasolla erot eri 
maiden välillä eivät ole kaventuneet 
yhtä nopeasti.

Kun tarkastellaan naisten osuutta halli-
tuksen jäsenistä ja johtoryhmän jäse-
nistä eri EU- ja ETA-valtioiden pörssi-
yhtiöissä, voidaan todeta, että osuudet 
eivät useinkaan korreloi keskenään. Naisten suuri osuus hallituksessa ei vält-
tämättä johda naisten suureen osuuteen johtoryhmässä. Myöskään hallituksen 
jäseniä koskeva kiintiölainsäädäntö ei näytä edistävän naisjohtajuutta laaja-alai-
sesti. Suuressa osassa niistä maista, joissa on kiintiölainsäädäntöä, naisten osuus 
johtoryhmässä on edelleen alhainen.

Esimerkiksi Norjassa kiintiölainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 2008 läh-
tien. Naisten osuus johtoryhmän jäsenistä lähti Norjassa kuitenkin kasvuun vasta 
vuonna 2018 ja osuus toimitusjohtajista vuonna 2019. Samalla naisten osuus 
hallituksen jäsenistä näyttäisi Norjassa jämähtäneen lakisääteisen minimin (40 
prosenttia) tuntumaan. Toisaalta Ranskassa hallituskiintiöt näyttäisivät vaikutta-
neen nopeammin myös naisten osuuden kasvuun johtoryhmissä.

Suomessa naisten edustusta hallituksissa on käsitelty hallinnointikoodissa 
vuodesta 2003 lähtien. Vuodesta 2008 lähtien hallinnointikoodiin on sisältynyt 
täsmällinen suositus, jonka mukaan hallituksessa on oltava molempia sukupuo-
lia. Naisten osuus kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa onkin tuon 
jälkeen noussut silloisesta 12 prosentista yli 30 prosenttiin. 

Naisten suuri osuus 
hallituksessa ei  
välttämättä johda 
suureen osuuteen  
naisia johtoryhmässä. 

18



Naisten osuus suurimpien pörssiyhtiöiden hallitusten ja  
johtoryhmien jäsenistä EU- ja ETA-valtioissa 2022

Naisten osuuden kehitys hallituksissa ja johtoryhmissä eri maissa 
2012-2022
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Myös naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on kasvanut 
tasaisesti. Jo 30 prosentissa pörssiyhtiöistä naiset ja miehet ovat johtoryhmäs-
sä tasapuolisesti edustettuna. Keskuskauppakamarin viime vuonna tekemien 
selvitysten mukaan joka viidennessä suomalaisessa pörssiyhtiössä naisten osuus 
sekä hallituksen että johtoryhmän jäsenistä oli vähintään 30 prosenttia.

Pitkään valmisteilla ollut EU-direktiivi pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolikiinti-
öistä tuli voimaan loppuvuodesta. Se tuo mukanaan lakisäänteiset sukupuolikiin-
tiöt myös suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksiin. 

Direktiivi edellyttää, että pörssiyhtiöiden on pyrittävä kesäkuun 2026 loppuun 
mennessä saavuttamaan naisten ja miesten tasapuolinen edustus yhtiön halli-
tuksessa ja mahdollisessa hallintoneuvostossa. Hallituksen ja hallintoneuvoston 
koosta riippuen tasapuolinen edustus tarkoittaa käytännössä sitä, että lukumää-
räisesti vähemmän edustettuna olevan sukupuolen vähimmäisosuus olisi 25 ja 
44,4 prosentin välillä. Osuus lasketaan vain niistä hallituksen jäsenistä, jotka eivät 
kuulu yhtiön toimivaan johtoon (non-executive directors). 

Jo nyt hieman yli puolet direktiivin soveltamisalaan kuuluvista suomalaisista 
pörssiyhtiöistä täyttää tavoitteen naisten ja miesten tasapuolisesta edustukses-
ta hallituksessa ja mahdollisessa hallintoneuvostossa. Direktiivi jättää Suomelle 
liikkumavaraa direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa. 

Suomen ja Ruotsin esimerkit osoittavat, että naisjohtajauutta voidaan edistää 
tehokkaasti myös itsesääntelyn kautta. Kiintiödirektiivin voimaantulo ei missään 
tapauksessa ole syy lopettaa elinkeinoelämän oma-aloitteista työtä naisjohta-
juuden edistämiseksi. Lakisääteiset hallituskiintiöt saattavat jo tulevina vuosina 
vaikuttaa siihen, että osa johtoryhmien nykyisistä naisjäsenistä siirtyy hallitus-
ammattilaisiksi ja siten johtoryhmästä poistuvien naisten määrä kasvaa. Jos näin 
käy, johtoryhmätasolla naisten osuuden säilyminen edes ennallaan edellyttäisi 
sitä, että naisten osuus uusista nimityksistä kasvaisi selvästi nykyisestä. 

Joka viidennessä suomalaisessa pörssiyhtiössä 
naisten osuus sekä hallituksen että johtoryhmän  
jäsenistä oli vähintään 30 prosenttia. 
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Yritysten rekrytointiprosesseihin sekä naisten urapolkuihin johtajina tulee kiin-
nittää huomiota, jotta osaajapooli ja monimuotoisuus on riittävä niin hallitus-, 
johtoryhmä- kuin liiketoimintajohtotasolla. Yhteiskunnan tasolla tulisi pyrkiä 
erityisesti sukupuolten segregaation pienentämiseen eri koulutusalojen välillä. 
Itsesääntelyssä on syytä pitää huolta siitä, että hallinnointikoodin suositukset 
ovat jatkossakin riittävän kunnianhimoisella tasolla.
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