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Pääkirjoitus

Niin muuttuu maailma

N

ummisuutarien Eskon isän Topiaksen lausahdus on
aina totta. Tätä kirjoitettaessa suurissa otsikoissa on
Krimin tilanne ja sitä seurannut ruplan romahdus. Pienemmissä otsikoissa on Suomen talouden syöksy,
Jutta Urpilaisen ja Antti Rinteen kisa SDP:n puheenjohtajuudesta, pääkaupunkiseudun asuntojen hintojen mahdollinen
lasku sekä UPM:n selluinvestointi Kuusankoskella.
Uutisissa asioiden tärkeys vaihtelee. Hallituksen tärkein tehtävä
on määrittää yhtiön strategia ja huolehtia, että sillä on oikea johto sen
toteuttamiseksi. Miten löytää oikea strategia, kun maailma muuttuu
paljon nopeammin kuin Nummisuutarien aikaan? Miten ennakoida
liiketoimintaympäristön muutokset ja tukea johtoa siinä, että yritys
on ketterä mukautumaan?
Tämä lehti käsittelee näitä tärkeitä kysymyksiä eli hallituksen
roolia liiketoimintaympäristön muuttuessa. Kaksoishaastattelussa
Hannu Penttilä ja Anni Ronkainen keskustelevat myös siitä, kuinka
verkko muuttaa vähittäiskauppaa ja miten muutosta voi ennakoida.
Reijo Heiskanen toteaakin viisasti: ”Varminta on, että tulevaisuus
yllättää”.
Myös yhdistyksemme haluaa ennakoida muutokset ja ymmärtää
paremmin, mitä ympärillämme tapahtuu. Niinpä olemme ottaneet
käyttöön työkalun, jolla voimme kysyä jäseniemme mielipiteitä eri
asioista. Työkalu on ZEF:n arviointikone, jossa näkyviin saadaan sekä
asian tärkeys että siinä onnistuminen. Ensimmäinen kyselymme kohdistui yhdistykseen toimintaan viime vuonna. Saimme noin 150 vastausta eli kolmasosalta jäsenistämme.
Yhdistyksen toiminnasta saimme kouluarvosanan 8,5. Tärkeimpinä asioina nähdään jäsenlounaat ja Boardview-lehti. Niissä myös
onnistumme parhaiten. Myös jäsenkirjeitä pidetään tärkeinä ja niiden
informatiivisuutta hyvänä. Jäseniemme käytössä salasanan takana
oleva tietopankki jakaa mielipiteet: osalle se on tärkein osa yhdistyksen toimintaa – osalle merkitys on pieni. Tietopankkitilaisuuksia
kaikki pitävät merkityksellisinä ja onnistuneina.
Eniten mielipiteitä jakaa hallitusjäsenten välitys. Siinä sekä merkitys jäsenille että yhdistyksen onnistuminen vaihtelevat suuresti eri
vastauksissa. Sanallisissa toivomuksissa todetaan: ”Lisää aktiivisuutta
hallitusjäsenyyksien tarjoamiseen ja esittelyyn”. Toisaalta iso joukko
vastaajia ei pidä hallitusjäsenten välitys -palveluamme tärkeänä.
Moni toteaa, että koko jäsenkunta tulee saada mukaan ja että
meidän tulee vaikuttaa yhteiskunnassa. Tulemme jatkamaan jäsen
kyselyjä eri alueilta ja toivomme aktiivista osallistumista niihin. Näin
pystymme sekä kehittämään toimintaamme että tuomaan jäsentemme mielipiteitä julkiseen tietoisuuteen.
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muistokirjoitus

Tomas Lindholm
1953–2014
Asianajaja, laamanni Tomas Lindholm kuoli 22. tammikuuta 2014 kotonaan Raaseporissa. Hän oli 61-vuotias,
syntynyt 20. tammikuuta 1953 Helsingissä.
Tomas opiskeli nopeasti kaksi tutkintoa. Hän valmistui oikeustieteen
kandidaatiksi 1975, ekonomiksi 1977
ja varatuomariksi 1978.
Hän toimi aluksi Outokumpu Oyj:n
lakimiehenä. Roschier asianajotoimiston osakkaana hän aloitti 1983 ja toimi
1996 lähtien sen toimitusjohtajana ja
hallituksen puheenjohtajana. Tämän
jälkeen hän perusti yhdessä puolisonsa
Carita Wallgren-Lindholmin kanssa
2009 oman asianajotoimiston, jossa
hän työskenteli kuolemaansa saakka.
Tomas valittiin 1998 Suomen
Asianajajaliiton puheenjohtajaksi.
Hänen kaudellaan liiton oikeuspoliitti-

nen keskustelu aktivoitui. Hänelle oli
tärkeää, että asianajajat ammattia harjoittaessaan noudattavat perusarvoja ja
eettisiä säännöksiä. Hän oli myös jäsenenä kansainvälisen asianajajaliiton
IBA:n lukuisissa toimikunnissa.
Tomas oli mukana Hallitusammattilaiset ry:n toiminnassa vuodesta 2004 lähtien. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana hän toimi 2010–2013.
Hallitusammattilaiset ry perustettiin toukokuussa 2001 tarkoituksena
edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista hallitustyöskentelyä suomalaisissa ja Suomessa toimivissa yrityksissä.
Kymmenessä vuodessa hallitusten
merkitys on kasvanut ja rooli muuttunut. Yrityslainsäädäntö, yritysten sääntely ja muu ulkopuolinen kiinnostus
yrityksiin on kasvanut merkittävästi.

