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Naisten määrä Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyritysten 

hallituksissa 

 

Kysely suoritettiin Questback- kyselytyökalulla Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksille. 

Kysely oli avoinna 23.-25.3.2021 

N= 216 kpl 

Vastausprosentti 39% 

 

Tulokset  

Vastanneiden jäsenyritysten hallituksissa on yhteensä 856 jäsentä  

Näistä 274 on naisia, 582 on miehiä 

Hallituksien koko 

Hallituksien henkilömäärä, keskiarvo 4 hlöä 

Hallituksien jäsenistä naisia; keskiarvo 1,3 hlöä 

Hallituksien jäsenistä miehiä; keskiarvo 2,7 hlöä  

Naisia on 32% hallitusten jäsenistä 

Miehiä on 68% hallitusten jäsenistä 

Suurimmassa hallituksessa oli 14 jäsentä 
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Huomioita  

Pienissä 1-3 hengen hallituksissa ei usein ole yhtään naista 

Vastanneissa oli useita keskisuuria (6-8 hlön) hallituksia, joissa oli vain 1 naishallitusjäsen 

Oli jopa 9 hlön hallituksia joissa vain 0-3 naisjäsentä. Mutta yleisempää oli, että mitä suurempi 

hallitus sitä enemmän naisia: 14hlöä/5 naista, 13 hlöä/6 naista, 12 hlöä/4 naista. 

Oli yksi 9-hengen hallitus, jossa kaikki olivat naisia 

Suurin hallitus oli 14 jäsentä, jossa naisia 5, miehiä 9 

 

44 % on pieniä 2-3 hlön hallituksia (graafi) 

 

Hallituksien määrä niiden koolla mitattuna 

 

9 kpl hallituksia, joissa 10-14 jäsentä 
9 kpl/ 9 hlöä 
8 kpl/ 8 hlöä 
15 kpl/ 7 hlöä 
17 kpl/ 6 hlöä 
12 kpl/ 5 hlöä 
21 kpl/ 4 hlöä 

49 kpl / 3 hlöä 
42 kpl/ 2 hlöä 
25 kpl / 1 hlö 
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Hallituksissa on eniten naisia yrityksen omalta toimialalta. Tämä selittyy pitkälti sillä, että suurin osa 
yrityksistä oli 2-4 henkilön hallituksia ja tuolloin hallitusjäsenet usein tulevat lähipiiristä (vaimo, äiti, 
yrityksen osakas/ yhtiökumppani). 
Seuraavaksi hallituksiin pyydetään useimmiten taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon 
ammattilaisia, usein he ovat yrityksen talous- ja henkilöstöjohtajia. Seuraavaksi eniten ja kasvava 
ryhmä ovat viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset. Heidän tarve kasvaa sitä mukaa, kun yritys 
kasvaa ja tarve ammattimaiselle viestintä- ja markkinointiosaamiselle tulee ilmeiseksi.  

Toinen mittari, joka on saatavilla on Kymenlaakson kauppakamarin kouluttamien HHJ-Hyväksytty 
hallituksen jäsenten määrät. Ne puolestaan ovat seuraavat:
Koulutetut 2007-2020: 
Naisia 148 hlöä, miehiä 309 hlöä, yhteensä 457 kurssin käynyttä.

Tiedustelut: Kirsi Juura 

viestintäpäällikkö, Kymenlaakson kauppakamari 

kirsi.juura@kauppakamari.fi 

040  5913339
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