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Pääkirjoitus

Hallitustyöskentely
- Oppia ikä kaikki

K

uka muistaa ajat, jolloin hallituksen jäsen avasi taksissa
matkalla kokoukseen avaamattoman kirjeen, jossa kokousmateriaali on? Ei kukaan – ainakaan tunnusta muistavansa.
Hallitustyöskentely on kehittynyt viimeisen kymmenen
vuoden aikana merkittävästi. Teimme aiheesta kevätkesällä
jäsenkyselyn. Tuloksia verrattiin kansainvälisiin tutkimuksiin.
Suurin poikkeama suomalaisyritysten ja muiden hallitusten välillä oli
hallitustyöhön käytetty aika. Suomalaisissa yhtiöissä hallitustyöhön käytetään noin 21 päivää, kun maailmalla keskimääräinen aika on 28 päivää,
huippuyhtiöissä 40. Suomalaisten mielestä tämä 21 päivää on riittävä. Maailmalla keskimäärin pidetään 37 päivää optimaalisena. Keskustellaanko ja
kyselläänkö suomalaisissa hallituksissa liian vähän?
Toinen vahvasti kyselyssä esille nouseva aihe on yritykseen ja sen liiketoimintaan perehdyttäminen. Suomalaiset hallitusjäsenet kokevat tason
vähintäänkin puutteelliseksi, joskus jopa olemattomaksi. Toimitusjohtajan koetaan pelkäävän hallituksen ja johdon tutustumista. ”Chiffoning all
information through CEO to Chair is very old school” todetaan eri tavoilla
kyselyn vapaissa kommenteissa.
Yhteistyössä McKinseyn ja Heidrick & Strugglesin kanssa tehdyn jäsenkyselyn tuloksia on analysoitu tarkemmin artikkelissa sivulla 18.
Aloitin maaliskuussa brittiläisen pörssiyhtiön hallituksessa. Moni asia
on erilaista kuin Pohjoismaissa. Suurin ero on tähän mennessä kuitenkin
perehdytysohjelma, joka kattaa 12-päiväisen tutustumisen yhtiön laitoksiin eri puolilla Eurooppaa, divisioonien johtoryhmien esittäytymisen ja
keskeiset pääkonttoritoiminnot. Näistä vierailuista ja tapaamisista odotetaan myös palautetta. Tehokas perehdytys auttaa pääsemään sisään yhtiön
asioihin huomattavasti nopeammin. Uskon ja toivon, että tämä käytäntö
leviää myös Suomeen.
Tämä lehti käsittelee lisäksi hallitustyön kehittämistarpeita myös eri
omistajatahojen näkökulmista. Mukana on eurooppalainen näkökulma
Sodalin silmin, Investor AB, jonka ääntä kuullaan Suomessa aika harvoin,
sekä Capman ja Solidium. Thomas Ahlstömin analyysi perheyhtiön kultaisesta häkistä kannattaa myös lukea huolella.
Värikästä, viisasta syksyä!

Keskustellaanko
ja kyselläänkö
suomalaisissa
hallituksissa liian
vähän?
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Maarit Aarni-Sirviö
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keskustelua

Anna äänesi kuulua

Hallitustyöskentelyä
kehittämässä

Puhuttiko jokin juttu
erityisesti? Jäikö jotakin
sanomatta? Haluamme
kuulla mielipiteesi tämän numeron
artikkeleista. Lähetä palautteesi
sähköpostitse osoitteeseen info@dif.fi.

Hallituksen kokoonpanon monimuotoisuus ja erityisesti molempien sukupuolien edustus on yksi näkyvimmistä aiheista eurooppalaisessa governance -keskustelussa.
Myös kotimaassa aihe on ajankohtainen, sillä sukupuolten tasapuolisemman edustuksen toteutumista pörssiyhtiöiden hallituksissa seurataan valtakunnan hallitusohjelman mukaisesti.
Arvio kehityksen riittävyydestä tehtiin kesäkuussa
2014. Tilannearvioon liittyen järjestettiin oikeusministeriössä elokuun lopulla kuulemistilaisuus, johon yhdistyksen
viestiä olivat viemässä Juha Salonen ja Merja Strengell.
EU-maat ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin pyrkiessään lisäämään naisten osuutta hallituksissa. Käytössä on
muun muassa kiintiöitä, ohjeistoihin perustuvaa itsesääntelyä sekä yhteistyötä valtiovallan ja yksityisten omistajien kesken.
Euroopan hallitusammattilaisten keskusjärjestö, ecoDa,
halusi tuoda keskusteluun uuden näkökulman ja päättikin
viime keväänä selvittää, miten hallitusten jäsenten rekrytointi tapahtuu eri maissa. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa valintaprosesseja eri jäsenmaissa, tunnistaa parhaita
käytäntöjä sekä tuottaa hyödyllistä tietoa ja selkeitä ohjeita
valintaprosessien kehittämiseksi.
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Suomessa yhdistyksen toteuttamassa haastattelututkimuksessa on ollut mukana erilaisten omistajien edustajia sekä nimitysvaliokuntien jäseniä. Yksi päällimmäisistä
havainnoista on, että hallitustyöskentelyn vaatimustason nousun myötä ovat myös valintaprosessit kehittyneet.
Parantamisen varaa on silti olemassa, ja meiltä löytyy erinomaisia esimerkkejä seurattavaksi.
Tutkimus valmistuu kokonaisuudessaan ensi keväänä
vietettävään ecoDan 10-vuotisjuhlaan.

Merja Strengell

DIF:n hallituksen jäsen
ecoDan Boards’ Selection and Composition
-työryhmän jäsen

Kerro mielipiteesi lehdestä ja
osallistu arvontaan.
Kolmen askeleen polku verkkokyselyyn

1. Mene osoitteeseen www.mcipress.fi/boardview
2. Merkitse numerosarja 839547.
3. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla lähetä-painiketta.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella 2014.
Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 2.1.2015. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
Kevään lukijapalkinnon Applen iPad minin voitti Ilmailu-lehden lukija Heikki Suikki.
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Strategian vuoro
syödä yrityskulttuuri?

J

äsenkyselymme tuloksena strategia nousi hallitustyön tärkeim-

mäksi haasteeksi. Strategiseen
johtamiseen ei oltu riittävän
tyytyväisiä: vain 32 prosenttia
vastaajista oli täysin tyytyväisiä hallituksensa strategiatyöskentelyyn. Vaikka strategiaan kului eniten hallitusten aikaa, 80
prosenttia halusi siihen käytettävän aikaa
nykyistä enemmän.
Miten hallituksen työ strategian rakentamiseksi on muuttunut vuosien kuluessa, ja
miten nykytilanteessa hyvästä saisi paremman?
Globaalin kilpailun tunkeutuessa uusiin
maihin ja kilpailuun perustuvan liiketoiminnan saavuttaessa miljardeja uusia ihmisiä, hyvän strategian, menestyvän liikeidean
ja oikeiden businessvalintojen merkitys on
kasvanut. Yritysten on kyettävä uudessakin
kilpailukentässä löytämään kilpailuedut, joita
asiakkaat arvostavat ja joista he ovat valmiita
maksamaan yrityksen kannalta riittävästi.
Nykyään saamme kaikesta ja kaikkialta
valtavasti tietoa, dataa. Internet-maailmassa
kilpailijoiden ja asiakkaiden strategiset ratkaisut ovat läpinäkyviä. Oikeiden analyyttisten
johtopäätösten tekeminen ja yrityksen toimintamallin uudistaminen ovat edelleen vaativinta johtamista. Suurimmat uusiutumisen
haasteet ovat useimmin yrityksen kulttuurissa,
hallituksen jäsenten ja yritysjohdon korvien
välissä. Hyvä strategia innostaa yrityskulttuurinkin uudistumiseen, jähmettynyt yrityskulttuuri estää muutostarpeisiin reagoinnin.
Hyvä strategia perustuu analysoituun tietoon sekä hallituksen ja yritysjohdon väliseen vuorovaikutukseen, avoimeen, rehelliseen ja rakentavan kriittiseen dialogiin.
Hallituksen epäilevien tuomaiden kuuntelu
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voi auttaa uusien menestysmallien löytymiseen. Hyvä hallitus
huolehtii, että yrityksessä panostetaan liiketoiminnan syvälliseen
uudistamiseen tähtäävään tutkimus-, kokeilu- ja selvitystoimintaan. Hallituksen jäsenten valintakriteerit, erilainen osaaminen ja
diversiteetti, auttavat näkemään
asioita uusista näkökulmista ja
vähentävät houkutusta turvautua
helppoihin konsensusratkaisuihin.
Yrityksen on havahduttava
muuttamaan nopeasti aikaisemman menestyksen tuonut strategia, jos toinen toimintatapa tai tarjontakonsepti on asiakkaiden kannalta parempi.
Innovaatiot liiketoimintamalleihin parantavat kilpailukykyä usein enemmän kuin innovaatiot tuotteisiin ja teknologiaan. Nykyliiketoimintansa kehityksen ja tuloksentekokyvyn
tärvelevä yritys menettää taloudellisen perustan ja uskottavuutensa uuden liiketoiminnan
luomiseen.
Hallituksen kannalta keskeistä on löytää
yhteinen, kirkas strateginen tahtotila, ja olennaisinta on, että se tuo haluttua tulosta ja sietää takaiskuja. Hallituksen puheenjohtajan
rooli on kasvanut hallituksen jäsenten ja johdon keskinäiseen arvostukseen ja luottamukseen perustuvan ilmapiirin rakentamisessa.
Hallitun strategisen uudistumisen toteuttamiseksi hallituksen jokaisessa kokouksessa
on hyvä olla esillä yksi tai useampi strateginen
teema. Enää ei riitä keväällä strategia, syksyllä
budjetti -vuosikello.
Yritys menestyy kun sillä on strategia, joka
huolehtii nykyliiketoiminnan terveestä taloudesta ja yrityksen jatkuvasta uusiutumisesta,
ja joka pannaan toimeksi tehokkaasti.

Enää ei riitä
keväällä strategia,
syksyllä budjetti
-vuosikello

Helsingissä

syyskuussa 2014

Jorma Eloranta
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
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Jari Paasikivi ja Kirsi Komi ovat pitkän
linjan hallitusammattilaisia.
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kirsi komi ja jari paasikivi:

Lisää aktiivisuutta
hallituksiin
Maailma muuttuu niin kiivaasti, että hallitusten on muututtava perässä.
Laaja-alaisuus, aktiivisuus ja aito keskustelu ovat avaimia tulevaisuuteen,
uskovat hallitusammattilaiset Jari Paasikivi ja Kirsi Komi.
Teksti: Hanna Rusila
Kuva: Vesa Tyni

H

allitustyöskentely
vaatii
yhä enemmän, ja vaikeina
aikoina suuri osa päätöksistä on raskaita. Globalisaation paineissa jokaisen hallituspäättäjän pitää sitoutua
työhönsä, sillä perinteinen valvontarooli ei
enää riitä. Perheyhtiötaustainen Jari Paasikivi
ja Nokialla pitkään työskennellyt Kirsi Komi
muistuttavat, että virheitä sattuu jokaiselle,
mutta niistä pitää oppia.

Missä ja kuinka erilaisissa
hallituksissa vaikutatte? Onko
yhtiöiden erilaisuudesta tai
samanlaisuudesta hyötyä?
Kirsi Komi: Olen ollut hallitustyössä vuo-

Haastattelusta
on katseltavissa
video osoitteessa
www.dif.fi

desta 2010. Sitä ennen tein lähes 20-vuotisen
uran Nokian verkkopuolella juristina ja lakiasiainjohtajana. Vaikutan seitsemässä hallituksessa: puheenjohtajana SPR:n Veripalvelussa ja syöpäsairaala Docratesissa, varapuheenjohtajana Patriassa sekä jäsenenä Metsä
Boardissa, Cityconissa, Martelassa ja Finnverassa.
Jari Paasikivi: Olin pitkään hanayhtiö
Oraksen toimitusjohtaja, ja nykyisin johdan
perheyhtiötämme Oras Investiä. Hallituksen
puheenjohtajana olen Oraksessa, Kemirassa,
Tikkurilassa ja Teknologiateollisuudessa.
Lisäksi olen Varman hallituksen varapuheenjohtaja, EK:n hallituksen jäsen ja Vakka-Suomen Nuorisosäätiön hallituksen puheenjoh-

►
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taja. Uponorin hallituksesta väistyin viime keväänä.
Kirsi Komi: Edustamani yritykset ovat rakenteeltaan ja toimialaltaan hyvin erilaisia, pörssiyrityksistä startupiin ja valtio-omisteisista
yhtiöistä kolmanteen sektoriin.
Sillä on minulle valtavan rikastuttava merkitys, varsinkin kun työskentelin pitkään vain yhdellä toimialalla. Nyt opin ihan eri tavalla
uutta.
Jari Paasikivi: Minun taustani
on vahvasti hanapuolella, mutta
Oras Investissä toimialaosaamiseni
laajeni myös muuhun rakennussektoriin sekä vedenhallintabisnekseen. Toimialojen hyvä tuntemus
hyödyttää hallitustyössä, mutta
detaljeja tärkeämpää on hahmottaa
bisneksen iso kuva. Koen myös tärkeäksi, että pystyn tuomaan hallituksiin omistajanäkemystä.

kuinka asiat ratkaistaan. Juristilla
on aina oltava näkemys. Jouduin
myös jatkuvasti tekemisiin asioiden kanssa, joista en ymmärtänyt
mitään. Se opetti, ettei tyhmiä kysymyksiä ole. Pitää kysyä niin kauan,
kunnes ymmärtää asioiden logiikan.
Jari Paasikivi: Yksi tärkeä
seikka urallani oli se, että uskalsimme ottaa ja saimme Oraksen
ja sittemmin Oras Investin hallituksiin huippuluokan ammattilaisia ulkomailta. Saksalaiselta perheyrittäjältä, joka edustaa pörssiarvoltaan noin 18 miljardin euron yritystä, saa kiistatta eväitä omaankin
työhön.
Kirsi Komi: Minuun on vaikuttanut paljon myös sairastumiseni
rintasyöpään vuonna 2010, juuri
uuden uran kynnyksellä. Jälkeenpäin koen sen vahvistavaksi kokemukseksi, joka antoi rohkeutta
entistä vahvempiin omiin mielipiMikä urallanne ja
teisiin. Ihan sama, mitä sanotaan –
elämässänne on koulinut
kukaan ei voi kuitenkaan järkyttää
eniten hallitustehtäviin?
mieltäni niin pahasti kuin lääkäri
Jari Paasikivi: Oman urani tär- teki kertoessaan syöpädiagnoosin.
keimmät hyppäykset ovat ehkä
tapahtuneet perheyhtiön sisällä. Mistä yksittäisistä
Toisaalta ensi kertaa pörssiyhtiön urakokemuksista olette
ammentaneet oppia?
hallituksen puheenjohtajana toimiminen on aika erilaista kuin muu Jari Paasikivi: Jokaisesta saneerahallitustyö – maailma on siellä toi- uksesta oppii, eivätkä ne ole kosnen kuin yhden perheen omista- kaan kivoja kokemuksia. Myönmassa yrityksessä. Pörssiyhtiöko- teistä oppia saa teollisena omistakemukseni alkoi Uponorista, missä
olin hetken hallituksen jäsenenä
ennen siirtymistä puheenjohtajaksi.
Kirsi Komi: Oltuani koko työurani Nokialla verkkobisneksessä
havahduin reilun 18 vuoden kohdalla siihen, että intohimo työhön
oli kadonnut. Huomasin ajattelevani: jos ainoa syy jäädä firmaan on
se, ettei uskalla lähteä, on lähdettävä. Uudessa roolissani olen oikein
tyytyväinen, ja työn nälkä on palannut. Kansainvälinen vastuu antoi
ilman muuta eväitä hallitustyöhön.
Globaalin suuryrityksen lakiasiainjohtajana ei voi sanoa, ettei tiedä,

Ennakointi on
nykyisin erittäin
vaikeaa
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jana esimerkiksi onnistuneista yrityskaupoista. Kuten viime syksynä,
kun Oras osti itsensä kokoisen saksalaisen hanavalmistajan. Perheyrityksessä hallituksen rooli menee
aina vähän syvemmälle, vaikka
kaikki tehdäänkin yhteisymmärryksessä toimitusjohtajan kanssa.
Vanhana hanakauppiaana sain katsoa itseäni peilistä ja muistuttaa:
pysypä nyt hallituksen edustajan
roolissasi. Teki niin mieli olla hands
on!
Kirsi Komi: Olen saanut työskennellä tosi fiksujen esimiesten
kanssa. Esimerkiksi Sari Baldaufilta opin nuorena juristina, että virheitä saa tehdä, muttei samaa kahdesti. Häneltä omaksuin myös sen,
miten virheistä voi ottaa opiksi.
Syyllisten etsimistä enemmän
minua kiinnostaa se, miten organisaatio voi kasvaa niin, ettei samaan
sorruta uudelleen.