Toisaalta yritysten tärkeys yhteiskunnan ja hyvinvoinnin mahdollistajana ymmärretään. Tätä kautta
myös hallitustyö on muuttunut
vaativammaksi ja vastuu kasvanut.
Hallitusammattilaiset ry:n uudistunut hallitus päätti syksyllä 2011
päivittää näkemyksensä yhdistyksen roolista. Todettiin, että Suomessa hallitustyön kehittämiseen
tarvitaan vahva toimija ja että
yhdistys on oikea taho täyttämään
tämä tarve. Uudistuksen myötä
vaihdettiin yhdistyksen nimi ja
päivitettiin missio, visio ja strategia.
Tomaksella oli vahva rooli tämän
uudistuksen toteuttamisessa. Hän
työskenteli innokkaasti kehittäessämme jäsenpalveluja – erityisesti
rakentaessamme tietopankkia ja
yhteistyökumppanien verkostoa.
Koko yhdistys muistaa Tomasta
lämmöllä.

Maarit Aarni-Sirviö

DIF:n pääsihteeri

Oikaisu
Boardview-lehden numerossa 4/2013 oli virhe Ainomaija Haarlan tiedoissa. Oikeat tiedot ovat: Ainomaija Haarla, hallituksen
puheenjohtaja, ProConsilium Oy, Korona Invest I Oy ja Korona Invest II Oy sekä Executive in Residence, Bioeconomy, Aalto-yliopisto.
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4 Boardview 1/2014

Boardview 1/2014

Sisällys
leadership trends

Pääkirjoitus

3

Niin muuttuu maailma

4

Muistokirjoitus

18 The forces of change
G
 eorg Vielmetter, Yvonne Sell
case kone

7

PuheenjohTAJALTA

Uusi liiketoimintamalli on
hallitusasia

20 Capturing the potential of
key megatrends
M
 atti Alahuhta, Henrik
Ehrnrooth, Karla Lindahl

8

kaksoishaastattelussa
anni ronkainen ja hannu
penttilä

”Digitaalisuus haastaa
hallitukset”

toisinajattelija

30 Verokarhu pöydälle
Sonja Vartiala

Jäsensivut
Ajassa

31 Vuoden puheenjohtaja
arvostaa aktiivista hallitusta
34 Jäsenluettelo

case alma media

23 Mediasta kasvaa palvelu
K
 ai Telanne

39 Policy-valiokunnan
sääntelykatsaus

maailma muuttuu

Teema: Hallitus
ja liiketoimintaympäristön
ennakointi
metsäteollisuudesta
biotalouteen

14 Metsäteollisuus
murroksessa - mitä vielä
edessä?
Suvi Anttila,
Anja Silvennoinen

24 Kyseenalaista tulevaisuutta
Reijo Heiskanen

MC reads

42 Johtaminen on kemiaa

ympäristölainsäädännön
ja aktivistien toiminnan
ennakointi

26 Kansalaisjärjestöt yrityksen
sidosryhmänä
T
 ellervo
Kylä-Harakka-Ruonala

Boardview
Boardview on Hallitusammattilaiset ry:n julkaisu, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti jaetaan yhdistyksen jäsenten
lisäksi Suomessa listattujen pörssiyhtiöiden ja muiden suurimpien yhtiöiden hallitusten jäsenille.
Lehden artikkelit edustavat kirjoittajien omia näkemyksiä asioista eivätkä välttämättä vastaa yhdistyksen virallista kantaa.

Kustantaja:
Boardview Oy
(Hallitusammattilaiset
ry:n kokonaan omistama
tytäryhtiö)
Toimituksen osoite:
Boardview Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
puh. (09) 6227 1840

ISSN-L:
2323-4210
ISSN:
2323-4210
(painettu julkaisu)
ISSN:
2323-4229
(verkkojulkaisu)

Päätoimittaja:
Maarit Aarni-Sirviö
Toimitusneuvosto:
Maarit Aarni-Sirviö
Maija Hiiri
Markku Pohjola
Kimmo Rasila
Teemakohtainen
asiantuntija

Toimitus ja toteutus:
MCI Press oy
Paino:
Erweko Oy
Ilmoitukset/
osoitteenmuutokset:
toimistopäällikkö
Maija Hiiri
puh. 0400 48 55 48
info@dif.fi

Directors’
Institute of
Finland

Osoiterekisterilähde:
Väestötietojärjestelmä,
yritysten ja yhteisöiden
julkiset rekisterit, Patenttija rekisterihallitus,
henkilökohtaiset kontaktit

Boardview 1/2014 5

Selkeiden
ratkaisujen
uusi koti
Lähes 600 asiantuntijaamme
Helsingissä löytävät selkeät ratkaisut
haasteisiisi - nyt Töölönlahdella.
Tarjoamme yhä parempaa palvelua
entistä ympäristöystävällisemmässä
ja toimivammassa KPMG-talossa.
kpmg.ﬁ