Muuttuuko hallitustyö yhä
vaativammaksi? Mitkä ovat
suurimmat muutokset?
Jari Paasikivi: Työmäärä on varmasti lisääntynyt globalisaation
myötä. Näppituntumani on, että
suomalainen hallitustyöskentely on
kohentunut huimasti 1980-luvusta,
jolloin hallitukset olivat lähinnä
muodollisia kontrollin harjoittajia.
Hyvä hallitus on jatkuvasti aktiivinen ja seuraa herkeämättä maailman tapahtumia. Jäsenet keskustelevat myös suoraan toimitusjohtajan kanssa, ja jokainen sitoutuu
tehtäväänsä. Osaava hallitus ottaa
helikopteriperspektiivin. Se haastaa johtoa positiivisessa mielessä ja
antaa tukea vaikeina aikoina.
Kirsi Komi: Minun hallituskokemukseni ei vielä ole kovin pitkä,
mutta selvää on, että maailmanmenosta ja toimialan kehityksestä on
oltava koko ajan kartalla. Hyvä hallitustyö ei ole sitä, että vain lukee
edellisenä iltana kokousmateriaalit läpi.

Kaikki päätökset,
jotka vaikuttavat
ihmisiin, ovat
raskaita

Mitkä ovat vaikeimpia
tilanteita hallitustyössä? Miltä
tuntuu päättää esimerkiksi
isoista saneerauksista
ja irtisanomisista?
Jari Paasikivi: Hankalinta lienee
puuttua ajoissa tilanteeseen, jossa
ollaan menossa karille. Usein hallitus reagoi ongelmiin aivan liian
myöhään, vaikka merkit olisivat
nähtävissä. Saneerauksissa myös
ratkaisujen läpinäkyvyyden tulkitseminen on joskus vaikeaa, sillä
mielipide-eroja on. Hallituksen tehtävä ei ole kertoa johdolle oikeaa
saneeraustapaa vaan kommentoida ja kyseenalaistaa, jos se ei ole
vakuuttunut johdon ehdotuksista.
Kirsi Komi: Kaikki päätökset,
jotka vaikuttavat ihmisiin, ovat
raskaita päätöksiä. Ne vain pitää
tehdä, koska sitä varten hallituksissa ollaan. Sitäkään ei saisi unohtaa, että toimiva johto tarvitsee
tukea vaikeina hetkinä. Olen monta
kertaa soittanut toimitusjohtajalle,
toivottanut tsemppiä ja kysynyt,
kuinka asiat etenevät. Ihmisiä johtajatkin ovat.
Jari Paasikivi: Saneeraaminen
on todella rankkaa; tiedän sen vuosiltani Oraksen toimitusjohtajana.
Epämiellyttävissä asioissa on ehdottoman tärkeää, että ylin johto seisoo eturintamassa. Irtisanomisissa
kipein paikka on tietysti toimitusjohtajalla, mutta ei hallituksellakaan

ole hauskaa – kyllä vaikeat päätökset sattuvat aina. Vaikka maailma
olisi muuttunut kuinka rajusti, hallitukselle tahtoo syntyä taka-ajatus
epäonnistumisesta. Ennakointi on
nykyisin erittäin vaikeaa.
Kirsi Komi: Olen samaa mieltä.
Toimitusjohtaja tuntee irtisanomiset eniten ihollaan, mutta myös
hallituksessa asiat tekevät kipeää.
Emme me ole immuuneja tunteille,
vaikka tehtävämme onkin katsoa
asioita silmiin faktaperusteisesti ja
analyyttisesti.

Oletteko olleet tekemässä
vääriä päätöksiä?
Kirsi Komi: Ihan varmasti! (nauraa) Konkreettista esimerkkiä ei
tule mieleen, mutta usein hallituksen tai johdon suurin virhe on, ettei
sillä ole rahkeita tehdä vaikeita päätöksiä ajoissa.
Jari Paasikivi: Totta kai olen.
Vääriä päätöksiä tekevät kaikki, se
on inhimillistä. Virheitä ei pidä
pelätä, mutta – kuten jo todettiin –
samaa väärää päätöstä ei saisi tehdä
kahdesti.
Kirsi Komi: Minä en myönnä,
että olisin syyllistynyt kahdesti
samaan virheeseen! (nauraa taas)
Jari Paasikivi: Riippumatta
siitä, sattuuko virhe kerran vai useammin, olennaista on fokusoida
kaikki voimat sen korjaamiseen
nopeasti. Eikä vaikeissa asioissa saa
käyttää konsultteja, vaan ne pitää
tehdä itse.
Kirsi Komi: Minä näkisin, että
konsultti voi vaikeissakin paikoissa
sparrata, jotta johdon oma ajatus
kirkastuu. Mutta strategisia ydinkysymyksiä ja päätöksentekoa ei voi
ulkoistaa.

mista. Valinnoissa pitäisi painottaa
eritaustaisia, eri-ikäisiä, erimaalaisia ja kumpaakin sukupuolta edustavia ihmisiä.
Jari Paasikivi: Yhden tai kahden jäsenen on hyvä edustaa yhtiön
toimialaa, jotta hallitus pystyy haastamaan puheenjohtajaansa ja toimitusjohtajaa myös alakohtaisissa
kysymyksissä. Diversiteetistä olen
täysin samaa mieltä. Ja miten sen

Hallituksissa pitää
olla voimakkaita
ihmisiä

nyt sanoisi kauniisti… Hallituksissa pitää olla voimakkaita ihmisiä,
joilla on taloudellinen riippumattomuus. Toisin sanoen ihmisiä, jotka
uskaltavat haastaa ja puhua.
Kirsi Komi: Juuri näin. Asian
muotoilussa on oltava tarkka, sillä
en halua luoda hallituksille liian
elitististä leimaa. Mutta niissä toimivien pitäisi olla valmiita kävelemään ovesta ulos, jos he eivät pysty
hyväksymään tehtäviä päätöksiä.
Jäsenet eivät saa olla riippuvaisia
hallituspalkkioista tai pienistä johtajapiireistä.
Jari Paasikivi: On muistettava, että Suomi on globaalisti katsottuna hyvin pieni maa, ja siksi
meillä on pulaa sekä hyvistä toimitusjohtajista että hyvistä hallitukKeitä hallituksiin pitäisi valita?
sen jäsenistä. Suomalaisyhtiöihin
Pitääkö hyvän hallituksen
pitäisi saada lisää ulkomaista verta,
olla kansainvälinen?
sekä hallituksiin että toimivaan johKirsi Komi: Jäsenten diversiteetti toon. Aidosti globaaleja yrityksiä ei
on avainkysymys, jotta saadaan ole meillä montaa, ja tämä huoletaikaan aitoa keskustelua ja haasta- taa minua.
►
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Kirsi Komi: Nokian kasvat- Onko hallituksen jäsenten
tina en ole aikoihin osannut aja- perehdytyksessä mielestänne
parannettavaa?
tella, minkä maan passi kenelläkin
on. Havahduin asiaan Suomen kansainvälisimmän pörssiyhtiön Cityconin hallituksessa, jonka kymmenestä jäsenestä olen ainoa suomalainen. Kansainvälisyyden tuomat
haasteet ovat korkeintaan logistisia
ja teknisiä.

Miten hallitukset
voisivat katsoa entistä
enemmän tulevaisuuteen
”takapeilin” sijasta?
Kirsi Komi: Rohkaisen jäseniä
ennen kaikkea omaan aktiivisuuteen. Ei kannata pelkästään odottaa valmiita esityksiä. Pitää seurata
kaiken aikaa yrityksen toimialaa ja
ymmärtää, missä mennään. Näin
jokainen voi tuoda hallituksen keskusteluihin aitoa lisäarvoa.
Jari Paasikivi: Strategiatyöskentely on jatkuva prosessi, ei pelkästään vuosittainen palaveri. Varsinkaan isoissa asioissa hallituksen ei pitäisi tyytyä yhteen johdon
ehdotukseen, vaan vaatia useampia
skenaarioita. Välivaihetyöskentely
parantaa mahdollisuuksia tehdä
oikeita ratkaisuja.
Kirsi Komi: Juuri näin. Lisäksi
hallituksen pitää säännöllisesti
kysyä johdolta, miten ehdotetut toimenpiteet sopivat yhteen strategian
kanssa, ja mikä on plan B. Sellainen
on aina oltava.

lyysejä. Olennaista on tietysti, että
puheenjohtaja antaa tilaa keskusteluille.
Jari Paasikivi: Perehdytys on
Kirsi Komi: Kaikki lähtee ihmiennen muuta jatkuva prosessi. sistä eli siitä, että hallituksiin saaAinakin omalla kohdallani se on daan oikeanlainen miehitys. Minätoiminut erittäin hyvin. Johdon ja kin uskon itsearviointiin, mutta sen
asiantuntijoiden tapaaminen, tuot- onnistuminen riippuu nimenomaan
teisiin tutustuminen, liikeideoiden puheenjohtajan aktiivisesta roolista.
läpikäynti sekä ulkomaiset tehdas- Rivijäsenen on vaikea edistää asiaa
ja asiakasvierailut ovat normaalia yksin.
toimintaa, jota hallituksen jäsenen
pitää vaatia, jos sitä ei tarjota.
Kirsi Komi: Minullakin on Lisää perehdytystä?
perehdytyksestä pelkästään posi- Hallitusammattilaiset ry:n jäsenkytiivisia
kokemuksia.
Kunnolli- selyssä ilmennyt palaute siitä, että
nen perehtyminen yhtiöön on läh- hallituksille ei aina tarjota riittävää
tökohta koko hallitustyöskente- perehdytystä saa Komin ja Paasikilylle, ja samalla sosiaalista kanssa- vin pohtimaan asiaa.
He heittävätkin haasteen takaikäymistä. Hallitustyökin on ennen
kaikkea ihmisten välistä vuorovai- sin hallitusammattilaisille itselleen –
jos perehdytystä ei ole riittävästi järkutusta.
jestetty, silloin sitä pitää vaatia.
Mitä vinkkejä antaisitte
Kirsi Komi ja Jari Paasikivi keshallitustyön kehittämiseen
kustelevat lisää kokemuksistaan ja
yleisesti?
näkemyksistään hallitusten jäsenJari Paasikivi: Aitoa, avointa kes- ten perehdyttämisestä haastattelun
kustelua kannattaa lisätä kaikilla yhteydessä kuvatulla videolla, joka
tasoilla. Hallituksen jäsenten on on katseltavissa yhdistyksen verkhyvä vaihtaa ajatuksia puheenjoh- kosivuilla osoitteessa dif.fi.
tajan ja toimitusjohtajan kanssa
myös kahdestaan. Eri kokoonpanoin toteutettavat epämuodolliset tilaisuudet kokousten jälkeen Jari Paasikivi ja Kirsi Komi keskustelivat
ovat yksi hyvä tapa. Lisäksi kanna- Helsingissä 20. elokuuta 2014 DIF:n
tan hallitusten itsearviointia ja siitä toimistolla.
käytävää perusteellista keskustelua
enemmän kuin ulkopuolisia ana-

Kunnollinen perehtyminen yhtiöön on
lähtökohta
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MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

Parempi suunnitelma
Ovatko rahasi alttiina asioille, joita et ole tullut ajatelleeksi?
Niin se vain on, että varallisuutesi voi paremmin, kun rahat ja henki liitetään
toisiinsa ja pääset sijoittamaan tehokkaasti suuren toimijan kyydissä.
Vaadi meiltä parempi suunnitelma jo tänään. Se ei vie paljoa aikaasi
nyt ja voi säästää sinut monelta huolelta huomenna.

mandatumlife.fi/parempisuunnitelma

14 Boardview 3/2014

case investor

Active role in the Board

author
Sune Carlsson

Vice Chairman,
Investor AB

Investor’s business model is based on active ownership
focusing on doing what is right for each company.

Investor AB, founded 1916, is the
largest listed industrial holding
company in Northern Europe. Its
net asset value amounts to about
EUR 25 bn. Investor´s core investments are several large high quality companies such as SEB, Atlas
Copco, ABB, Astra Zeneca, Ericsson, Electrolux and Wärtsilä. In
recent years a number of majority owned companies have been
added, namely Mölnlycke, Aleris
and Permobil.
The Wallenberg family has an
active involvement in Investor with
Jacob Wallenberg being the Chairman. Investor has 130 000 shareholders with more than 30 percent
of the capital held by non-Swedish
investors.

Business model
Investor´s business model is based
on active ownership focusing on
doing what is right for each company. Investor is a long-time owner
of each company, i.e. it does not
have an exit strategy.
Many core investments have
been in the portfolio for decades.
When core investments have been
sold Investor has assessed that the
company can develop better with
another owner.

Boards
Investor works principally via the
board of directors, making it critical for Investor to have a substan-

The Wallenberg
family has an active
involvement

tial shareholding so it can influence
the composition and the work of
the board. Investor´s wide network
of experienced business leaders is
vital when creating the best possible board in each company.
Investor´s representatives on the
boards are supported by competent
business teams within Investor´s
organisation. The tasks of the teams
are to review strategy, performance
and capital structure and to propose
improvements and priorities based
on research, benchmarking and best
practises.

Long-term active owner
Having a long-term active owner is
usually a major advantage provided
the owner understands the business, has financial capacity and relevant competencies to add to the
company. It allows the board and
management of each company to
focus on what is industrially right
from a long-term perspective allow-

ing them to take short-term unpopular decisions that can be long-term
rewarding.
Investor has a comprehensive
knowledge and experience of the
businesses in its holdings. The tradition to stimulate and encourage
innovation and new technology,
penetration of new markets, management and organisation development as well as M&A activities
clearly add to the positive development of its holdings.

Value growth
As Investor does not normally buy
and sell companies most of its longterm value growth to its shareholders must come from the development of the existing holdings.
Therefore, Investor puts strong
focus on growth and profit opportunities and operational excellence
in each portfolio company. The
ambition is to develop and maintain best-in-class performance in
every holding.
During the last 20 years Investor´s
net assets growth including dividend
added back, has averaged 14 percent
annually. It is a good sign that the
selected business model has been
viable and successful. Creating longterm superior value for shareholders
requires both a lot of experience and
skill and also the ability to adapt the
way of working to a fast changing
global economy and uncertain political environment.
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Pääomasijoittaja
hallituksen rakentajana
Hallitustyöskentelyn kehittäminen on noussut parrasvaloihin listatuissa ja perheyhtiöissä.
Samaan aikaan pääomasijoittajien hyvät tuotot yritysten arvon kasvattamisessa
ovat suunnanneet katseet pääomasijoittajien hallitustyöskentelyn metodiikkaan.
Miksi keskipitkän aikavälin
tuotot ovat pörssiyritysten
tuottoja suurempia*?
Suuremman velkavivun käyttäminen selittää korkeintaan noin puolet positiivisesta erosta, mutta toinen
puoli erosta syntyy tehokkaista strategisista valinnoista, toimeenpanosta
ja operatiivisesta tehokkuudesta.
Pääomasijoittajan keskeinen työkalu on ammattimainen ja aktiivinen
hallitustyöskentely. Sinänsä lähes
kaikki nämä työkalut ovat myös
pörssilistattujen ja perheyritysten
käytössä.
Usein muihin omistajuusmuotoihin liittyy historiallisia rasitteita ja
turhia filosofisia rajoitteita parhaiden työkalujen käyttämiseksi. Esimerkiksi pörssiyhtiössä hallituksen
toiminnan painopiste saattaa painottua puolustukselliseen governancenäkökulmaan omistaja-arvon kasvattamisen kustannuksella.

Minne sijoitetaan?
Pääomasijoittajan sijoitusprosessi
alkaa mielenkiintoisten kohteiden kartoittamisella, aktiivisella
etsinnällä ja huolellisella valinnalla.
Muistan aina Ruotsin perheyritysten liiton puheenjohtajan kommentin siitä, miten tuo valinnan
mahdollisuus helpottaa epäreilulla
tavalla tuottojen tekemistä. Väärän
toimialan tai arvoketjun kohdan
valintaa onkin käytännössä mahdoton korjata hyväksi tuotoksi.
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Kohdeyritys voi olla hyvin tuttu
kohde, jos sijoitusta päästään tekemään rauhassa ja yhdessä toimivan
johdon kanssa, mutta myös rajallisesti tunnettu, jos hankinta tapahtuu
huutokaupan kautta. Omistusjakso
alkaa tyypillisesti niin sanotulla 100
päivän ohjelmalla, jossa omistaja,
hallitus ja toimiva johto yhdenmukaistavat näkemyksensä ja toimenpiteet yhtiön strategian toteuttamiseksi.

Miten hallitus rakennetaan?
Pääomasijoittajan omista riveistä
hallitukseen tulee tyypillisesti parhaiten toimialaa tunteva partneri
tai kaksi. Tyypillinen ”ruotsalainen malli” on se, että hallituksen
puheenjohtajaksi otetaan riippumaton ja kokenut yritysjohtaja. Suomalaisittain pääomasijoittaja ottaa
usein itse puheenjohtajuuden. Hallituksen koko vaihtelee 4–7 jäsenen
välillä. Kokeneilla pääomasijoittajilla on aktiivinen hallitusjäsenten

Omistusjakso
alkaa 100 päivän
ohjelmalla

verkosto, josta kohteeseen sopivimmat jäsenet löydetään. Hallituksen
kokousrytmi muistuttaa sinänsä
pitkälti aktiivista pörssiyhtiön hallitusta, eli kokouksia on noin kerran
kuussa.

Miten hallitukset toimivat?
Suurin ero näkyy toiminnassa kokousten välillä. Klassinen kysymys on
omistajien, hallituksen ja toimivan
johdon työnjako sekä roolitus. Pääomasijoittajan ja muiden yritysten
hallitusten välillä on työskentelyyn
käytettävissä erilaiset resurssit.
Pääomasijoittaja voi halutessaan
käyttää runsaasti lisäosaamista ja
rahaa yksittäisten kysymysten valmisteluun ja arviointiin. Pääomasijoittajan voi kuitenkin olla vaikeaa
pitää joskus näppinsä poissa toimivan johdon tontilta. Suoraan omistajalta määrätyt konsultit rikkovat
tässäkin tapauksessa pahimmillaan
hallituksen kyvyn arvioida toimivan johdon kykyä johtaa yritystä ja
viivyttävät tarpeellisten vaihdosten
tekemistä.
Toista ääriarvoa eli muodollista
hallitustyöskentelyä, jossa toimitusjohtaja kapseloi hallituksen kanavoimaan osaamistaan ja energiaansa
vain toimitusjohtajan kautta, pääomasijoittaja ei kuitenkaan tunne.

Ei kvartteereita
Pääomasijoittaja on itse suoraan
vastuussa omille asiakkailleen eli

kirjoittaja

Pääomasijoittajan
voi olla vaikeaa pitää
joskus näppinsä
poissa toimivan
johdon tontilta

Heikki Westerlund

toimitusjohtaja,
CapMan Oyj
DIF:n jäsen

rahastosijoittajille. Kohdeyrityksiä ei kuitenkaan rajoita pörssiyhtiön tulevaisuuden näkymiin betonoitu kvartteeritulos,
ja panostus yksittäisiin hankkeisiin voi
olla suurikin. Myös isot strategiset muutokset ovat mahdollisia ilman välitöntä
tiedotuspainetta.
Yksi pääomasijoittajan yrityksen
resurssikäyttöä rajoittava tekijä ovat pankkilainojen kovenantit. Viimeaikainen kehitys, jossa yritykset keräävät pääomaa
suoraan markkinoilta (bondi) vähäisillä liiketoimintaan sidotuilla kovenanteilla, voi
entisestään lisätä pääomasijoittajien yritysten kilpailukykyä.

Haasteita kulttuurimuutoksista
Haasteita pääomasijoittajien kohdeyrityksissä voi syntyä kulttuurimuutoksen kestävyydessä, koska pääomasijoittaja on
määräaikainen omistaja ja irtautuminen
tulee aina vastaan 4–7 vuoden päästä.
Henkisesti ja kohdeyrityksen kulttuurin kannalta kiertopalkinnon ja hylätyn
orpolapsen ilmiö ei ole toivottavaa. Pääomasijoittajilla olisi myös ainutlaatuinen
mahdollisuus enemmistöomistajana huolehtia hallitusten rakenteesta, osaaminen
ja tasapainoinen sukupuolijakauma huomioiden, mutta tähän seikkaan on herätty
vasta aivan viime aikoina.

* mm. Coller Institue of Private Equity/
London Business School -julkaisun nro 9
mukaan bruttotuottoero oli 527 exitoidun
pääomasijoittajan yrityksessa peräti 3.6x
(vuodet 2005-2012)

pääomasijoittajan
hallitustyöskentely
Pääomasijoittajan
hallitustyöskentelyä kuvaa
►► aktiivinen kohteiden valinta
(toimialatuntemus, omistuksen
arvonnousun tavoite)
►► omistajuuden, hallituksen ja toimivan
johdon intressien yhdenmukaistaminen
►► hallituksen mahdollisuus runsaaseen
resurssikäyttöön
►► omistajuuden määräaikaisuudesta
johtuva selkeä aikataulutus sekä
►► mahdollisuus tarvittaessa nopeisiinkin
korjausliikkeisiin.
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Organizational health
and leadership talent
as the next wave of
BoD development
Survey findings give a clear roadmap for Finnish Boards.
This article is based on a study of
Finnish companies’ board effectiveness and conducted by the Directors’ Institute of Finland (DIF), Heidrick & Struggles and McKinsey &
Company in spring 2014. This cooperation sheds new light on a topic
that has not received sufficient
attention to date in Finland.
The aim of the study was to
gather insight on Finnish boards of
directors (BoDs); compare them with
global BoDs, and suggest ways to
further improve the effectiveness of
Finnish BoDs. The DIF’s board effectiveness study was done through an
on-line survey for all DIF members,
with a response rate of 19% (n=93
out of 494).
The study highlights unique characteristics of Finnish boards and provides interesting insights on behavior, performance and development
needs, in comparison with international research by the contributors
to this article, McKinsey & Company
and Heidrick & Struggles.
In general, Finnish BoDs focus
more on strategy and long-term
planning, than their international
peers. They, also, work efficiently
and feel strongly about their impact
on their respective companies.
However, the quality of board
work is uneven. On the aggregate
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level, only 15% of Finnish BoDs
stack up to an internationally benchmarked level of good performance.
It is most concerning that the BoDs
with most development needs do not
tend to feel a clear need to improve,
and are unable to articulate a clear
development agenda.
The survey findings give a clear
development roadmap for Finnish BoDs. BoDs that already perform well would benefit from additional focus on succession planning,
leadership talent, and from finding
new ways to bring in forward-looking insights to their thought process. The average BoD appears to
require more focus on true strategy
debate, as well as, on organizational
health metrics and leadership talent.
Finally, BoDs of companies in acute
crisis would benefit from members
with very specific turn-around experience.

Finnish Boards have
unique strengths
Finnish boards are unique in being
focused on the long-term, and efficient use of their time. Although,
only spending 21 days on average
for board work, annually per member, Finnish boards focus more
effectively on long-term issues (38%
of time) than a global reference sam-

ple (28 days and 20% respectively).
They also feel impactful. The majority of respondents find their input
to have had at least a “high” impact
on the company’s financial performance.
Finnish boards also tend to
put emphasis on practical execution and performance management.
However, global high-performers
spend roughly double the time on
BoD work (Finnish boards 21 days
and global high-performers 40 days
annually).
Most BoDs report having a good
level of core governance processes
in place, and a clear role division of
Chairman and CEO. According to the
respondents, board meetings and
preparation for them are given the
required effort from management.
Most board members are also satisfied with the discussion and presentations in the meetings, and they are
content with the contribution and
preparation of other board members. However, they do recognize
that many boards are dominated by
a few members.

Board quality uneven only the strongest have
the drive to develop
We compared the personal reports
on individual performance of Finnish boards in various aspects of
their work to our international
samples. Four clear groups emerge:
About 15% of Finnish boards stack
up to international good performers. Another 45% are average performers, and 35% are struggling
boards with fundamental development needs. The remaining 5% are
boards of crisis companies, a separate group with very specific needs.
Typical to best-performing BoDs
internationally, Finnish good performers excel in turning discussions
into decisions, which are systematically followed up. Their agenda covers the full spectrum from strategy

authors
Anna Granskog
and Jussi Hiltunen

Tuomo Salonen and
Carita Lahti

McKinsey & Company

Heidrick & Struggles

McKinsey and Heidrick & Struggles are DIF’s partners.

and finance to non-financial issues
and metrics, including leadership
pipeline and active risk monitoring.
Members of these BoDs set
themselves an ambitious development agenda, expressing a desire
to spend more time especially on
understanding trends and debating strategic alternatives. The will
to seek new ways to develop their
own practices and the appreciation
of self-evaluation differentiates them
from the weaker performers.
Average BoDs differ from good
performers by devoting less effort to
non-financial issues on the agenda.
They also rate lower in how they evaluate their own performance and follow up on decisions. Yet in most areas
they demonstrate solid performance.
A significant proportion of
boards have more challenges. Typical to these struggling BoDs, discussions do not turn always into
decisions and the management

Positive impact of the BoD to the financial
success of the company (% of answers)
Very high

8%
56%

High

43%
36%

Moderate

Low

Very low

23%
0%
3%
0%
1%

Finnish boards focus
more effectively on
long-term issues

Organizational health and
leadreship talent emerging
In general, at least 50 % of a company’s long term success is driven
by organizational health; the ability
to align, execute and renew itself
faster than competitors. The bestperforming boards internationally
have these topics continuously on
their agenda, since traditional financial metrics alone do not capture all
the required elements for success.
Good Finnish BoDs are quite satisfied with their ability to review
organizational structures, capability needs, key talent performance
and pipeline. Less strong BoDs are
not investing similar time on organizational health topics. However, all
respondents recognize strongly the

responsiveness to execute them is
seen as relatively weak. Many of
these BoDs also feel they are lacking a clear, shared vision. Prevalent
profitability challenges force to use
time for financial performance management, leaving less time for analyzing improvement opportunities
and understanding trends.
The state of core governance and
compliance actions is seen as unsatisfactory by many of the respondents. Struggling BoDs, also, tend
to be less ambitious in their devel-

Time usage to BoD work
Number of days per year (current, optimal)
Finland

30%

opment agendas. Decision-making
capability and interaction with the
management are often identified as
development areas.

21

38%

29
38
22
30

Global
survey

28

Global
Global
high-performers

Finland

21

Europe

North America

Time spent on long-term issues

37

20%

40
Optimal time usage

45
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Corporate control

Development needs
and ambition

To some extent satisfactory time
usage / performance

Average

Struggling

Crisis

• Financial performance reports
• Non-financial performance reports

Time usage

Satisfactory time usage
/ performance

Good

Unsatisfactory time usage /
performance

• Compliance and risk

Shaping
• Strategy and M&A
• Leadership talent
• Organizational health

Strong ambition to improve

No recognized need to improve

Board composition and processes
Satisfaction

Some ambition to improve

• Size, diversity and competences
• Selection and on-boarding of members
• Reviewing own processes
• Turning discussion into action
• Interaction within BoD and with mgmt.

need to focus on long term organizational health to strengthen the performance of a company.
With regard to leadership talent
and succession planning, good Finnish BoD’s recognize the need to further improve their engagement. Less
strong boards are a bit more hesitant to put additional focus on these
topics.
Succession planning is one of a
BoD’s main tasks, but still boards
spend only an average of 2 hours a
year in planning key leaders’ succession, and typically only 50% of BoDs
have a documented profile on competences, experiences and personal
requirements for the next CEO. All
respondents agree that more attention and time should be invested in
defining the CEO criteria and planning for the successor. Larger companies emphasize the importance more
than others.
In comparison, based on our
international research, the key in
planning succession is an on-going
process, where BoDs should invest
time and thought regularly to consider their situation and at least 24
months before the existing CEO
is leaving their role. The best-inclass BoDs are using their processes
actively to monitor bench strength
regularly by assessing and bench20 Boardview 3/2014

marking internal candidates against
potential external candidates.

The road ahead
Finnish BoDs are in a good position
to build on their strengths which
include a progressive mindset; strong
financial performance management;
and efficient use of time. However, clear themes for development
emerge, which are detailed below:
Good BoDs should build foresight and focus also on organizational performance. Interaction with
other stakeholders helps deepen the
insights on trends. More time spent
with non-financial metrics, leadership talent and succession planning
would strengthen organizational
capabilities. Best practice benchmarking and systematic evaluation
of board performance prevent the
risk of slipping towards the average.
Average BoDs should follow up
the execution and build a mindset of continuous improvement for
board performance. Average boards
should adopt the 360-view to board
work from the good ones and add
emphasis on non-financial performance; organizational health and
leadership talent. Systematic evaluation is needed in evaluating boards’
own performance. Execution power
could be increased with effective

practices of following up management’s actions on key decisions.
Struggling BoDs should build
board capabilities and processes, and
form a shared vision. These boards
should set targets for a desired board
composition and develop their internal working practices. More time
should be allocated to trend analysis and debate on strategy, resulting in a shared vision and direction
for the company’s future. Basic processes such as risk management and
core governance need extra focus, as
do organizational health and leadership talent. Willingness to improve
board work should become a built-in
imperative.
Further reading:

Heidrick & Struggles: Towards Dynamic
Governance 2014 – European Corporate
Governance Report
Heidrick & Struggles and
WomenCorporateDirectors (WCD): The
state of leadership succession planning
today – Board of Directors Survey, 2013
McKinsey & Company: High-performing
boards: What’s on their agenda?.
McKinsey Quarterly, April 2014
McKinsey & Company: Improving board
governance: McKinsey Global Survey
results. McKinsey Quarterly, August 2013
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Keeping Nordic Companies globally competitive

How should the
Boards be developed?
Summary of Key Note Speech at European Confederation of Directors Association
(ecoDa), Swedish Academy of Board of Directors 12.-13.6.2014, Stockholm.
1. Focus on business and
competitiveness - corporate
governance needs just
continuous updating
I find our Nordic governance model
good: we have good, visible owners, competent boards and successful management teams.
Corporate governance has been
one of the most developed areas in
business during the last 10-15 years.
Boards’ election process, role and
actual contribution today are materially better than in the past. We
have very few executive directors on
boards, i.e. the board and the CEO/
management have separate roles.
We have improved the transparency in both the election process and
the remuneration of board members.
Many big companies have an independent audit committee as well
as an independent remuneration
committee. There is more rotation
among the board members. We have
more diversity among directors. The
board’s self-assessment process has
become a normal practice. The comply or explain principle puts pressure
on the companies to improve.
Our corporate governance –
when applied professionally and
efficiently – is a good framework to
do so.

ciently. A good strategy and its
implementation call for a great leadership. In these efforts, the board
and CEO & operative management
have different roles.