PuheenjohTAJAlta

Uusi liiketoimintamalli
on hallitusasia

U

sein väitetään, että liike
toimintaympäristön muutoksia
on vaikea hahmottaa ja ennakoida. Turhaa marinaa. Paljon
vaikeampaa on reagoida menestyksekkäästi liiketoimintaympäristön ilmeisiin
muutoksiin.
Monet megatrendit ovat tiedossamme.
Kuka ei olisi kuullut esimerkiksi seuraavista:
digitaalisuus, pilvipalvelut, ilmastonmuutos,
väestön ikääntyminen, kaupungistuminen,
globalisoituminen.
Yrityksen menestyksen kannalta olennaista
on, kuinka yritys osaa havaita kilpailun, teknologian tai asiakastarpeiden muutosten signaaleita ja ryhtyä tarpeellisiin uudistustoimiin.
Liiketoimintamallin uusiminen tai uuteen merkittävään businekseen panostaminen vaatii
yhtiön johdolta ja hallitukselta yrityksen ansaintalogiikan ja asiakkaiden odotusten syvällistä
ymmärtämistä.
Koska tulevaa ei voi tietää varmasti, yritysten tulee varautua vaihtoehtoisiin kehitys
polkuihin. On rohjettava samanaikaisesti
kokeilla erilaisia liiketoimintamalleja, panostaa reippaasti hyviksi osoittautuviin ja lopettaa
huonot. Hallituksen on haastettava mennyttä,
reagoitava liian hitaasti eteneviin muutos
prosesseihin, kuunneltava ja keskusteltava –
sekä annettava johdolle valtuudet toimia.
Useissa busineksissa markkinamuutokset
tulevat vuosien saatossa, asteittain. Silti muutokset yllättävät, etenkin jos toimialan murros
osuu laskusuhdanteeseen, josta saadaan helposti syy ja selitys yrityksen heikkoon menestykseen. Joissain busineksissa kellotaajuus
tikittää vinhemmin, mutta silloinkin muutostarve tai jopa muutoksen suunta saatetaan arvioida väärin.
Yritysten ansaintakyky voi romahtaa kilpailijan kustannustehokkaamman rakenteen
tai kokonaan uuden teknologisen sovellutuk-
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sen, tuotteen takia. Sellaiset haasteet eivät korjaudu edes nousu
suhdanteen joskus koittaessa.
Rohkeus, tyhmät kysymykset, näkemyksellisyys yhdistettynä analyyttisyyteen, helppojen ratkaisujen hylkääminen ja
kipeiden päätöksien lykkäämisen turmiollisuuden tunnustaminen – siinä työkaluja hyvään hallitustyöhön. Toimialadynamiikan
muuttumiseen havahtuminen ei
tapahdu hymistellen eikä konsensusta hakien. Hallituksilta se edellyttää jäsenten keskinäistä arvostusta ja epäilevien tuomaiden
kuuntelemista. Toimialan murroksessa – jos
missä – johto tarvitsee hallituksen rohkaisua
syvällisiin uudistuksiin. Vahva tase ja ainakin
kohtuullisessa kunnossa oleva kannattavuus
auttavat.
Hallitustyössä tarvitaan toki myös tietoa: oman alan megatrendeistä, kilpailijoiden
menestyksestä, markkinoiden uusista tuotteista, asiakkaiden arvostuksista ja mieltymyksistä, yrityksen toiminnan ja kilpailukyvyn
todellisesta tasosta.
Tässä lehdessä vuoden ensimmäisen neljänneksen teeman mukaisesti pohdimme hallituksen roolia liiketoimintaympäristön ennakoinnissa. Hyvä hallitus voi tuottaa lisäarvoa
haastamalla yrityksessä vallalla olevat perususkomukset. On katsottava vuosien päähän
mutta toimittava toimialan murroksen vaatimalla tavalla tänään.
Hyvän hallitustyön kautta autamme yrityksiämme kääntämään liiketoimintaympäristön muutokset uudeksi menestykseksi.

Koska tulevaa
ei voi tietää
varmasti,
yritysten tulee
varautua
vaihtoehtoisiin
kehityspolkuihin

Helsingissä maaliskuussa 2014
Jorma Eloranta

DIF:n hallituksen puheenjohtaja
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Stockmannin toimitusjohtaja
Hannu Penttilä ja Google Finlandin
maajohtaja Anni Ronkainen
keskustelivat vähittäiskaupan
murroksesta.
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anni ronkainen ja hannu penttilä:

Digitaalisuus
haastaa hallitukset
Vähittäiskauppa siirtyy ennätysvauhdilla verkkoon. Silti isotkaan
toimijat eivät ole löytäneet digitaalisen kannattavuuden
viisastenkiveä, sanovat Google Finlandia johtava Anni Ronkainen
ja Stockmannin toimitusjohtaja Hannu Penttilä.
Teksti: Hanna Rusila
Kuva: Vesa Tyni

V

uosituhannen
vaihteen
nettikuplassa
innokkaimmat uskoivat tekniikan mullistavan
kaupankäynnin
hetkessä. Niin ei käynyt, ja
monet investointeja tehneet yritykset joutuivat pettymään. Nyt sekä
kuluttajat että tekniikka ovat valmiina isoon
muutokseen, mutta yritykset etsivät vielä
strategioitaan. Ilmiötä pohtivat eri näkökulmista Anni Ronkainen ja Hannu Penttilä.

Millainen on hallituksen ja operatiivisen
johdon optimaalinen työnjako, kun ne
vastaavat vähittäiskaupan murrokseen?

Haastattelusta
on katseltavissa
video osoitteessa
www.dif.fi

Hannu Penttilä: Vähittäiskaupan liiketoimintaympäristön muuttuminen on yksi
muutos muiden joukossa. Roolijako on siihen liittyvissä kysymyksissä sama kuin muutenkin: hallitus vastaa strategiasta ja tukee
operatiivista johtoa sen toteuttamisessa,
johto puolestaan osallistuu strategian valmisteluun ja vastaa liiketoiminnan käytännön
johtamisesta. Hallitusten erikoistumisesta on
puhuttu paljon, mutta perustyönjakoa ei saisi
unohtaa. Jos hallitukseen tulee paljon kapeaalaista spesiaalitietämystä, on vaarana, että
sen työssä mennään liian sisälle operatiiviseen johtamiseen.
Anni Ronkainen: Olen samaa mieltä.
Digitalisoituminen ei muuta hallituksen ja
johdon perustyönjakoa, vaikka toki roolit

►
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vaihtelevat jossain määrin yrityksestä toiseen. Verkko kuitenkin tuo
yrityksille niin suuria mahdollisuuksia, että hallituksissa pitää olla tietynlaista osaamista ja ymmärrystä
siitä, mistä muutoksissa on kyse.
Hannu Penttilä: Ehdottomasti.
Vain siten hallitus voi tukea operatiivista johtoa ja toisaalta kyseenalaistaa sen tekemisiä.

Mitkä ovat kaupan
keskeisimmät muutostrendit
tällä hetkellä?
Anni Ronkainen: Muutos kuluttajien ostokäyttäytymisessä ja siirtyminen verkkoon on tapahtunut
Suomessa valtavan nopeasti. Vielä
pari vuotta sitten suomalaiskuluttajat olivat tutkimusten mukaan
verkko-ostajina monia muita jäljessä, mutta nyt jo 75 prosenttia
heistä tekee ostoksia sähköisesti.
Hannu Penttilä: Se puolestaan
on heikentänyt vähittäiskaupan
kannattavuutta. Aihe on joka kerta
esillä Stockmannin hallituksen ja
operatiivisen johdon tapaamisissa.
Koko ala painii saman ongelman
kanssa: miten tehdä rahaa verkkokaupalla?
Anni Ronkainen: Ulkomaiset
verkkotoimijat ovat koventaneet
kaupan kilpailua; kaikki taistelevat nyt samoista euroista. Samaan
aikaan mobiilin merkitys on kasvanut räjähdysmäisesti. Vähittäiskaupan pitäisi nykyisin ottaa kaikessa
toiminnassaan huomioon myös
mobiiliratkaisut.
Hannu Penttilä: Tämä on huomattu Stockmannillakin. Mobiilin
osuus on kasvanut verkkokaupassamme hurjasti.
Anni Ronkainen: Kuluttajien
vaatimustaso on kilpailun myötä
noussut kaikin tavoin: he odottavat
entistä enemmän valikoimaa, edullisempia hintoja ja parempaa palvelua. Verkkokaupan arvioidaan
kasvavan Suomessa lähiaikoina
12–15 prosenttia samaan aikaan,
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kun perinteinen kauppa polkee
nollassa. Minusta on suorastaan
ihme, kuinka paljon Suomeen on
yhä rakennettu perinteisiä kauppakeskuksia, kun nuori polvi tekee
netissä lähes kaiken.
Hannu Penttilä:
Kuluttajasta on todellakin tullut kuningas.
Kaikki on saatava heti, halvalla ja
mieluusti ilman toimitusmaksua.
Minäkin ihmettelen seiniin investoimisen intoa, kun samaan aikaan
ala painii kannattavuusongelmien
kanssa.

Suomalaiset yritykset
ja tuotemerkit ovat
jääneet verkkokaupassa
ja -näkyvyydessä jälkeen
monista muista. Miksi?
Anni Ronkainen: Kyse on monen
asian summasta. Boston Consulting Groupin tekemässä OECD-maiden vertailussa suomalaiskuluttajat
olivat verkkokäyttäytymisessään
kakkossijalla ja julkishallintokin
kuudentena, mutta yritykset vasta
sijalla 17. Kuluttajien ja yritysten
välillä on siis iso kuilu – kysyntä
ja tarjonta eivät kohtaa. Suomi on
pieni kielialue, ja meillä printti
maailma on aina ollut vahva. Lisäksi
Suomesta puuttuvat maailmanluokan kuluttajabrändit, jollainen
Nokia oli. Kansainvälisesti markki-

noitujen brändien on pakkokin olla
edistyksellisiä.
Hannu Penttilä: Suhtaudun
hiukan kriittisesti kysymyksenasetteluun. Minusta perässä tuleminen
ei liity niinkään digitaalisuuteen,
vaan voisi kysyä, miksi suomalaiset eivät ole kehittäneet kansainvälisiä brändejä ylipäänsä. Globaalit
suomalaismerkit ovat lähinnä erikoistuotteita, kuten Rapalan uistimia. Sen sijaan esimerkiksi muodin
myymäläketjut ovat kaikki kansain
välisiä. Asiakkaat käyvät niiden
kivijalkamyymälöissä, ja on luonnollista, että he asioivat samojen
ketjujen verkkokaupoissa.
Anni Ronkainen: Markkinointikulttuuri on Suomessa kaikkinensa hyvin nuorta. Lisäksi monilla
toimialoillamme kilpailu on ollut
vähäistä. Suomalaiset ovat perinteisesti pärjänneet tekemällä asiat
tutulla tavalla, mutta enää se ei riitä.
Hannu Penttilä: Rakennemuutos on myös markkinoinnissa ollut
todella iso ja nopea. Ensin elettiin
sodanjälkeisiä vuosia ja sitten idänkaupan aikaa, jolloin ei vielä tarvinnut markkinoida. Lisäksi Suomi on
korostuneesti insinöörien maa. Allekirjoitan väitteen kilpailun vähäisyydestä päivittäistavarakaupassa,
mutta esimerkiksi muodin puolella Suomessa on eletty jo kauan
kansainvälisen kilpailun aikaa.

Kuinka yrityksen kannattaa
laatia verkkostrategiansa?
Anni Ronkainen: Verkkostrategia