3. What do the Nordic
companies need to be
globally competitive?

Renew and restructure the operations
and the customer offering regularly.
What does a Nordic company,
in particular an industrial/manufacturing company, need to be globally
competitive? Is it at all possible today
and in the future?
I believe it is possible to have a
globally successful manufacturing
company in the Nordic environment,
if, and there are two big ifs:
– The industrial company continuously renews its operations and
offering and - when needed - goes
through a transformation of the
entire business model and - if the
general business conditions in the
Nordic countries are competitive e.g.
the cost level compared to the productivity is acceptable.
Our corporate governance allows
that companies are operated efficiently and our boards and management teams are competent enough
to implement the needed changes
and execute the continuous improve2. How can a company maintain ments. But we should stay adaptive
its competitiveness?
to external and internal changes
Have the right strategy, refine it, and developments, and be capable
if needed – and implement it effi- to take decisions.
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4. How can the Board keep a
company globally competitive?
Focus on the right topics and decisions. What are the decisions that a
good company board needs to take,
in order to secure the competitiveness of the company?
►► The true strategic position
and competitive edge of the
company.
►► Strategic decisions. A good
board needs to have a strategic
business leadership, an understanding on what it takes to
renew a company, and how to
face a disruptive environment as
a winner.
►► Financial and other KPI objectives - You get what you
measure.
►► Normative strategic fundamentals. Mission, vision, values, customer promise, code of conduct,
ethical principles, leadership
principles – to name the most
important ones.
►► CEO election; Performance assessment and encouragement
of the CEO and the key leaders.
Election of the CEO is (still) the
most important single decision
of the board. Success of the
company depends, on a longer
term, close to 100 % on the leadership and management.
The board is a part of the company’s management system, but the
CEO and the operative management
make or break the company. A sys-

author
Jorma Eloranta

Chair of Board of
Directors, DIF
Chair of Board of
Directors, Neste Oil

Attorneys at Law

tematic assessment of the management, its
succession planning and the remuneration
are a vital part of a good board work.

5. A list of ten good board practices
that should be in place
►► Governance rules established, discussed
and followed
►► Board agenda planned for the next
12–18 months
►► Brutal honesty - first the diagnosis, then
the remedy
►► The chair leads the board, the CEO
leads the company
►► Board members should serve honestly,
openly, directly and respectfully
►► Board and management have different
roles but they have an open strategic
dialogue
►► Disciplined and well-structured way of
working
►► Each decision communicated
►► CEO and management succession planning reviewed at least once per year
►► Regular evaluation and training of the
board

Summary

Teollisuuden
asianajotoimisto
Projektirakentaminen.
Energia.
Infrastruktuuri.

Have the right strategy and a good CEO in
place, the rest is a piece of cake.

five main points
►► Focus on business and competitiveness
- corporate governance needs just
continuous updating
►► Have the right strategy, refine it, if needed
- and implement it efficiently
►► Renew and restructure the operations and
customer offering regularly
►► Focus on the right topics and decisions
►► Establish the good board practices
Asianajotoimisto Bergmann Oy
Eteläranta 4 B 9
00130 Helsinki

p. 09 6962 070
oﬃce@bergmann.ﬁ
www.bergmann.ﬁ

Kirjoittaja

hallitusvalintojen tärkeä rooli

Omistaja-arvoa
hallitustyöskentelyä
kehittämällä

Kari Järvinen

toimitusjohtaja,
Solidium

Solidium on DIF:n yhteisöjäsen.

Kyky valita parhaita hallituksia salkkuyhtiöihin on aktiivisen,
ammattimaisen omistajan keskeisimpiä työkaluja arvon luomisessa.
Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama omistusyhtiö, jonka
tehtäväksi on asetettu kotimaisen omistuksen vahvistaminen ja
vakauttaminen kansallisesti tärkeissä yrityksissä sekä yhtiön omistusten taloudellisen arvon kasvattamien pitkäjänteisesti.
Solidiumin sijoitustoiminnan
tavoitteena on pitkäjänteinen omistaja-arvon luominen salkkuyhtiöissä.
Omistajana Solidium edellyttää salkkuyhtiöiltään tuloksellisuutta, koska
vain menestyvät yritykset voivat säilyttää markkinoilla mahdollisuuden
toimia itsenäisinä ja kasvaa orgaanisesti tai yritysjärjestelyiden avulla.
Mikäli Solidium arvioi merkittävällä suomalaisella yrityksellä olevan hyviä mahdollisuuksia omistaja-arvoa luovan liiketoiminnan
kehittämiseen, tukee Solidium omistajana yhtiön hallitusta ja johtoa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.
Omistaja-arvon luomisen lisäksi
Solidiumin tehtävänä on vahvistaa
ja vakauttaa kotimaista omistusta
kansallisesti tärkeissä yrityksissä.
Yritysten pääkonttoreiden sijainnilla on aiempaa suurempi merkitys,
kun yritysten tuottamasta lisäarvosta entistä suurempi osuus liittyy
muun muassa johtamiseen, osaamiseen ja immateriaalioikeuksiin.
Solidium pyrkii osaltaan mahdollistamaan sen, että kansainvälisesti
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menestyvät suomalaiset pörssiyritykset voisivat kasvaa orgaanisesti
tai yritysjärjestelyin toimialojensa
johtaviksi yrityksiksi globaaleilla
markkinoilla.

Omistaja-arvoa
hallitusvalinnoilla
Hallitusjäsenten valintojen valmistelu ja toimivien hallituskokoonpanojen muodostaminen on omistaja-arvon luomisen kannalta merkittävä ja vaativa prosessi. Hallitusvalinnoilla pyritään löytämään
oikeanlaista osaamista niihin strategisiin haasteisiin, joita yhtiöiden
hallitukset joutuvat ratkaisemaan
seuraavien vuosien aikana. Kyky
valita parhaita hallituksia salkkuyhtiöihin on aktiivisen, ammattimaisen omistajan keskeisimpiä työkaluja arvonluomisessa.
Merkittävät osakkeenomistajat
ovat viime vuosina ottaneet aiempaa suurempaa roolia hallitusvalintojen valmistelussa. Yhä useammassa
suomalaisessa pörssiyhtiössä hallituksen jäsenten valintaa koskevan
ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee suurimmista
osakkeenomistajista ja hallituksen
puheenjohtajasta koostuva nimitystoimikunta. Nimitystoimikunta
soveltuu kuitenkin lähinnä sellaisiin
yhtiöihin, joissa on suuria ja aktiivisia omistajia, jotka haluavat ja joilla

Diversiteetin
lisääntyminen ei saa
hidastaa hallituksen
reaktiokykyä

on mahdollisuus osallistua pitkäjänteisesti hallitusvalintojen valmisteluun.
Ammattimainen nimitystoimikuntatyöskentely edellyttää huomattavaa määrää taustatyötä ja laajoja
kontaktiverkkoja nimitystoimikunnan jäseniltä. Hallitusvalintojen
valmistelua tehdään kuitenkin laajamittaisesti ja systemaattisesti ainoastaan muutamissa organisaatioissa
Suomessa. Ruotsissa hallitusvalintojen valmistelu on jo pitkään ollut
järjestäytyneempää ja tähän työhön osallistuu huomattava joukko
henkilöitä, jotka käyttävät hallitusvalintojen valmisteluun varsin paljon resursseja. Olisiko tässä yksi syy
ruotsalaisten yhtiöiden suhteellisen
hyvään menestykseen kansainvälisillä markkinoilla?

Solidiumin salkussa olevat osakeomistukset 11.9.2014.
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Hallituksen jäsenten valintakriteereitä ovat muun muassa ammattitaito, osaaminen ja kokemus, sitoutuneisuus, riippumattomuus sekä
mahdollisuus käyttää riittävästi
aikaa hallitustehtävien hoitamiseen.
Hallitusten kokoonpanoja valittaessa huomioidaan muun muassa
riittävän monimuotoisuuden, toimialaosaamisen, talousosaamisen ja
relevanttien maantieteellisten markkinoiden ymmärtämisen saaminen
hallituksen käyttöön.
Solidiumin tavoitteena on ollut
erityisesti hallitusten osaamisen
lisääminen laaja-alaisesti. Diversiteetin lisääminen tuo useampia näkökulmia hallituksen työskentelyyn ja
päätöksentekoon.
Hallitusten monimuotoisuuden
lisääntyessä entistä keskeisemmäksi
nousee hallituksen puheenjohtajan
kyky saada hyvinkin erilaisista taustoista tulevat hallituksen jäsenet toimimaan yhdessä mahdollisimman
tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Diversiteetin lisääntyminen ei saa hidastaa hallituksen reaktiokykyä eri
tilanteisiin.
Hallitusten jäsenten henkilökohtaista panosta tärkeämmäksi nou-
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see ryhmän yhteinen kontribuutio,
minkä vuoksi hallituksen puheenjohtajan valinta on osakkeenomistajien kannalta entistä keskeisempää.
Hallituksen puheenjohtajan laaja
työpanos ja vastuu tuleekin huomioida entistä paremmin hallituspalkkioissa tulevaisuudessa.

Hallitustyöskentelyn arviointi
Useimmat suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitukset arvioivat omaa toimintaansa säännöllisesti listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti
hallituksen sisäisesti tekemällä niin
sanotulla itsearvioinnilla.
Itsearviointiin liittyy kuitenkin
mahdollisuus sokeisiin pisteisiin
ja liialliseen mukautumiseen. Solidiumin arvion mukaan hallituksen toiminnasta tehtävää arviointia
voikin monissa tilanteissa edelleen
kehittää ulkopuolisen ammattimaisen toimijan määräajoin toteuttamalla arvioinnilla. Ulkopuolisen arvioijan tehtävänä voisi olla hallituksen
auditoinnin lisäksi edesauttaa hallituksen toiminnan ja toimintatapojen kehittämistä sekä parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa hallitusten
toiminnassa yleisemminkin. Halli-

Kemira

ilj.€

20 m

Talvivaara

tuksen toiminnan ulkopuolinen arviointi myös on keskeinen työväline
hallitusvalintoja valmistellessa, etenkin muista kuin hallituksen jäsenistä
koostuvassa nimitystoimikunnassa.

Omistajatyöskentelyä
hallituksen ulkopuolella?
Voiko omistaja luoda omistajaarvoa istumatta itse hallituksissa?
Kyllä voi, mutta arvonluontimekanismi on tällöin pitkäjänteisempi
ja hienovaraisempi. Mahdollisimman hyvien hallituskokoonpanojen
valitseminen ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellyttäminen sekä
hallituksen haastaminen ja tukeminen ovat tällöin keskeisessä roolissa
aktiivisessa omistajatyöskentelyssä.
Hallitusten puheenjohtajien tehtävänä on olla tietoisia suurimpien
omistajien näkemyksistä yhtiön
strategisiin kysymyksiin. Hallitusten puheenjohtajien valmius käydä
keskustelua omistajien kanssa on
keskeinen edellytys aktiiviselle
omistajatyöskentelylle hallituksen
ulkopuolella. Omistaja-arvon luominen aktiivisella omistajatyöskentelyllä tulee kuitenkin kaikkein osakkeenomistajien hyväksi.
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board autonomy critical
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Companies
respond to growing
shareholder activism

John C. Wilcox

Chairman at Sodali

Companies preparing for their annual shareholder meetings should
be aware of a new governance challenge: opposition to the election of
individual directors is becoming a strategy of choice not only for activists
but for “responsible” investors seeking change at portfolio companies.
The willingness of institutional investors to oppose
director elections should come as no surprise. It represents an endgame of the corporate governance reform
movement. After years of focusing on governance
externalities, shareholders are turning their attention
inside the boardroom.
Instead of just sponsoring policy resolutions, boxticking board members’ credentials and demanding compliance with governance norms, institutional investors
are now looking more deeply into boardroom activities
and targeting individual directors deemed responsible
for policy failures or poor performance.
4. In a few markets institutional investors are taking a
more active role in the selection of board candidates.
An Accelerated Push
The recent announcement that Norges Bank InvestThe push to make individual directors personally
ment Management (which oversees Norway’s soveraccountable through the ballot box has been accelereign wealth fund) has created a governance advisory
ated by a number of recent governance developments:
committee of UK experts and has joined the Swed1. Proxy advisory firms are increasingly recommending
ish director selection committee is expected to stimthat votes be cast against or withheld from incumulate a global conversation about issues relating to
bent directors on the basis of governance failures
director nomination and selection, the role of responor refusal by boards to adopt policies supported by
sible institutional investors and board accountability.
shareholders. The number of election contests and 5. In the aftermath of the financial crisis, business
board-related shareholder proposals continues to
and political leaders around the world continue to
increase in most countries around the world.
explore ways to “break the short-term cycle”. In this
changing environment companies and boards will be
2. Regulators, primarily in the UK and the EU, are calling for companies to provide higher quality “explaexpected to redefine business strategy and develop
nations” of boardroom decisions under the complyperformance metrics based on sustainability and
long-term results rather than stock price and quaror-explain governance model.
terly earnings.
3. Stewardship codes are pressuring institutional investors to increase their oversight of portfolio compa- 6. Private organizations, NGOs and entities serving
nies and exercise their proxy voting rights more dilinstitutional investors (including membership groups
igently. Environmental, social, governance (ESG) and
such as the ICGN) have adopted policies mandatnon-financial performance metrics are being factored
ing greater diligence in the exercise of voting rights
into institutions’ investment decisions as well as their
by institutional investors, most notably in director
voting policies.
elections.

Boards must be more
transparent
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7. Hedge funds and activist investors from the U.S.,
where proxy fights are integral to the regulatory
scheme, have targeted directors of non-U.S. portfolio companies in their efforts to implement strategic
change and improve performance. In addition to full
election contests, activists’ tactics include withholding votes, waging “short slate” campaigns and directing media attention at targeted CEOs and directors.
8. Media coverage of high-profile corporate scandals,
fraud, mismanagement, self-dealing, poor risk oversight, abusive pay practices, inadequate succession
planning, financial underperformance, etc., has
increasingly focused public attention on problems
inside the boardroom, underscoring the need to hold
directors personally accountable.
Conclusion: Boards must be more transparent and
more willing to communicate with shareholders. Companies can no longer rely on director credentials and compliance with governance norms to convince shareholders that the board is functioning effectively. In the words
of TIAA-CREF president and CEO Roger Ferguson, corporate governance “hardware” is in place, but corporate
governance “software” is not.¹

The board’s competing imperatives
Mr. Ferguson’s distinction between hardware and software provides useful shorthand for understanding the
governance challenge faced by boards today. Hardware
that defines governance policies and best practices is
important, but it falls short of satisfying shareholders’
growing demand for information about how decisions
are made inside the boardroom.
New governance software is needed to fill the gap. It
must reveal more details about how the board sets priorities, mediates conflicts and links its policies to busi-

ness strategy and performance. New governance software must provide answers to questions that go well
beyond traditional governance concerns:
►► What are the roles of the CEO and senior management in corporate governance?
►► How does the work of the board and its committees
actually get done?
►► What mechanisms does the board use to oversee
management, assess business risks and monitor the
company’s performance?
►► How proactive is the board in challenging management and shaping the company’s strategic direction?
►► How does the board balance short-term and longterm business goals and incentivize management to
do so?
►► How does the board deal with conflicts of interest,
related-party transactions and ethical issues?
►► What is the right balance between transparency and
confidentiality in the boardroom?
►► How does management provide information, support
and resources to the board without compromising its
autonomy?
►► Conversely, how effective is the board as a resource
and support for management?
From the perspective of company management, these
inquiries give rise to serious concerns. There is a perceived legal risk that information about boardroom deliberations could exceed disclosure requirements or involve
“inside” information. Companies worry that such disclosures could reveal wrong type of information and understanding. These concerns arise particularly in rules-based
governance jurisdictions such as the United States.
From the board’s perspective, the concerns are more
fundamental. By definition, every board of directors is
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subject to competing imperatives. It
must balance its inside strategic role
and its outside representative role
without the benefit of Chinese walls.
The board occupies a position that is
wholly within the corporate structure. It works part-time and lacks
dedicated resources. It does not have
a separate budget; its bills are paid by
management. Yet despite the embedded connections and dependence on
management, the board is expected
to function autonomously.
The board autonomy must be
grounded in a working relationship
between the directors and the executive management team that combines respect, deference, trust and
active collaboration. Both must be
committed to a governance program
that integrates business and governance goals, educates and informs
directors, opens a window into the
boardroom and creates opportunities
for directors as well as management
to communicate with constituencies
inside and outside the company.

8. Have an active role in the preparation and conduct of the Annual
General Meeting.
9. The company should maintain a
program of continuing education
for directors.
10. The agenda for the company’s
annual strategic retreat should
feature corporate governance and
board autonomy.