Hallituksissa pitää
olla osaamista ja
ymmärrystä siitä,
mistä muutoksissa
on kyse

on yksi osa liiketoimintastrategiaa,
ei erillinen kokonaisuus. Tässä kohtaa mentiin pieleen 2000-luvun alun
digikuplassa, jolloin teknologia ja
kuluttajat eivät vielä olleet valmiita
yritysmaailman suuriin visioihin.
Hannu Penttilä: Muistan hyvin
tuon nettikuplan. Silloin kuviteltiin,
että kivijalkakaupat kuolevat alta
aikayksikön, ja monet yhtiöt tekivät virheitä strategioissaan. Meni
melkein 20 vuotta, ennen kuin

sen. Stockmann taas omisti Hobby
Hallin, jonka järjestelmien ja logistiikan päälle tavaratalojen verkkokauppa rakennettiin.
Anni Ronkainen: On paikallaan
pohtia myös, miten integraatio saadaan toimimaan fyysisten myymälöiden ja verkon välillä. Esimerkiksi
jos tuote on myymälästä loppu, olisi
luontevaa, että myyjä etsisi ja tilaisi
sen verkosta asiakkaalle.
Hannu Penttilä: Stockmannilla
on rakenteilla toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa tämän.
Myymälöissä mahdollisuus on ollut
jo pitkään, eli tuote toimitetaan tarvittaessa asiakkaalle toisesta toimikuluttajien valmius verkko-ostami- pisteestä.
seen kypsyi, ja nyt muutos on valtavan nopeaa. Esimerkiksi tavara- Millaista osaamista kaupan
talokaupassa on päivänselvää, että uusi toimintaympäristö
edellyttää johtajilta?
verkkoon on panostettava, mutta
samalla panostukset heikentävät Anni Ronkainen: Kuluttajan
kokonaiskannattavuutta. Kukaan ymmärtäminen on ykkösasia. Halei ole vielä keksinyt verkon ansain- litusten ja johdon on selvitettävä,
talogiikan viisastenkiveä. Silti siellä mitä kuluttaja haluaa, sekä ymmärrettävä kivijalka- ja verkkokaupan
on oltava.
Anni Ronkainen: Yksi hallitus- erot. Yksi tärkeä periaate erilaisten
ten keskeinen tehtävä on tulevai- strategioiden kokeilussa on fail fast
suuden ennakointi. Niillä pitää olla -johtopäätösten tekeminen. Epänotkeutta ja kyvykkyyttä nähdä oleellisuuksista pitää osata vetäytyä
ennalta kehityksen suunta, jotta nopeasti.
Hannu Penttilä: Nimenomaan.
verkkopanostuksissa ei tulisi vastaan isoja yllätyksiä suuntaan tai Tarvitaan rohkeutta, myös tietyntoiseen. Tämä on merkittävä haaste laiseen jalkojen maassa pitämiseen.
Valtavien
valinnanmahdollisuukkaikille.
Hannu Penttilä: Nimenomaan. sien keskellä on uskallettava tarttua
Hallitusten pitäisi osata arvioida, oikeisiin asioihin ja jättää investoimilloin markkinat ovat kypsiä muu- matta niihin, jotka eivät lähde kuntoksille ja miten uusilla strategioilla nolla liikkeelle. On osattava päätvoi ansaita rahaa.
tää, milloin on oikea hetki millekin
uudistukselle.
Pitääkö verkkokauppaa
Anni Ronkainen: Verkkonäkytarkastella mieluummin
vyyden puolella yksi syy suomalaiserillään vai integroituna
yritysten hitaudelle on, että markkimuuhun liiketoimintaan?
nointi on meillä tyypillisesti pidetty
Hannu Penttilä: Verkko on integ- muusta johtamisesta erillään. Kysyroitava tiukasti muuhun liiketoi- mys kuuluu, miten se saataisiin nosmintaan. Monet perinteisen kaupan tettua johdon prioriteetteihin.
Hannu Penttilä: Totta. Markkitoimijat ovat saaneet apua verkkokaupan käynnistämiseen ostamalla nointi ei ole saanut näkyvää roolia
alalla pidempään toimineen yrityk- hallitusten osaamisessa. Sitä yhtiöt

Hallitusten pitää
osata arvioida,
milloin markkinat
ovat kypsiä
muutoksille

voisivat miettiä enemmän. Operatiivisen johtamisen puolella verkko
puolestaan on yksi osa kokonaismarkkinointia. Perinteisesti mainonta on ollut merkittävässä määrin printtiä, mutta sen osuus on
pienentynyt huomattavasti. On selvää, että yhtiöiden johdossa tarvitaan muutosten myötä uudenlaisia
kompetensseja, ja organisaatioita
on muokattava uudenlaisiksi.

Kansainväliset opit
pitää ilman muuta
ottaa käyttöön

Onko suomalaisyritysten
hallituksissa riittävästi
digitaalisuuden visionäärejä?
Anni Ronkainen: Tästä ei ole kattavaa tietoa, mutta väittäisin, että
heitä voisi olla nykyistä enemmän.
Lisäksi digiosaajat edustavat Suomessa tyypillisesti teknologiapuolta.
Digitaalista liiketoimintaa tai markkinointia ymmärretään yritysten
hallituksissa aika vähän.
Hannu Penttilä: Kuluttajakäyttäytymisen muutosten ymmärtäminen on hallituksissa tekniikkaa
tärkeämpää. Sitten kun digitekniikan osaamista tarvitaan, sitä löytyy
kyllä. En kannata mallia, jossa koko
hallitus koostuisi ”propellipäistä”.
Anni Ronkainen: Olennaista
on nimenomaan ymmärtää, miten
maailma muuttuu ja mitä se merkitsee liiketoiminnalle. Tämä koskee
kaikkia toimialoja. Epäilen, ettei
kaikkien yhtiöiden johdossa ole
vielä täysin tajuttu, miten digiaika
►
mullistaa koko liiketoiminnan.
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Mitkä ovat nykytilanteessa
verkkokaupan suurimpia
haasteita?

auttaa verkko- ja kivijalkakaupan
tiivis integroiminen toisiinsa. Jos
asiakas saadaan palauttamaan tuote
Hannu Penttilä: Brändien puut- kauppaan myyntikuntoisena, se
teesta jo puhuttiinkin. Jotta verkko tulee uudelleen kiertoon. Samalla
kaupassa saisi merkittäviä markkina- syntyy mahdollisuus myydä asiakosuuksia, pitää olla kansainvälisesti kaalle lisää.
tunnettu ja brändi rakennettuna.
Anni Ronkainen: Toisaalta Miten hallitus ja operatiivinen
myös pelkästään onlinella voidaan johto voivat ennakoida
kulutuskäyttäytymisen
luoda brändi. Tästä on esimerkkinä muutoksia?
aggressiivisesti markkinoita vallannut muotikauppa Zalando. Se valitsi Hannu Penttilä: Erilaiset kokeilut
strategiakseen lähteä kilpailemaan ovat ilman muuta yksi tärkeä keino.
Itse arvostan kovasti kansainvälisiä
riskillä ja näkyvästi.
Hannu Penttilä: Mutta Zalando foorumeita, joissa tapaa alan tunei ole löytänyt avainta kannattavuu- nettuja osaajia. Heiltä saa inspiraateen, ei myöskään jo 15 vuotta verk- tiota siihen, miten jo saatuja kokekokauppaa tehnyt Amazon. Stock- muksia ja testailujen tuloksia voi
mannin kolme vuotta toiminut hyödyntää.
Anni Ronkainen: Kansainväliverkkokauppa on tuplannut liike
vaihtonsa joka vuosi, mutta erik- set trendit ja opit pitää ilman muuta
seen tarkasteltuna se tuottaa yhä ottaa käyttöön, niin kauan kuin
raskaita tappioita. Jälleen tullaan Suomessa tullaan jälkijunassa. Olen
ansaintalogiikan
viisastenkiven optimisti ja uskon, että tuottava
ansaintamallikin
etsintään. En välttämättä kannusta verkkokaupan
verkkokaupassa isoihin riskinottoi- vielä löytyy, kunhan osataan pelata
hin, koska jokainen riski heikentää oikeaa hevosta.
Hannu Penttilä: Yritysten halyrityksen kannattavuutta.
Anni Ronkainen: Verkkokau- litusten pitää seurata kuluttajakäytpassa kilpailu on kovaa, ja yritys- täytymistä aktiivisesti. On ennen
ten on pakko pystyä rakentamaan kaikkea kuunneltava asiakkaan
volyymibisnestä. Kuluttaja on tuntemuksia, tulkittava analyysejä
nykyisin niin vaativa.
ja hyödynnettävä sekä omia että
Hannu Penttilä: Osittain ver- muiden kokemuksia.
Anni Ronkainen: Juuri näin.
kon kannattavuusongelma piilee
siinä, että kuluttajat kylläkin ostavat Avainsanoja ovat kansainväliset
mutta myös palauttavat paljon, jopa benchmarkit, kuluttajien verkkoon
40 prosenttia tuotteista. Tässä voi jättämien digitaalisten jälkien ana-

Hallitusten pitää seurata
kuluttajakäyttäytymistä aktiivisesti
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lysointi sekä jatkuva kokeileminen. Iso kysymysmerkki ja erittäin
kiinnostava seikka on se, millaisia
kuluttajia niin sanotusta z-sukupolvesta eli 90-luvulla syntyneistä kasvaa ja miten he jatkossa käyttäytyvät.

Ketkä selviytyvät
vähittäiskaupan
murroksesta voittajina?
Hannu Penttilä: Uskon, että tulevaisuuden voittajia ovat ne, jotka
osaavat yhdistää oikealla tavalla
kivijalkakaupan ja verkon. Myymälöissä pitää keskittyä ennen kaikkea kannattaviin toimintoihin sekä
optimoida tilojen määrä ja käyttö
tarkoitus. Verkossa puolestaan on
pyrittävä kaikin keinoin optimoimaan kannattavuutta. Vielä ei tiedetä, kuka muuttuneessa maailmassa tekee rahaa ja miten. Isotkin
toimijat pohtivat edelleen tätä
ansaintalogiikan peruskysymystä.
Anni Ronkainen: Joka keksii
sen, mistä kuluttaja on valmis maksamaan, kuuluu varmasti voittajiin.
Verkon menestyjät ovat tähän asti
olleet muun muassa matkailu- ja
muita palveluyrityksiä. Vähittäiskauppa on investoinut Suomessa
seiniin ainakin 400 miljoonaa euroa
vuosittain. Entä jos sama summa
investoitaisiin verkkoon? Menisikö kaupan yritysten johdolta läpi
esimerkiksi ehdotus, että seuraavat kaksi vuotta tehdään vain digitaalisia investointeja? Kysehän on
lopulta riskinottokyvystä.
Hannu Penttilä: Varmasti hallituksissa jo mietitään tällaisia skenaarioita. Katseen siirtäminen pois
perinteisistä
kiinteistöinvestoinneista on todellakin tätä päivää.
Stockmannin toimitusjohtaja Hannu
Penttilä ja Googlen Suomen-maajohtaja
Anni Ronkainen keskustelivat Helsingissä
11. helmikuuta 2014.
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Työ tekijäänsä kiittää
Harva kuitenkaan pelkällä kiitoksella elää. Hyvin suunnitellulla
palkitsemisella vaikutetaan yrityksen tuottavuuteen.
Tehokas palkitseminen säästää yrityksen kustannuksia ja lisää palkitsemisen
vaikuttavuutta. Se on myös aidosti työntekijöiden arvostamaa.
Varmista, että saat palkitsemiseen käytetyistä euroista enemmän irti.
www.mandatumlife.fi/palkitseminen

metsäteollisuudesta biotalouteen

kirjoittajat

Metsäteollisuus
murroksessa
- mitä vielä edessä?