Conclusion

The board of directors is a uniquely
complex institution, situated inside
the business, representing outside
interests and expected to act autonomously. The autonomous board
is not just a theoretical concept. It
envisions the board as a self-governing oversight body composed
of highly competent, independentminded individuals with diverse
characteristics and background,
who are well-informed, diligent and
knowledgeable about the company’s business, focused on long-term
performance, committed to serve
the interests of the company’s ownCorporate governance
ers and stakeholders and willing to
software - a program for
take a high public profile in fulfilling
achieving board autonomy
their responsibilities.
The Board of Directors CorpoThis vision can be achieved only
rate Governance Program should when corporate governance hardware and software are both securely
include the following activities:
1. Compose a written Statement of in place and functioning effectively.
Corporate Governance Principles.
2. Periodically benchmark its governance policies.
3. Regularly review the company’s
SOURCES
ownership profile.
1 Comments delivered by Mr. Ferguson
4. Conduct an annual self-assess- at the annual conference of the
ment.
International Corporate Governance
5. Publish an annual corporate gov- Network, New York, June 27, 2013.
ernance report.
Full Text: http://www.
6. Have the discretion and the sodali.com/2013/10/08/
means to engage in dialogue with client-memorandum-2014/
shareholders.
Supporting material: http://
7. Participate in the company’s www.sodali.com/2013/09/06/
Investor Relations program.
board-evaluation-notes-europe/
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sodali
Sodali is an independent,
international consultancy serving
corporations in continental
Europe and the Middle East, Latin
America, Asia and developing
markets. It provides expertise and
services relating to shareholder
transactions, corporate
governance, board assessment and
institutional investor relations.
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board and stakeholders
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The corporate Board,
the stakeholder and
the superstakeholder

Thomas Ahlström

CEO, Antti Ahlström
Perilliset Oy
DIF:n jäsen

During the last decades, we have seen a slow but irreversible
shift towards openness and interaction between boards,
management and stakeholders in the corporate and institutional
world. But all societies are not open, and all companies
are not equal in the way they treat their stakeholders.

Governance models
Four main corporate governance
models can be identified: The
Anglo-Saxon model, the German
model, the French and the Nordic
(or Scandinavian) model.
I intentionally leave out the
emerging markets from this discussion as governance models in the EM
countries vary. By and large, most of
the global corporate world is covered
by the governance models presented
here.

The Anglo-Saxon model
By short and crude definitions,
countries with an Anglo-Saxon
legal tradition, on which much
of the eager and over enthusiastic regulators base their legislation
and recommendations on, favour a
shareholder focused model of corporate governance.
Companies typically base their
strategy on the demands of the
capital markets, and top managers
tend to be monitored by means of
market-based rewards and penalties. The Anglo-Saxon institutional
shareholder is typically a faceless
and percentage wise a fairly small

owner, who prefers to vote with
his feet rather than getting deeply
involved in how the company is run.
The Anglo-Saxon argument is that
maximizing shareholder value contributes to the welfare of other stakeholders, despite the obvious lack of
correlation between value creation
and stakeholder welfare, at least
short term.

Where does the
Nordic model fit in?

also the interests of other stakeholders, such as the company’s employAccording to the German model, ees, and, to some extent, the public
employees are influential stake- interest.
holders whose welfare to a certain
extent is internalized by top man- The French model
agers through co-determination Countries following the French trasystems of governance (board rep- dition are more difficult to clasresentation), and making manage- sify purely as stakeholder or sharements’ compensation more focused holder economies, but tend to fall
into the non-shareholder oriented
on long term profitability.
Typical of the German model is group that includes many of the elethe two-tier system where you have ments of the stakeholder model.
an executive board (Vorstand) and
a non-executive board, or supervi- The Nordic model
sory board (Aufsichtsrat). In comply- Where does the Nordic model fit
ing with German regulation and its in? I believe that the Nordic (or, to
“standard of care”, boards must not be honest, more or less the Swedonly take into account the interests ish) model captures many of the
of shareholders, as would typically positive characteristics of the modbe the case with a U.S. board, but els described above. It is probably

The German model
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closest to the French tradition, with
some elements of the other models.
However, one can question how
useful employee representation
(required in Sweden) is on board
level, or whether the widely discussed gender quotas, or the various
attempts to restrict management
compensation in listed companies,
really adds value.
On the positive side, the Nordic
governance model is transparent, in
particular when it comes to shareholder influence on board compositions. Nomination boards seem to be
gaining in popularity also in Finland,
with shareholders getting a more
direct influence on board compositions, rather than the old school way
of boards nominating themselves.
We tend to have dominant owners, or anchor investors, unlike in
the Anglo-Saxon world. Also institutional shareholders tend to take
a longer view on their holdings. We
also lean towards the German tradition by considering the stakeholders
rather than just focusing on shareholder value, which in the long run
should lead to just that – increased
shareholder value.

Stakeholders
According to a study made by Barcelona University, including more
than 600 U.S. based companies and
covering seven years, too much
focus on non-shareholder stakeholders tends to destroy value
(measured as Market Value Added,
MVA) in the short term.
On the other hand, according
to the study, there is a significantly
positive relationship between stakeholder management and MVA in the
long term.
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We tend to
have dominant
owners, or anchor
investors, unlike
in the AngloSaxon world

The bondholder
In our part of the world a fairly new,
but increasingly important, group of
stakeholders consist of both senior
and junior bond investors. The senior bond investors tend to end up
with a lesser degree of protection
compared to the traditional bank
lenders, who primarily rely on a
strict set of financial and other covenants to protect their interests.
Also here boards must consider
the needs and roles of non-shareholders, and the built-in conflict of
interest between senior and junior
lenders. As a whole, debt investors
are getting more attention, and quite
rightly so. The role of debt investors
in i.e. an M&A related transaction
can be crucial to its success. The role
of the board is here to make sure
that senior management, in addition
to focusing on shareholder value,

puts enough effort into the whole
process of asset and liability management, the preservation of balance
sheet ratios and the diversification of
debt instruments and sources.
Bondholders, and banks for that
matter, are important stakeholders
and will be increasingly so if gearing- and debt service ratios start to
escalate.

The shareholder
But back to the most important
stakeholder, the share investor.
Shareholders invest in the most volatile available balance sheet instrument and are the first to gain or lose
if the company is well or alternatively badly run.
Can all shareholders be considered equally important as stakeholders? Is the passive, loyal shareholder
who has been with the company
for years, and who may or may not
have a board position, more important than the activist- or hedge fund,
whose main object is a quick buck?
Both play their very different
roles as value enhancers. The activist
can, and often does, influence management and board decisions and
can play a valuable role in awakening
a complacent board. On the extreme
end of putting pressure on the board
is the corporate raider, whose goal
isn’t exactly to foster long term
growth. Luckily, raider type behaviour is more of a U.S. invention and
rare in Europe.
Outside pressure on the board can
make wonders, but there is also the
risk of the board favouring decisions
that lead to short term gains on the
expense of solid long-term benefits
which, of course, is what the longterm investor is looking for.

From investor relations to investor management? The saying goes
that you can’t choose your parents
nor your shareholders. But this is
only partly true. At least in a listed
company with a decently liquid share,
investor relations activities can be
directed towards different geographies and types of investors, thereby
over time (or in connection with a
share issue) achieving a good balance
between short- and long-term investors and thus share liquidity and stability.

The pressure groups
Lobbyist or pressure groups, like
Aktiespararna (Swedish Shareholders’ Association with around 70 000
members) play their own role, particularly when it comes to influencing public opinion about management compensation and even takeover situations. They may – or may
not – be considered a single stakeholder depending on the issue at
hand. Other pressure groups, such
as environmental groups, can be
very unforeseeable in their actions
and in the influence they can create over public opinion, which also
is true for various consumer groups.
From the board’s perspective, they
may strictly speaking not be considered stakeholders as such, but the
influence they can exercise over the
company can be highly unpredictable and detrimental if not taken
seriously.

Family companies and the
golden cage syndrome
In the above discussion about stakeholders I have generalized and used
the typical listed company as example. Most of what has been said

about the influence of the different
stakeholders naturally also applies
to family companies. But the stakeholder par excellence is the family shareholder, which many board
members and management have
had to learn the hard way. In the
following, I will spend some time
examining some ways to handle
this formidable Superstakeholder.
The shareholder in the purest
form of a family company is basically locked-in, and spends his life in
a golden cage – unable to exit. This
situation makes for an extraordinary
challenge for the board, and particularly for external board members who
can find the situation hard to comprehend. Being locked-in, albeit to a
varying degree depending on the specific situation, gives a totally different
dimension to ownership.
In a “normal” company there is
always a possibility to exit, one way
or the other, whereas the fundamental idea about family ownership is
to keep the company and own it as
a going concern. A parallel can be
drawn to the ownership restrictions
that some foundations are subject to,
for example by way of a deed of gift
which prevents them from selling
their shares no matter what comes
around the corner. Here the ability of
the company to pay stable dividends
is clearly of importance.
The extra dimension that family ownership brings with it is, however, not only about dividends. It is
about emotions, the family’s identity and (hopefully common) vision.
It is also commonly about diverging
ideas about how, and by whom, the
company should be run. Whichever
way one looks at it, family ownership
needs to be managed properly.

In a ”normal”
company there is
always a possibility
to exit

The family risk
In the “normal“ company the board
has to deal with financial risk and
business risk. In the family company one has to deal with one
more risk: the “family ownership
risk”, i.e. the risk that owners disagree on how to develop the company and start to fight each other.
The centrifugal forces can be massive and in the long run even lead to
the demise of the company.
Even if owners can disagree in
any company, the family dimension makes it much harder to handle. So how do you manage family
ownership? There are no off-theshelf standard solutions, since every
family company has its own peculiarity. Already the difference in company age, and hence (normally) the
number of shareholders as well as
the even or uneven distribution of
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shares matters. Brothers and sisters on the one hand, or cousins
on the other hand, face very different issues, not to speak about how
members of the fifth or sixth generation are equipped to handle situations which demand strong leadership and common action.

Family institutions

Over the years, but mainly from the
beginning of the eighties, various
attempts have been made to create family institutions that can help
the owners of family businesses to
cope with the challenges the ownership brings with it. Harvard Business School was one of the pioneers
The role of the board
in this field, and many followed.
The role of the board is certainly not
The most commonly used way of
to tell the owners how to behave in handling ownership related matters
different situations. But the role of is today the family assembly/family
the board in a family company is council structure which works paraldefinitely to make sure that there lel to the general meeting and board.
are proper family institutions in The weakness of this set-up is that it
place which can handle a variety of doesn’t form part of the legal governissues – everything from day to day ance structure of the company. It can
issues to more critical issues such thus be easily overlooked, and a few
as family succession, board nom- dominant shareholders can hammer
inations, generation shifts, share through decisions in the general
liquidity and exit policies for the meeting regardless of what opinion
individual shareholder, as well as the family council is, for instance, in
a board succession matter.
shareholder education.
If these, so to speak, “soft” issues
Issues of importance tend to be
are taken well care of, they are likely solved in the general meeting anyto contribute to value creation and way, leaving the family council
therefore every responsible family rather toothless except for in a precompany board should have it on paratory role, which role admittedly
their agenda to make sure that the as such can be quite important. Cru“infrastructure” is in place and that cial for a functioning family council
the preconditions are there for the is its interaction with the board. The
owners to use it.
inherent weakness with the family
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The role of the Board
is certainly not to tell
the owner how to
behave

council is that the family assembly
electing the family council, at least in
the cases I know of, work on a one
man one vote basis.
This asymmetric voting structure, compared to share based voting
power in the general meeting, does
not make the family council an institution that can be taken seriously in
a real crises situation where the only
thing that finally counts is the share
based voting power.
In addition to family councils,
there are other ways to tackle family governance issues. A traditional,
but perhaps somewhat unfair and
extreme way, which is used in many
European countries, is to lock away
shareholding in a trust, thus neutralizing the game by protecting the
shareholders from themselves.

Holding company structures
The use of a holding company as
a governance tool (or as “omistajaohjausyksikkö”) can also be appropriate. The board of the holding
company can partly take the family council role, but stands from the
outset on a more solid ground than
the family council, as it has been
elected by the general meeting and
has a legal responsibility. In addition to this, the Finnish Companies
Act allows for a supervisory board,
also elected by the general meeting.
The supervisory board’s role can
also partly be to assume the responsibilities of a family council, and by
representing a broad chunk of ownership, consider and approve decisions of importance which are fundamental for the family owners.
The supervisory board is therefore something of a sounding board

for the general meeting and ideally
should reflect the common wish of
the family, as part of the family’s chosen governance set-up. In this twotier model, the board of the holding
company would be more focused
on structural and strategic issues,
whereas the supervisory board
would be more geared towards the
ownership angle in a broad sense,
enabling and ensuring long term
successful ownership of the jointly
owned family assets.

ers, we can always strive to be best
in class when it comes to optimizing the relationship between shareholder value and stakeholder management.
Is there then a reason to generally increase focus on stakeholder
management in Finland? I believe
the answer is no, since stakeholder
management is inherent in our way
of thinking, our ethical standards and
by law.

Conclusions
The different governance models
described here are by no means
static. Focus tends to shift over the
years, and events such as Enron
changes the view on, for instance,
corporate control. In comparative
corporate governance literature, the
impact of theory is rather limited.
Most researchers seem to come
to the conclusion that the AngloSaxon model will ultimately survive
in a Darwinian struggle due to its
pure market based focus.
In the U.S., corporate law is
largely concerned with protecting
investors against illicit or detrimental
actions by management. In Continental Europe, shareholder control tends
to be stronger. This goes particularly
for family companies where board
level engagement, and thus shareholder influence, can be very strong.
The Continental European tradition is very different from the AngloSaxon, and in particular from the U.S.
tradition.
Whilst we may be subject to a
less than optimal way of running
our companies because of the forced
emphasize on a variety of stakehold-

Antti Ahlström
Perilliset Oy
Founded: 1943
CEO: Thomas Ahlström
Chair of the Board: Jan Inborr
Antti Ahlström Perilliset Oy is a
private holding company wholly
owned by the Ahlström family. It is
a large shareholder in Ahlström Capital Oy, which is a leading Finnish
investment company.
Antti Ahlström Perilliset Oy is primarily engaged in governance- and
in succession planning questions.
The Managing director of the
company is a member of all major
nomination committees and nomination boards within the Ahlström
sphere.
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Toisinajattelija

Miksei renki kaasuta?

K

un hallitus parantaa juoksuaan,
tulee päämääränä olla yhtiön sisäisen
arvon keskimääräisen vuosikasvun
maksimointi kohtuuriskillä. Mittarina tulee olla osakekohtaisen arvon,
ei liiketoiminnan kokoluokan kasvu.
Tarmokkuus tulee ohjata arvon eli ansaintaja osinkopotentiaalin kasvuun. Päivän kurssi
reaktioilla on merkitystä vain hätähousuille, jotka
seurailevat muiden sijoittajien mielialoja. Se on
yhtä tyhjänpäiväistä kuin oman nimen googlaaminen. Suhdanteiden yli osakkeen hinta kyllä seuraa arvoa.
Liian moni väistyvä johtaja siirtyy suoraan johtamansa yhtiön hallitukseen. Viimeisimpiä hairahtaneita ovat Kemira ja Nokian Renkaat, mutta
valtakuntaa suurempi Nokiakin sortui aikanaan
samaan viritykseen. Jumalasta seuraavaksi luuleminen on toki inhimillistä. Kannattaa silti pohtia
uudistumiskykyä.
Miten uusi johto saa riittävän vapauden, jos
edeltäjä toimii päällystakkina? Kaikkivaltiaalle exjohtajalle voi olla vaikeaa vetää rajaa strategian valvomisen ja operatiiviseen toimintaan sekaantumisen välille. Tehtävä on suoraan hallitustyöhön
siirtyvälle ex-johtajalle yhtä haastava kuin crackin
jättäminen piippu suussa.
Kestävän kilpailuedun organisaatioita kantaa
voittamisen kulttuuri, ei johtaja. Parhaat hallitukset rakentavat siis kulttuuria, ei kulttia. Nokian
Renkaiden toimitusjohtajan erohaastattelu Helsingin Sanomissa osoittaa, ettei Bentleyn takapenkiltä näe enää suojatielle. Olikohan tiimalasi sittenkin jo täysi?
Itsevaltias voi myös luulla tuntuvan omistuksen pätevöittävän maailmanluokan hallitustyöhön.
Kun hallitusjäsentemme jakaumaa tarkastellaan
paikkakunnittain, kohoaa Vieremä ylivoimaiseksi
ykköseksi. Runsaasti happea, vai miksi töölöläi-
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Jukka Oksaharju

osakestrategi, Nordnet

sen korttelin kokoisessa
ponsselandiassa kasvaa
väkilukuun nähden pätevimmät hallitusammattilaiset? Kunnia perheyrittäjille, mutta harppaus
eteenpäin vaatii geeniperimän sekoittumista luonnon tarkoittamalla tavalla.
Muistettakoon kuitenkin,
että turhimmat kahvi
kupit katetaan hallituspöytiin eläkevakuuttajien
ja valtion edustuksellisen
demokratian liituraidoille.
Kuten SRV:n esimerkki
osoittaa, on suurosakkaalla paitsi ylivertainen
kyky ymmärtää oman yhtiönsä tiedotteita, myös
mahdollisuus nimetä edustajansa hallitukseen.
Kompetenssin ohella tulisi tarkastella sijoittajien
yhdenvertaista kohtelua. Perheensä äänienemmistöllä hallitsevaa puheenjohtajaa ei liene nautinnollista haastaa rivijäsenenä, jos kriitikko haluaa
jatkossakin osoittaa kykyjään samassa kustannuspaikassa.
Sanotaan, että riskienhallinta korostuu taantumassa. Eikö riskejä pitäisi hallita pikemminkin
nousukaudella, jotta kannattava kasvu yritysostoin olisi mahdollista laskuissa? Tulee silti muistaa, ettei johdon toivelistaa voida toteuttaa hankkimalla valtapiiriä omistajien lompakolla. Huti
tapahtuu käytännössä joko unohtamalla tuottovaatimus tai arvioimalla tulevat kassavirrat ilman
turvamarginaalia.
Paratiisissa hallitusjäsenet omaksuvat omistajan roolin sijoittamalla omia varojaan yhtiöön. Silloin riskit ja mahdollisuudet arvioidaan osayrittäjänä.
Eat your own cooking!