Suvi Anttila
Vice President
Pöyry

Anja Silvennoinen
Vice President
Pöyry
DIF:n jäsen

Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva metsäteollisuus on rakenteellisessa murroksessa,
jossa perinteiset tuotteet korvautuvat uusilla mahdollisuuksilla. Olemme siirtymässä
biotalouden aikaan, jossa suomalaisellakin teollisuudella tulee olemaan vahva rooli.
Suomessa metsäteollisuudella ja
sen ympärillä toimivalla klusterilla on pitkään ollut merkittävä
asema työllistäjänä ja vientitulojen
lähteenä. Viime vuosina nopeasti
edennyt murros metsäklusterin
toimintaympäristössä onkin herättänyt runsaasti keskustelua.
Metsäklusterin toimintaympäristöä muokkaavat globaalit mega
trendit ovat toisaalta heikentämässä
Suomen asemaa teollisuuden nykyisillä painopistealueilla, toisaalta taas
vahvasti tuomassa uusia mahdollisuuksia. Megatrendeistä merkittävimmät ovat maailmantalouden
painopisteen muuttuminen, väes-

Globaalit
megatrendit
vaikuttavat
tyypillisesti
yksittäisten
murroskohtien yli
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tönkasvu ja kaupungistuminen,
teknologiakehitys sekä ympäristön
muutos ja resurssien niukkuus.

voimakkaammin siirtynyt digitaalisiin kanaviin.

Megatrendit murroksen ajurina

Kaiken tämän seurauksena graafisten paperien kulutus on
2000-luvulla kääntynyt länsimaissa
voimakkaaseen laskuun, ja tällä
hetkellä markkinakoko on neljänneksen alhaisempi kuin parhaimpina vuosina. Suomen paperiteollisuus on perinteisesti tukeutunut
juuri graafisten paperien kulutukseen länsimaissa. Tässä suhteessa
esimerkiksi Ruotsin asema on hieman parempi tuotannon painottuessa selvemmin pakkaus- ja pehmopaperilajeihin.
Paperin ja kartongin globaalin
kysyntänäkymän valossa Suomen
paperiteollisuuden asema ei tule
jatkossa helpottumaan. Graafisten
paperien näkymät ovat länsimaissa
jatkossakin heikot, ja kehittyvillä
markkinoille kysynnän kasvun
ennustetaan hidastuvan.
Muilla metsäteollisuuden perinteisillä sektoreilla näkymät sen
sijaan ovat melko positiiviset –
jopa länsimaissa. Pakkausmateriaalien kulutuksen kasvua kehittyvillä
markkinoilla tukevat kaupungistuminen, keskiluokan vahvistuminen

Maailmantalouden painopisteen
muuttuminen on heijastunut perinteisen metsäteollisuuden rakenteeseen. Esimerkiksi paperin ja kartongin kulutus, ja samalla tuotanto,
on nopeasti siirtymässä kypsiltä
länsimarkkinoilta kehittyviin maihin. Aasiassa voimakas väestönkasvu ja kaupungistuminen ovat
olleet vahvasti edesauttamassa
metsäteollisuuden kasvua alueella.
Teknologiakehitys on vaikuttanut voimakkaimmin graafisten
paperien, eli sanomalehti-, painoja kirjoituspaperien, kulutusrakenteisiin. Erityisesti informaatioteknologia ja digitaalisten ratkaisujen
nopea yleistyminen ovat olleet murtamassa paperin asemaa.
Mobiilin teknologian uusien
tuotteiden ja palveluiden myötä
muuttuneet mediakulutustottumukset suosivat nopeaa tiedonvälitystä
ja vuorovaikutusta, ja perinteisen
painomedian asema on merkittävästi heikentynyt. Lukijamäärät ja
samalla painosvolyymit ovat laskeneet, ja mainonnan painopiste on

Pakkaustarve kasvaa
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ja vähittäiskaupan kehitys. Länsimarkkinoilla kasvua lisäävät esimerkiksi verkkokaupan yleistyminen.
Pehmopaperin kysynnän ennustetaan pysyvän länsimaissa vakaana,
ja kasvavan voimakkaasti kehittyvillä markkinoilla kulutustottumusten länsimaistuessa.

Metsäteollisuudesta
biotalouteen
Metsäteollisuuden
toimintaedellytykset Suomessa ovat edelleen lähtökohtaisesti vahvat, sillä
metsissämme on valtava uusiutuva luonnonvara- ja arvonluonti
potentiaali. Kestävän kehityksenkin puitteissa raaka-ainetta riittää
hyödynnettäväksi, sillä raakapuun
käyttö suhteessa puuston kasvuun
on kääntynyt laskuun. Arvokasta
raaka-ainetta siis jää hyödyntämättä.
Globaalit megatrendit vaikuttavat tyypillisesti yksittäisten
murroskohtien yli, joten on syytä
tarkastella tunnistettujen mega
trendien luomia mahdollisuuksia
suomalaiselle metsäteollisuudelle.
Mahdollisuuksien hyödyntäminen

Kohti biojalostusta

edellyttää katsantokannan laajentamista biotalouteen, unohtamatta
perinteisten tuotealueiden tarjoamaa selkänojaa.
Niin sellu- ja paperiteollisuus
kuin saha- ja vaneriteollisuuskin tulevat säilyttämään asemansa metsäsektorin yhtenä kivijalkana, mutta esimerkiksi puupohjaiset polttoaineet
ja kemikaalit sekä uudet kuitupohjaiset materiaalit nousevat niin ikään
keskeiseen asemaan monipuolistaen
metsäsektorin tuote
rakennetta ja
lisäten sen jalostusarvoa.
Kasvumahdollisuuksia suomalaiselle biotuoteteollisuudelle ovat
luomassa erityisesti jatkuva väestönkasvu, ympäristön muutos ja
resurssien niukkuus. Uusiutumattomien raaka-ainevarojen ehtyminen
parantaa uusiutuvien raaka-ainelähteiden kilpailukykyä niin eettisesti
kuin puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta. Kilpailu maasta kiihtyy,
kun kasvava väestö tarvitsee entistä
enemmän pinta-alaa ruoan tuotantoon. Tässä kontekstissa Suomen
hyödynnettävissä olevat metsävarat nousevat aivan uuteen arvoon.