Päivän
kurssireaktioilla
on merkitystä
vain hätähousuille

Palvelut
hallitustyön kehittämiseen ja
kansainväliseen suorahakuun
yli 35 vuoden kokemuksella.

MPS Executive Search on Suomen johtavia suorahakupalvelujen tarjoajia. Laaja kansainvälinen
verkostomme mahdollistaa onnistuneet henkilövalinnat myös ulkomailta tai ulkomaille.
MPS Board Competence -palvelut hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi
tuovat ammattimaisuutta hallitukseen.
Toimintamme perustuu korkeaan laatuun ja ehdottomaan luottamuksellisuuteen.
www.mpsexecutivesearch.fi

AUGUST IS A LEADING
MANAGEMENT CONSULTING
COMPANY IN FINLAND THAT
PROVIDES A UNIQUE APPROACH
TO CONSULTING.

WE CALL IT
CONSULTING
CO-CREATED.

Our team comprises more than 20 professionals with a perfect mix of experienced
seniors with extensive background in consulting and young talent with outstanding
academic records from top universities. We serve our clients across a broad range
of topics covering Strategy and M&A, Operations, Commercial Excellence, and
Performance Culture & Management. Find out more at www.august.fi

Jäsensivut
Docrateen
toimitusjohtaja Siv
Schalin toivotti jäsenet
tervetulleiksi.

Ravitsemusterapeutti
Reijo Laatikainen
johdatteli
esityksessään
terveelliseen
ruokavalioon.

Teksti: Ari Rytsy Kuvat: Sami Tirkkonen
ajassa

Hyvinvointia hallitusammattilaisille
Hallitusammattilaiset ry:n jäseniä kokoontui Docrates
Syöpäsairaalaan verkostoitumaan sekä kuulemaan tuoretta
tietoa hyvinvoinnista ja sen ylläpitämisestä. Vapaamuotoinen
tilaisuus houkutteli paikalle runsaasti osallistujia.
Tapahtuman avasivat Docrateen
toimitusjohtaja Siv Schalin ja Docrateen hallituksen puheenjohtaja
Kirsi Komi, joka muistutti illan
keskustelun tapahtuvan elämää
suurempien kysymysten äärellä.
Seuraavaksi ravitsemusterapeutti
Reijo Laatikainen avasi ammattilaisen kokemuksella terveellistä
ruokavaliota ja sen merkitystä
hyvinvoinnille.
Terveyden lisäksi ruokakeskustelussa annettiin tilaa makukokemuksille sekä ruokailun sosiaaliselle ulottuvuudelle. Laatikaisen esitys nosti
kuitenkin esiin muutamia seikkoja,
joissa kaikilla suomalaisilla on parantamisen varaa. Kasviksia, hedelmiä
ja marjoja tulisi syödä enemmän ja
punaisen lihan osuutta ruokavaliossa
pitäisi puolestaan vähentää. Ravintoaineiden osalta suomalaisten ruokavalio on hyvässä kunnossa. Ainoastaan raudan ja vihreistä kasviksista,
täysjyväviljoista sekä pähkinöistä
saatavan folaatin eli foolihapon

saanti on alle suositusten.
Selvästi ravintoasioihin perehtyneet kuulijat käynnistivät vilkkaan
rasvakeskustelun, joka päättyi asiantuntijan vahvistuksesta rypsiöljyn
ja neitsytoliiviöljyn voittoon.
Laatikainen muistutti, että silmät kertovat usein paremman totuuden ruoan terveellisyydestä kuin
laskelmat. Tapahtuman ruokatarjoilu antoikin hyvän esimerkin siitä,
kuinka paljon väriä lautaselle kannattaa kerätä.
Viidessä eri hallituksessa istuva
ja Oulun kauppakorkeakoulussa
opettava Pertti Huuskonen kiitteli sekä tarjoilua että illan tiedollista antia.
– Tämä on monimutkainen aihe,
jota on lähestytty kokonaisvaltaisesti. Tällaiset tilaisuudet ovat
samalla uudelle jäsenelle erinomainen tilaisuus tavata muita hallitusammattilaisia, hän totesi.
Huuskonen huolehtii omasta terveydestään tenniksellä sekä painon-

hallinnalla. Kyseinen yhdistelmä on
auttanut häntä jaksamaan lähes 30
vuotta kestäneen työuran eri vaiheissa.

Liikunta ja painonhallinta
avainasemassa
Ruokailun jälkeen yksi Docrateen
perustajista, sädehoidon ylilääkäri Timo Joensuu taustoitti suomalaisten syöpätilannetta. Syöpien
lisääntymisen lohdullisena puolena ovat entistä paremmat hoidot,
edistynyt diagnostiikka sekä henkilökohtaiset vaikutusmahdollisuuRuoaksi tarjoiltiin muun muassa tyrnimarinoitua
kananrintaa ja kuivattuja karpaloita.
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Jäsensivut
1
●

3
●

2
●

5
●

4
●

1 Hyvinvointi-illassa tarjoiltiin myös maistuva ja terveellinen ateria esitysten
●

välissä.
2	DIF:n tuore jäsen Pertti Huuskonen kiitteli illan tiedollista antia.
●
3 Ylilääkäri Timo Joensuu valotti esityksessään elintapojen merkitystä
●
syöpien ehkäisyssä.
4	Vaikka tilaisuuden aihe oli vakava, tunnelma paikanpäällä oli
●
lämminhenkinen ja rento.
5 DIF:n jäsen Eira Palin-Lehtinen kirjaa liikunnat kalenteriin, jotta niille löytyy
●
aikaa.
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det. Arvion mukaan jopa kolmasosa kaikista syövistä on ehkäistävissä terveellisellä ravinnolla, riittävällä liikunnalla, painonhallinnalla
sekä itsetarkkailulla. Tupakointi,
kehon rasvoittuminen sekä liiallinen alkoholin käyttö vievät vastaavasti terveyttä huonompaan suuntaan. Kohtuullisilla alkoholimäärillä

Directors’
Institute of
Finland

dif:n jäsenmäärä kasvaa

Yhdistyksellä jo 500. jäsen
DIF:n jäsenmäärä kasvaa, jäseniä oli syyskuun alussa 516. Jäseneksi
liittymisen kriteerit ovat pysyneet ennallaan: jäsenyys edellyttää
kokemusta hallitustyöskentelystä.

on kuitenkin positiivisia terveysvaikutuksia. Tieto kirvoitti yleisön joukosta kysymyksen ruokajuomaksi
tarjoillun punaviinin riittävyydestä.
Synkästä aiheesta huolimatta
Joensuu korosti elämän olevan
täynnä kilpailevia kuolinsyitä. Omaa
terveyttään voi kuitenkin kohentaa merkittävästi lisäämällä hyötyliikuntaa, vähentämällä istumista
sekä laihduttamalla muutaman
kilon. Syöpäsairauksien kohdalla
on olennaista ymmärtää, että niihin
kytkeytyy jossain määrin perinnöllistä alttiutta. Tällaisten toteamiseksi
on mahdollista teettää perinnöllisyysselvitys. Iän karttuessa kannattaa harkita säännöllisiä tarkastuksia
yleisimpien syöpäsairauksien varalta.
Tilaisuuden tunnelma oli välitön,
ja illan teema herätti runsaasti kysymyksiä ja keskustelua. Kahden pörssiyhtiön ja kuuden säätiön hallitusammattilainen Eira Palin-Lehtinen
totesi tapahtuman olleen vierailun
arvoinen.
– Harva pystyy elämään täydellisesti, mutta aina kannattaa pyrkiä parempaan. Aika on varmasti
monelle suurin rajoittava tekijä. Itse
merkitsen hikijumpat ja salitreenit
kalenteriin. Silloin ne myös tapahtuvat, hän totesi.

Yhdistyksen 500. jäsen, Hannele Jakosuo-Jansson, toimii Neste
Oilin henkilöstö- ja turvallisuusjohtajana. Hän on ollut yhtiön
johtoryhmän jäsen vuodesta 2006. Jakosuo-Jansson (s. 1966) on
koulutukseltaan diplomi-insinööri.
Kertoisitko lyhyesti itsestäsi ja taustastasi?
Olen työskennellyt Neste Oilin palveluksessa vuodesta 1990 ja
vastaan konsernin henkilöstö- ja turvallisuusasioista. Olen toiminut
myös muun muassa laboratorio- ja tutkimuspäällikkönä yhtiön
Teknologiakeskuksessa (1998–2004) sekä Öljynjalostuksen henkilöstöjohtajana (2004–2005). Aiemmin olin innovaatiorahoitus
keskus Tekesin johtokunnan jäsen (7/2011–7/2014) ja tälläkin
hetkellä olen Munksjön hallituksen jäsen.
Miksi päätit hakea yhdistyksen jäseneksi?
Yhdistys tarjoaa ajankohtaista koulutusta, tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia hallitustyöskentelyn ammattilaisen keskuudessa.
Sain suosituksen liittyä mukaan ja tartuin tilaisuuteen.
Mitä odotat yhdistyksen toiminnalta, mikä sinulle on
tärkeintä?
Odotan pääasiassa ajankohtaista tietoa hallitustyöskentelystä ja
verkostoitumista eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
Yhdistyksen 516 jäsenestä 24 prosenttia on naisia – samaa suuruusluokkaa kuin pörssiyhtiöiden hallituksissa. Mitä ajatuksia
sinulla on asiasta?
Kunkin yrityksen johtoon kuten hallitukseenkin valitaan aina pätevin ja asiantuntevin johto. Monipuolinen ja erilainen osaaminen
vahvistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.
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Jäsensivut

Jäsenluettelo
Henkilöjäsenet
e = emeritusjäsen
Aarni-Sirviö, Maarit
Ahdekivi, Eeva
Ahdekivi, Heikki
Ahdekivi, Sakari
Ahlström, Thomas
Airaksinen, Manne
Aitokallio, Sari
Ala-Ilkka, Heikki
Ala-Nikkola, Panu
Alho, Jukka
Allonen, Heikki
Aminoff, Hele-Hannele
Aminoff, Philip
Andersen, Teija
Andersin, Henrik
Antila, Jukka
Anttila, Juhani
Anttonen, Ari
Ant-Wuorinen, Jukka e
Aro, Mika
Aro, Timo
Arvonen, Arto
Asanti, Jaakko
Aspholm, Ingalill
Beijar, Bengt
Bergh, Kaj-Gustaf
Berglund, Mari
Berglund, Tom
Bergman, Tor
Bergström, Anniina
Bergström, Stig-Erik e
Bondestam, Sebastian

Brunila, Anne
Bucht, Henri
Bäckman, Tiina
Bäckström, Tore
Castren, Matti
Castrén, Päivi
Copeland, Matti
Dahlblom, Christina
Danielsson, Jöns
Danker, Mats
Ehrnrooth, Paul
Eklund, Jari
Eklundh, Sten
Ekroos, Vesa
Ekström, Jan
Elfving, Christian
Eloholma, Aimo
Eloranta, Jorma
Engman, Elina
Erma, Juhani
Ervasti-Vaintola, Ilona
Eräkangas, Kirsi
Fagerholm, Catarina
Fagerholm, Jannica
Floman, Erik
Forss, Martin
Fredrikson, Christian
Ginman-Tjeder, Nella
Gran, Kim
Grannenfelt, Eeva
Granskog, Christer
Granvik, Carl-Johan

Uudet henkilöjäsenet
Kesäkuu 2014
Sari Aitokallio, Sebastian Bondestam,
Jöns Danielsson, Martin Forss, Juha
Gröhn, Juhani Hintikka, Mika Ihamuotila, Matti Karppinen, Timo Kokkila,
Seppo Laine, Hannu Linnoinen, Arto
Metsänen, Petri Niemisvirta, Riitta
Palomäki, Juhani Pitkäkoski, Risto
Salo, Erkki Stenberg, Esa Tihilä, Tiia
Tuovinen, Vesa Vähämöttönen
Elokuu 2014
Panu Ala-Nikkola, Mari Berglund,
Christian Fredrikson, Pirkko Harrela,
Anu Hämäläinen, Esa Härmälä, Nils
Ittonen, Hannele Jakosuo-Jansson,
Olli-Pekka Kallasvuo, Timo Karttinen, Kai Korhonen, Leila Kostiainen,
Pertti Kyttälä, Heikki Martela, Saila
Miettinen-Lähde, Seppo Mäkinen,
Päivi Nerg, Kalle Reponen, Eero Sihvonen, Jon Sundén, Harri Takanen, Reijo
Tauriainen, Jukka Viri, Matti Vuoria
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Gräsbeck, Jerker
Gröhn, Juha
Grönlund, Peter
Gustavson, Stig
Haapamäki, Jorma
Haapanen, Mikko
Haarla, Ainomaija
Haavisto, Esa
Hagros, Kaj
Hahto, Tarmo
Halmeenmäki,
Juha-Pekka
Halonen, Eino
Hankonen, Raija-Leena
Hannula, Antti
Hannus, Kari
Hanslin, Kim
Hara-Haikkala, Salli
Harald, Bo
Harju, Jukka
Harrela, Pirkko
Hasi, Kalevi
Hedvall, Kaj
Heikfolk, Mikael
Heikintalo, Satu
Heikkinen, Pentti
Heikkonen, Matti
Heinistö, Kari
Heinonen, Jouni
Heinonen, Mikko
Helaniemi, Erkki
Heliövaara, Eero
Helkkula, Vesa
Hellemaa, Carina
Helminen, Marjaana
Helminen, Sakari
Henriksson, Antti
Herold, Marcus
Herranen, Arto
Herranen, Maarit
Hienonen, Jukka
Hietala, Jaakko
Hiljander, Henry
Hintikka, Juhani
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Honkanen, Matti
Honkanen, Vesa
Hornborg, Heikki
Hurme, Liisa
Huuskonen, Pertti
Hyttinen, Asko
Hyttinen, Pentti
Häggblom, Rainer
Häkämies, Jyri
Hämäläinen, Anu
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hämäläinen-Lindfors,
Sirkka
Hänninen, Markku
Härmälä, Esa
Ihamuotila, Mika
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Ilveskero, Mika
Immonen, Peter
Inborr, Jan-Erik
Inha, Matti
Ipatti, Jorma
Iso-Aho, Maritta

Itkonen, Vesa
Ittonen, Nils
Itävuori, Jussi
Jaakkola, Jari
Jaakola, Matti
Jaatinen, Seppo
Jakosuo-Jansson, Hannele
Julin, Yrjö
Jännes, Antero
Järvelä, Jukka
Järvinen, Kari
Kaario, Mammu
Kaartinen, Kari
Kaitala, Kimmo
Kallasvuo, Olli-Pekka
Kanerva, Leena
Kantola, Birgitta
Karhapää, Merja
Karhu, Kim
Karinen, Timo
Karppinen, Matti
Karttinen, Timo
Karttunen, Marjukka
Karvinen, Kari
Kasanen, Eero
Kaskeala, Juhani
Kasurinen, Hannu
Kataja, Matti
Kauppi, Marko
Kauppi, Piia-Noora
Keitaanniemi, Katja
Kekoni, Jaakko
Kerminen, Harri
Keronen, Taru
Kerppola, Nora
Keskiaho, Juha-Pekka
Kettunen, Pekka
Kielenniva, Jorma
Kiiski, Tapani
Kiiskinen, Tapio
Kivinen, Juha
Kohonen, Ari
Kohtamäki, Timo
Koiso-Kanttila, Kimmo
Koivurinta, Jan M
Kokkila, Timo
Kokkonen, Marketta
Komi, Kirsi
Kontio, Johanna
Kontu, Aappo
Kopola, Nina
Koponen, Harri
Koponen, Juha
Koppatz, Paula
Korhonen, Anja
Korhonen, Ari
Korhonen, Juha
Korhonen, Jyrki
Korhonen, Kai
Korpi, Jaana
Korpinen, Inga
Korpinen, Raimo
Korppi-Tommola, Juha
Korvenmaa, Esa
Koskinen, Markku
Kosonen, Pekka
Kostiainen, Leila
Kotka, Ville
Kottonen, Hannu
Kouvalainen, Satu
Krogerus, Hannu
Kronberg, Johan
Kronman, Gunvor
Kulmala, Teuvo

Kurkilahti, Lasse
Kurkinen, Juha
Kuusisto, Petri
Kyttälä, Pertti
Kyytsönen, Matti
Kämäri, Pasi
Laaksonen, Juha
Laaksonen, Pekka
Lager, Esa
Lahti, Ari
Lahtinen, Antero
Laine, Pertti
Laine, Seppo
Laitasalo, Riitta
Laitinen, Jussi
Laitinen, Maire
Laitinen, Timo T
Lampela, Outi
Larma, Janne
Lauslahti, Harri
Lautjärvi, Kari
Lehmusto, Heikki
Lehti, Eero
Lehtimäki, Maunu
Lehtinen, Vesa
Lehtomäki, Vesa
Lehtoranta, Ari
Leino, Liisa
Leino, Timo
Lencioni, Roberto
Leppälä-Nilsson, Anne
Leskinen, Jorma
Lettijeff, Pekka
Liljeblom, Eva
Liljeström, Tom
Lind, Raimo
Lindahl, Robin
Lindberg, Stefan
Lindh, Merja
Linnainmaa, Leena
Linnoihen, Hannu
Lintala, Heikki
Lipsanen, Juho
Louhija, Matti
Luhtaniemi, Timo
Luoma, Pekka
Luomaranta, Ritva-Liisa
Luostarinen, Reijo e
Lyytinen, Asa-Matti
Lähdesmäki, Kalle
Lähdesmäki, Tuomo
Majander-Reenpää, Leena
Maksniemi, Tauno
Malmsten, Mikael
Manner, Simo
Manninen, Petri
Marjanen, Petri
Martela, Heikki
Martikainen, Tarmo
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa
Mehtälä, Satu
Meriläinen, Veijo
Metsänen, Arto
Miekk-Oja, Susanna
Mielck, Janne
Mielonen, Jari
Miettinen, Marjo
Miettinen-Lähde, Saila
Miettunen, Pertti
Miikkulainen, Esko
Mitts, Bjarne
Mynttinen, Riitta

Mäihäniemi, Reijo
Mäkelä, Antti
Mäkelä, Jukka
Mäkelä, Kai
Mäkeläinen, Mika
Mäkinen, Juhani
Mäkinen, Jukka
Mäkinen, Seppo
Mörttinen, Leena
Naukkarinen, Arto
Nerg, Päivi
Niemelä, Kuisma
Niemi, Matti
Niemi, Mauri
Niemi, Tom
Nieminen, Mika
Niemistö, Kari
Niemisvirta, Petri
Nihti, Markku
Nikkola, Matti
Nordman, Carl e
Norvio, Erkki
Numelin, Carl-Johan e
Nyberg, Gustav
Nyberg, Kim
Nyman, Sixten
Ohls, Bengt e
Ojala, Veijo
Oksanen, Markku
Ollila, Jan
Ormio, Julia
Otala, Leena
Paananen, Elmar
Paananen, Leena
Paasikivi, Jari
Paasikivi, Pekka
Packalén, Matti
Paitula, Hannu
Palin-Lehtinen, Eira
Palmberg, Tom
Palomäki, Riitta
Palosuo, Heikki
Palvi, Mauri
Pankakoski, Antti
Parkkinen, Marko
Parviainen, Seppo
Pasanen, Jari
Paukku, Paul
Paul, Mikael
Paulig, Eduard
Paulin, Jyrki
Pauni, Sami
Pelkonen, Arno
Peltola, Juha
Penttilä, Hannu
Pere, Pekka
Perttunen, Risto
Pettersson, Helena
Petäjistö, Jorma
Piekkola, Asko
Piela, Topi
Pietikäinen, Sirpa
Pinomaa, Juha
Pirinen, Pekka
Pitkäkoski, Juhani
Pitkänen, Eija
Pohjanvirta, Olli
Pohjola, Markku
Pohjolainen, Veli
Pohjonen, Arto
Punta, Eeva
Puolimatka, Rauno
Pääkkönen, Tarja
Pöysti, Kaija

►

Jäsenhakemus: henkilöjäsenyys
Directors’ Institute of Finland – Halli
tusammattilaiset ry (DIF) auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistäen hyvää
hallitustyötä. Yhdistyksen tavoitteena on olla
johtava foorumi hallitustyön kehittämisessä
Suomessa. Yhdistys osallistuu myös aktiivisesti alan pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen
kehitykseen. Yhdistyksessä on yli 500 henkilöjäsentä, neljä yhteisöjäsentä ja 18 asiantuntijakumppania. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen
korkeatasoisen tietopankin hallitustyöskentelystä verkossa, jäsenlounastilaisuuk-

sia, hallituspaikkojen välitystä, Boardview-jäsenlehden ja vähintään kuukausit
tain ilmestyvän jäsentiedotteen sekä mahdollisuuden vaikuttaa yhdistyksemme

kautta. Jäsenet voivat verkostoitua ja vaihtaa
kokemuksia muiden kanssa sekä osallistua
joko maksuttomiin tai jäsenhintaisiin koulutustilaisuuksiin. Lisätietoja: www.dif.fi.
Nimi

Jäseneksi hyväksytään henkilö, jolla
on riittävät tiedot ja taidot sekä kokemusta
hallitustyöskentelystä pörssiyhtiössä tai muussa
merkittävässä yrityksessä. Jäseneksi voidaan
hyväksyä myös muu henkilö, jolla on alaan liittyvää erityistä osaamista tai kokemusta. Hakijalla tulee olla kahden hänet tuntevan yhdistyksen jäsenen suositus. Yhdistyksen hallitus
käsittelee hakemukset. Vuosikokouksessa 2014
vahvistettu liittymismaksu on 250 € ja jäsenmaksu 330 € /vuosi, joka kattaa kauden 1.6.2014
- 31.5.2015.

DIF:n hallitus 2014:
Jorma Eloranta (pj)
Maarit Aarni-Sirviö
Harri Kerminen
Marketta Kokkonen

Markku Pohjola
Kimmo Rasila
Juha Salonen
Merja Strengell

Directors’
Institute of
Finland

Lähetä lomake
osoitteeseen Directors’
Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset
ry, Aleksanterinkatu
48 A, 00100 Helsinki
tai sähköpostitse
osoitteeseen info@
directorsinstitute.fi.
Lisätiedot: toimistopäällikkö Maija Hiiri
(maija.hiiri@directorsinstitute.fi, p. 0400
48 55 48).
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OPPIA IKÄ KAIKKI

Kaksoishaastattelussa Kirsi Komi ja Jari Paasikivi • Active role in the Board • Finnish Boards in 2014
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DIF:n jäsenlehti Boardview on
ainoa suomalainen pelkästään
hallitustyöhön keskittyvä lehti.
Se ilmestyy 4 kertaa vuodessa,
ja jokaisella numerolla on hallituksen
haasteisiin liittyvä teema.

Jäsensivut
Raitala, Pasi
Raitasuo, Outi
Raitio, Laura
Rantanen, Juha
Rantanen, Teppo
Rantanen-Kervinen,
Pirkko
Rasila, Kimmo
Rasila, Tommi
Ratia, Lauri
Rauramo, Markus
Rautamaa, Jari-Pekka
Rautiainen, Ismo
Rehn, Alf
Reponen, Kalle
Ritakallio, Timo
Roiko, Leena
Rolig, Petri
Rosberg, Marja-Liisa
Rossi, Teuvo
Routila, Panu
Ruotsalainen, Seppo
Ruuska, Jukka
Rytkönen, Esko
Ryöppönen, Hannu
Rönkkö, Markku
Rönnholm, Thomas
Saarinen, Leena

Saikku, Markus
Saini, Timo
Saksman, Ossi
Salakka, Jouko
Salo, Marita
Salo, Risto
Salokoski, Timo
Salomaa, Jukka
Salonen, Juha
Salonen, Sampo
Saraketo, Timo
Sarhimaa, Mika
Sarsama, Juha
Sasse, Jan
Savolainen, Harri
Savonlahti, Riitta
Schalin, Berndt
Schalin, Kiuru
Schalin, Siv
Schulman, Peter
Schults, Margus
Sebbas, Leif
Seitovirta, Mika
Seligson, Peter
Sievinen, Hanna
Sihvonen, Eero
Siilasmaa, Risto
Siirala, Leena

Silaskivi, Vesa-Pekka
Sillanpää, Matti J
Silvennoinen, Anja
Silvennoinen, Mikael
Simberg, Staffan
Simola, Pertti
Simola, Valtteri
Sipi, Timo
Sipilä, Eeva
Sipilä, Samuli
Soanjärvi, Tuija
Sohlberg, Merja
Sohlström, Hans
Soila, Anssi
Sonninen, Jorma
Sormunen, Kirsi
Stadigh, Kari
Stenberg, Erkki
Strengell, Merja
Ståhlberg, Kaarina
Sumelius, Bertil
Sundén, Jon
Sundström, Kjell
Suni, Marianna
Suomela, Eero
Suominen, Jukka
Suominen, Pekka
Suonenlahti, Mikko-Jussi

Suonoja, Soili
Suutari, Harri
Svanborg, Reijo
Syrjälä, Timo
Söderström, Eriikka
Takala, Erja
Takanen, Harri
Talma, Arja
Tammela, Pekka
Tanhuanpää, Kalle
Tapio, Markku
Tauriainen, Reino
Teerikorpi, Esko
Teir-Lehtinen, Carola
Tenhunen, Pauliina
Therman, Peter
Thorén, Petra
Tihilä, Esa
Tiitola, Antti
Tikkanen, Tarja
Timgren, Martti
Toivanen, Markku
Toivola, Juha e
Tolvanen, Tapio
Toveri, Maarit
Tuominen, Jaana
Tuovinen, Tiia
Turunen, Jorma

Turunen, Seija
Tähtinen, Jyrki
Törnroos-Huhtamäki,
Solveig
Tötterman, Markus
Vaajoensuu, Hannu
Wahlroos, Juha
Vahtola, Marina
Walldén, Helena
Wallgren-Lindholm,
Carita
Valo, Raimo
van Niftrik, Christian e
Vanha-Honko, Vesa
Vanhainen, Juha
Vanhanen, Ari
Varjas, Tapani
Vartiainen, Pekka
Wartiovaara, Risto e
Vasara, Antti
Wathén, Eva-Johanna
Vauhkonen, Heikki
Veijalainen, Jarkko
Vepsäläinen, Anni
Wessman, Anna Maija
Vesterinen, Vesa
Westerlund, Heikki
Westermark,

Yhteisöjäsenet/henkilöedustajat

Hallitus

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Harri Sailas ja Timo Ritakallio
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Risto Murto ja Reima Rytsölä
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Lasse Heiniö ja Hanna Hiidenpalo
Solidium Oy
Annareetta Lumme-Timonen ja Petter Söderström

Jorma Eloranta (pj.), vuorineuvos
Maarit Aarni-Sirviö, DI, MBA
Harri Kerminen, vuorineuvos
Marketta Kokkonen, Fil.maist.,
tkn.tri h.c.
Markku Pohjola, KTM
Kimmo Rasila, ekonomi
Juha Salonen, VT, ekonomi
Merja Strengell, DI

Asiantuntijakumppanit
Asianajotoimisto Borenius Oy
The Boston Consulting Group
Boyden Oy
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Deloitte
EY
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Hay Group
Heidrick & Struggles
KPMG
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Mandatum Life
McKinsey & Company
Mercer
Mercuri Urval
MPS-Yhtiöt Oy
PricewaterhouseCoopers
Roschier Asianajotoimisto Oy

Carl-Magnus
Wierda, Folkert
Viherto, Tero
Vikiö, Jari
Viljo, Matti
Wilkman, Nina
Vimpari, Antti
Viri, Jukka
Virkkunen, Lauri
Virtanen, Antero
Virtanen, Olli V
Vitie, Heikki
Vitzthum, Christoph
Voipio, Raimo
Wolontis, Mats
von Knorring, Johan
von Weymarn, Tom
Vuoria, Matti
Vähämöttönen, Vesa
Väliaho, Pirjo
Välikangas, Liisa
Väänänen, Heikki

Yhteystiedot
Hallitusammattilaiset ry
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Puh. (09) 6227 1840
info@dif.fi
www.dif.fi
Pääsihteeri
Maarit Aarni-Sirviö
maarit.aarni-sirvio@dif.fi
GSM 050 379 4170
Toimistopäällikkö
Maija Hiiri
maija.hiiri@dif.fi
GSM 0400 48 55 48
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Jäsensivut

Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Kuntalakiuudistus – luonnos
hallituksen esitykseksi
koskien uutta kuntalakia
Valtiovarainministeriö
julkaisi
8.5.2014 luonnoksen hallituksen esitykseksi koskien kuntalain
uudistamista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki,
joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain ja johon on ehdotettu sisältyvän säännökset myös kunnan toiminnasta markkinoilla ja erityisesti
kunnan omistamien yhtiöiden johdon valinnasta ja kunnan omistajaohjauksesta.
Kuntalain noin vuosi sitten voimaan tulleet määräykset, jotka koskivat muun muassa kuntien yhtiöittämisvelvollisuutta sekä kuntien
palveluiden hinnoittelua kilpailuilla
markkinoilla, eivät muuttuisi lakiehdotuksen johdosta.
Yhdistys on antanut lausunnon
ehdotetusta uudesta kuntalaista
siltä osin kuin ehdotuksessa esitetyt
säännökset koskevat hallitustyöskentelyä ja osakeyhtiön hallituksen toimintaan liittyviä ehdotuksia.
Yhdistys on lausunnossaan korostanut, että kuntien omistamien osakeyhtiöiden toimintaa koskevien,
kuntalakiin sisällytettyjen määräysten tulee vastata niitä periaatteita,
jotka koskevat muita osakeyhtiöitä.
Ehdotuksen perusteella tämä
ei ole selvää. Lakiehdotuksessa on
muun muassa todettu, että kunnan
omistaman yhteisön hallituksen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu ja että kunnan omistajaohjauksen tehtävänä
on varmistaa tämä. Lisäksi kunnalla
olisi ehdotuksen mukaan velvollisuus laatia nk. konserniohjeet, joissa
muun muassa määriteltäisiin periaatteet hallitusten valinnasta kunnan
omistamissa yhtiöissä sekä velvollisuudesta hankkia kunnan kanta
ennen päätöksentekoa yhtiöissä.
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Yhdistys on voimakkaasti painottanut, että osakeyhtiömuotoisen toiminnan ja yhtiön johtamisen
tulee aina tapahtua osakeyhtiölain
säännösten mukaan. Toimiessaan
kilpailluilla markkinoilla kunnan
omistamien yhtiöiden tulee noudattaa samaa kilpailuneutraliteettia
kuin muiden yhtiöiden. Tästä periaatteesta ei voida poiketa. Kunnan
omistamat yhtiöt eivät voi huomioida kunnan kokonaisetua toiminnassaan, eikä kunta omistajana voi
ohjeistaa yhtiön johtoa muutoin
kuin esittämällä omistajan perustavoitteet yhtiön toiminnalle. Nämä
hallitus voi huomioida, mikäli se on
yhtiön edun mukaista.
Ehdotetussa uudessa kuntalaissa
on myös esitetty säänneltävän kriteerit, joiden perusteella kunnan
omistamien yhtiöiden hallituksen jäsenet valitaan. Ehdotuksessa
todetaan, että kunnan tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpanossa on
otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden
ja liiketoiminnan asiantuntemus.
Yhdistys on korostanut, että määritelmää on tarkennettava siten, että
siitä selkeästi käy ilmi, minkälaista
asiantuntemusta osakeyhtiön hallitukseen valittavalta henkilöltä edellytetään. Jokaisella hallituksen jäsenellä tulee olla riittävää kokemusta
liiketoiminnasta kilpailluilla markkinoilla sekä myös muuta kuin poliittista kokemusta.
Lausuntopyynnöille varattu aika
on päättynyt, ja valtiovaraministeriö
jatkaa hallituksen esityksen valmistelua annettujen lausuntopalautteiden pohjalta. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi
syksyllä ja uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015
alusta.

Valtiovarainministeriön
asettaman työryhmän
ehdotus arvopaperiasetuksen
voimaantulon
johdosta tarvittavista
lainsäädäntömuutoksista
Valtiovarainministeriön asettama
työryhmä on 26.6.2014 julkaissut
ehdotuksen arvopaperiasetuksen
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus arvopaperitoimituksen
parantamisesta Euroopan unionissa
ja arvopaperikeskuksista sekä direktiivin 98/26/EY muuttamisesta) voimaantulon johdosta tarvittavista
lainsäädäntömuutoksista. Samalla
työryhmä on esittänyt joitain muita
ehdotuksia ja muun muassa ehdottanut siirtymistä Ruotsin mallin
mukaiseen arvo-osuustilien hallintajärjestelmään. Tämä tarkoittaisi sitä, että hallintarekisteröinti
laajennettaisiin myös suomalaisille sijoittajille. Lisäksi työryhmän muistiossa on ehdotettu julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakasrekisterien
ylläpidon siirtämistä takaisin yhtiölle itselleen sekä yleisöjulkisen
patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän osakasrekisterin perustamista. Arvopaperikeskuksen nykyisin tarjoamista sijoittajille ilmaisista
mutta liikkeeseenlaskijoiden kustantamista arvo-osuustileistä ehdotetaan luovuttavan.
Yhdistys on järjestänyt jäsenkyselyn, jossa on pyydetty jäsenten
näkemystä merkittävimmistä valtiovarainministeriön työryhmän
esittämistä muutosehdotuksista.
Enemmistö kyselyyn vastanneista
yhdistyksen jäsenistä kannattaa
ehdotusta, jonka mukaan myös suomalaisilla sijoittajilla olisi mahdollisuus hallinnoida osakeomistusta
hallintarekisteröinnin kautta. Selvä
enemmistö kyselyyn vastanneista
jäsenistä myös vastustaa erillisen

Directors’ Institute of Finland
– Hallitusammattilaiset ry
patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämän osakasrekisterin
luomista. Lisäksi enemmistö
vastaajista vastustaa ehdotusta
piensijoittajien ilmaisten arvoosuustilien poistamisesta.
Asian valmistelu jatkuu virkatyönä valtiovarainministeriön
rahoitusmarkkinaosastolla.

Policyvaliokunnan
tehtävät ja
kokoonpano
Policy-valiokunnan tehtävänä
on valmistella yhdistyksen
viranomaisille tai julkisuuteen
annettavia lausuntoja ja kannanottoja hallitustyöskentelyn
tai yhtiön hallituksen kannalta
muutoin tärkeissä asioissa. Periaatteellisesti tärkeät kannanotot
Policy-valiokunta valmistelee
yhteistyössä hallituksen kanssa.
Policy-valiokunta voi
laatia lausuntoja sekä lausuntopyyntöjen johdosta että
oma-aloitteisesti.
Lisäksi Policy-valiokunta
vastaa Boardview Oy:n asiantuntijakumppaneiden laatimien
Tietopankin osien valmistelun
ohjaamisesta sekä niiden
sisällöstä ja ajantasaisuudesta.
Tietopankki tarjoaa yhdistyksen
verkkosivuilla jäsenille työkaluja hallitustyössä ilmeneviin
kysymyksiin.
Policy-valiokunnan
kokoonpano:
►► Puheenjohtaja: Juha
Salonen
►► Jäsenet: Maarit AarniSirviö, Manne Airaksinen,
Stig Gustavson, Timo
Kaisanlahti, Sixten
Nyman, Kaarina
Ståhlberg ja Tapani Varjas.
►► Sihteeristö: Mikko
Reinikainen ja Micaela
Thorström
►► Asiantuntija: Leena
Linnainmaa

Directors’ Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset ry (DIF)
on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka myötävaikuttaa
hyvien hallituskäytäntöjen
kehittämiseen sekä ottaa
kantaa hyvään hallintotapaan
ja muihin hallituksen
kannalta merkittäviin
kysymyksiin valmistelemalla
lausuntoja ja kannanottoja.

syksyn 2014
Tapahtumia
8.10.2014
Tietopankkiaamiainen:
Pörssiyhtiön toimitusjohtajan
valinta
16.10.2014
Jäsenten lounastilaisuus, teema:
Hallitus ja kriisitilanteet. Puhuja:
varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio
(Ilmarinen).
28.10.2014
Tietopankkiaamiainen: Proxy
voting and voting instructions
13.11.2014
Cyber Breakfast Seminar
17.11.2014
Jäsenten lounastilaisuus, teema:
Hallitus ja kriisitilanteet. Puhuja:
ministeri Pekka Haavisto (VNK,
omistajaohjaus).
Lisää tietoa näistä ja muista
tilaisuuksista jäsensivuilla
www.dif.fi/tapahtumia
(edellyttää sisäänkirjautumisen).

Toiminnan perusta on olla kehittävä, kantaaottava ja verkostoiva. Verkostoitumalla
eri asiantuntijoiden kanssa yhdistyksellä
on edellytykset kehittää jäsenistönsä valmiuksia hallitusammattilaisina sekä vahvistaa yhdistyksen roolia hallitustyön asiantuntijana ja lausunnonantajana.

Missio
DIF auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään. DIF edistää hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä toimien aatteellisena yhdistyksenä, joka on kehittävä,
verkostoiva ja kantaaottava. Yhdistys kuuluu alan eurooppalaiseen katto-organisaatioon ecoDaan (European Confederation of
Directors’ Associations).

Visio
DIF on johtava foorumi hallitustyön kehittämisessä Suomessa.
DIF edistää jäsentensä ammattitaitoa
sekä yritysten hyvää hallitustyöskentelyä ja
kilpailukykyä. Se vaikuttaa yhteiskunnassa.
Hallitusten merkitys on kasvanut. Yritysten ja markkinoiden
kansainvälistyminen ja kasvu tekee hallitustyöstä entistä vaativampaa, haasteellisempaa ja työllistävämpää. Talouden ja
strategisten kilpailuolosuhteiden ymmärtäminen on keskeistä. Hyvä hallintotapa
pitää osata.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä on lisääntynyt tasaisesti 15–20 prosentin
vuosivauhtia. Nyt henkilöjäseniä on yli
500, joista naisia on noin neljännes. Huomattava osa jäsenistä toimii pörssiyhtiön
hallituksessa. Lisäksi yhdistyksellä on
neljä yhteisöjäsentä.

Säännöt
Yhdistyksen säännöt on luettavissa verkkosivuilla www.dif.fi/meista/saannot.

teemat 2014

teemat 2015

Q1 Hallitus ja liiketoimintaympäristön
ennakointi
Q2 Hallitus ja yritysjärjestelyt
Q3 Hallitustyön kehittäminen
Q4 Hallitus ja kriisitilanteet

Q1
Q2
Q3
Q4

Hallitus ja digitalisaatio
Hallitus ja omistus
Hallitustyön kehittäminen
Hallitus ja brändi

Yhdistyksen lounastilaisuudet ja Boardview-lehti suunnitellaan
neljännesvuosittain vaihtuvien teemojen mukaisesti.
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Jäsensivut

johtaminen

HALLITUSTYÖSKENTELY

strategia

Hallituksen rooli:
Johdon (erityisesti
toimitusjohtajan) arviointi
ja valinta. Organisaation
tehokkuuden arviointi.

Hallituksen rooli ja suhde
omistajiin erityisesti
pörssiyhtiöissä. Hallitustyö ja sen arviointi.

Hallituksen rooli:
Strategian laadinta ja
toteutuksen seuranta

Pörssiyrityksen
toimitusjohtajan valinta

Hallituksen vastuut
ja velvollisuudet

Strategiatyö – rakentaminen

Strategiatyö – implementointi
Vaatimustenmukaisuus
ja hallituksen vastuu
Johdon arviointikäytännöt
Hallitusarviointi
Johdon rekrytointi pk-yrityksissä

talous
Perustiedot hallituksen
jäsenelle: Kirjanpito ja tilinpäätös. Tarkastus- valiokunnan ja sisäisen tarkastuksen
rooli. Veronäkökohdat ja yritysjärjestelyt.

Organisaation tehokkuus

Kirjanpito ja
tilinpäätöskäytännöt

palkitseminen
Hallituksen näkökulma: Johdon palkitsemisen osa-alueet.
Eläkevakuutusjärjestelyt.
Katsaus henkilöstörahastoihin.

Johdon palkitseminen

Vakuutustuotteet
ja henkilöstörahastot

Tarkastusvaliokunta
ja sisäinen tarkastus

sääntely
Hallituksen näkökulma:
Corporate governance.
Suhteet osakkeenomistajiin.
Sisäpiiriläisyys.

Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys

Corporate governance -sääntely
Verotus
Yhtiökokous ja
suhteet osakkeenomistajiin

Sisäpiirintieto
ja tiedottamisvelvollisuus

DIF:n jäsenten käytössä on hallitusosaamista vahvistava Tietopankki. Se sisältää kattavasti
hallitustyöskentelyä tukevaa materiaalia, jota kehitetään ja täydennetään jatkuvasti. Se koostuu tällä hetkellä
kuudesta alueesta. Syksyllä 2014 Tietopankki laajenee. Uusia alueita ovat mm. Kestävä kehitys ja Rahoitus.
Tietopankki on laadittu yhteistyössä DIF:n asiantuntijakumppanien kanssa. Varsinaisen sisällön lisäksi
Tietopankissa on syventäviä artikkeleita sekä ajankohtaisia uutiskirjeitä.
Tietopankin käyttö edellyttää kirjautumisen jäsensivuille. Mikäli tunnuksesi ovat kadonneet, ota yhteys yhdistyksen
toimistopäällikköön: maija.hiiri@dif.fi.
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Lukija

MC reads

Outo, oudompi
… friikki
Ekonomistin ja journalistin
parivaljakko johdattelee
jälleen outoustalouden äärelle.
Freakonomics (outoustalous) ja
Superfreakonomics ovat nyt osa trilogiaa , kun Steven D. Leavitt ja Stephen J. Dubner kesällä julkaisivat
uuden kirjansa Think Like a Freak.
Poikkeuksellinen ongelmien ratkomisen taito on ollut näiden kirjailijoiden tunnusmerkki jo vuodesta 2005.
Yli viisi miljoonaa lukijaa ei todennäköisesti voi olla väärässä.
Kaksi ensimmäistä kirjaa olivat
suuria menestyksiä ja todellista dynamiittia ajatukselle ja ajattelulle. Jotenkin olen alusta asti innostunut tämän
ekonomisti–journalisti-parivaljakon
tavasta tarttua asioihin ja ilmiöihin
ja tulkita niiden taustalla olevaa tietoa ja tilastoja uudella tavalla.
Lukijan aivot ovat kovilla, koska
niitä houkutellaan analysoimaan
ja kyseenalaistamaan asioita aivan
uudella ja oudolla tavalla – kuin
friikki, kuin kummajainen.
Friikki uskaltaa ajatella ennakkoluulottomasti kuin lapsi eikä pelkää myöntää saati sanoa, että ei tiedä.
Friikki pystyy lähestymään mitä
tahansa ongelmaa ilman, että kahliutuu pakkoon suoriutua ratkaisemaan
ongelma täsmälleen samoilla tavoilla
kuin muut. Friikki kokeilee, kasaa ja
purkaa – ja kokeilee taas uudelleen.
Kirjan yksi häkellyttävimmistä
esimerkeistä on Takeru Kobayashin
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Matti Copeland
on EY:n Executive
Director ja utelias
businesskirjojen lukija.

Friikki kokeilee,
kasaa ja purkaa

Steven D. Levitt,

Stephen J. Dubner:

Think Like a Freak
HarperCollins Publishers 2014.

hotdogin syöntiennätys. Tarinan
mukaan kilpailtiin siitä, kuka pystyy
syömään eniten hotdogeja 12 minuutissa. Edellinen ennätys oli 25 hotdogia ja Takeru rikkoi sen syömällä 50.
Tarinan opetus oli tapa, jolla Takeru
lähestyi ongelmaa. Hän ei yrittänyt
venyttää vatsalaukkua tai ottaa isompia haukkuja, vaan erotteli nakin ja
sämpylän, söi ne erikseen ja vielä kastoi sämpylän veteen ja teki siitä tiiviin pallon, joka oli helppo nielaista.
Takeru oli varmasti siinä hetkessä
muiden mielestä todellinen friikki.
Suositus: ahmikaa tämä kirja,
oppikaa ajattelemaan friikisti ja yllättäkää kaikki. Uskokaa minua, tämä
muutos käytöksessä huomataan. Olisikohan neljännen kirjan nimi ”Act
Like a Geek”?

Steven D. Levitt,
Stephen J. Dubner:
SuperFreakonomics:
Global Cooling,
Patriotic
Prostitutes, and
Why Suicide
Bombers Should
Buy Life Insurance
HarperCollins
Publishers 2011.
Steven D. Levitt,
Stephen J.
Dubner:
Freakonomics:
A Rogue
Economist
Explores the
Hidden Side of
Everything
HarperCollins
Publishers 2009.

BUSINESS AND
PLEASURE.

Iloni on kertoa, että Helsinki–Tukholma-reittimme laivat ovat uudistuneet.
Commodore-hyteissä majoitut tyylikkästi ja Bon Vivant -ravintolassa nautiskelet
Matti Jämsénin loihtimilla mauilla. Olipa merimatkasi syy business tai vapaa-aika,
uskon uusien puitteiden tekevän siitä nautinnollisen. Hyvää syksyä!
Margus Schults, toimitusjohtaja, Tallink Silja Oy

PARANSIMME HUIPPUTUOTETTA. UUDISTIMME COMMODORE-HYTIT JA
-LOUNGEN SEKÄ UUSIMME RAVINTOLAT JA OSTOSMAHDOLLISUUDET!
Hyödynnä hallitusammattilaisen huippuetu Commodore-luokkaan. Alennuskoodi TS92600
Tarjous koskee Päivä Tukholmassa -risteilyjä Helsingistä ajalla 1.10.2014–31.1.2015. Paikkoja rajoitetusti.

Lue lisää uudistuksista:
silja.fi/uutta
Varaukset ja lisätiedot: puh. 010 804 129, ma–pe klo 8–21, la klo 9–18 ja su klo 10–18.
(Puhelun hinta kiinteästä verkosta 8,32 snt/puh + 5,98 snt/min, matkapuhelimesta 8,32 snt/puh + 17,12 snt/min (sis. ALV 24%).

Shaping the Future.
Together.
Winning in a world of great challenges and opportunities.
For more than 50 years, The Boston Consulting Group has been helping
leaders anticipate and respond to a changing world. Today, radical shifts
in the global economy, magnified by a relentless rise in uncertainty,
require bolder moves, fitter organizations, and better execution.
We partner with clients to identify their highest value opportunities,
address their most critical challenges, and transform their enterprises.
Our customized approach combines deep insight into the dynamics
of companies and markets with close collaboration at all levels of the
client organization. The result: sustainable competitive advantage,
more capable organizations, and lasting value creation.
www.bcgperspectives.com