Tulevaisuuden Suomessa metsävarojamme päästään tehokkaimmin
hyödyntämään uudentyyppisissä
biojalostamoissa, joiden tuoteportfolio on monipuolinen ja vastaa
monenlaisiin eri tarpeisiin. Suurelta
osin perusinfrastruktuuri tällaisille on jo olemassa, sillä ne tulevat
rakentumaan nykyisten metsäteollisuuslaitosten ympärille.
Arvoketjun alkupäässä biojalostamo voi tuottaa esimerkiksi

Mahdollisuuksien
hyödyntäminen
edellyttää
katsontakannan
laajentamista
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perinteistä havusellua paperin- ja
kartonginvalmistukseen. Suuri
osa tuotannosta voidaan kohdentaa vientiin, sillä laadukkaalle pohjoiselle havusellulle riittää kysyntää esimerkiksi Kiinan kasvavilla
kotelokartonki- ja pehmopaperi
sektoreilla. Markkinasyklejä silmälläpitäen sellulinja voidaan rakentaa
tai konvertoida sellaiseksi, että se
pystyy tarvittaessa tuottamaan myös
liukosellua. Liukosellusta jalostettavan viskoosin uskotaan vahvistavan
asemaansa, kun esimerkiksi puuvillan saannon kasvumahdollisuudet
ovat rajalliset.
Osan sellusta biojalostamo voi
jatkojalostaa paperiksi tai kartongiksi. Vaikka paperikoneita suljetaankin Suomessa vielä rankalla
kädellä tulevaisuudessa, tietty ydinkysyntä jää graafisiin papereihin
nykyisillä päämarkkinoillamme, ja
pakkauslajien kysynnän ennustetaan pysyvän vakaana. Uusia markkinamahdollisuuksia voivat tuoda
erikoispaperit esimerkiksi auto-,
elektroniikka- ja pakkausteollisuuden tarpeisiin. Näissä Suomen mahdollisuuksia tosin rajoittaa se, että
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kyse ei ole suuren volyymin tuotteista, ja Suomen sijainti on logistisesti hankala.

Sivutuotteet höytykäyttöön
Tulevaisuuden biojalostamo pystyy
tehokkaasti hyödyntämään selluntuotannon sivutuotteita ja raakapuuvirtoja, ja siten luomaan merkittävää
lisäarvoa kokonaisketjussa. Tässä
kontekstissa voidaan tuottaa muun
muassa biopolttoaineita korvaamaan
fossiilisia polttoaineita, biokemikaaleja esimerkiksi lääketeollisuuden
hyödynnettäväksi tai biokomposiitteja korvaamaan nykyisen muoviteollisuuden tuotteita.
Edellä kuvattu malli on vain yksi
esimerkki tulevaisuuden biojalostamon mahdollisesta konseptista.
Vaihtoehtoisia malleja on lukuisia,
ja kaikkia niitä ei pystytä vielä edes
ennakoimaan. Bioteollisuuden mahdollisuudet Suomessa ovat kuitenkin
kiistatta lupaavat. Tarvitsemme vain
uskoa ’vihreän kullan’ uuteen tulemiseen, määrätietoista ja rajoja rikkovaa innovointia, sekä ennen kaikkea
uskallusta investoida uuteen liike
toimintaan.

Energiakysymysten megatrendinä tällä
hetkellä näyttäisi olevan epävarmuus
tulevasta ja pikaisetkin muutokset. Ilmastonmuutos ajurina ei ole
poistunut. Uudet teknologiaratkaisut
ja niiden mukana tuleva muutos ei ole
poissuljettu.
Saksan päätös ydinvoiman osalta ja
USA:n liuskekaasu ovat muuttaneet ja
muuttamassa eurooppalaista
toimintaympäristöä. Kun tähän lisätään EU-tason sääntely, maakohtainen
politiikka ja politiikkatoimet sekä
integroituvat energiamarkkinat, saadaan kokonaisuus, jonka vaikutukset
teolliselle kilpailukyvylle Pohjoismaissa
vaativat uudenlaista kokonaisvaltaista
tarkastelua. Enää ei riitä, että perusvoiman saanti on turvattu ja tukkusähkön hinnan trendikehitys ennustettu.
Energian käyttäjät ovat maksajina
kun uusiutuvaa energiaa tuetaan,
energiapolitiikkaa ohjataan veroilla ja
muilla maksuilla, ja kanta- ja jakeluverkkojen investointeja rahoitetaan
verkkomaksujen kautta. Kulutetun
energian megawattituntihinta asettuu huomattavasti korkeammalle
tasolle kuin tukkusähkömarkkinoiden
hinnat osoittavat. Kilpailukykyinen
energia ei siis tarkoita hintaa tukkumarkkinoilla vaan energian käytön
kokonaiskustannuksia.
Kun tähän vielä lisätään integroituvat eurooppalaiset sähkömarkkinat,
jossa hinnanvaihtelut ovat voimakkaita,
muodostuu kokonaisuus, jonka hallinta
edellyttää osaamista. Markkinaintegraatio saattaa tuoda tullessaan muutoksia myös tukipolitiikkaan – integroituuko tukipolitiikkakin?
Tempoilevassa maailmassa parhaiten selviytyvät ne, jotka lisäävät omaa
osaamistaan energiakysymyksissä ja
niiden vaikutuksista kilpailukykyyn. Eri
ilmiöiden ennakointi ja vaikutusanalyysit ovat tulevaisuudessa yhtiöiden
kokonaisvaltaisen strategiatyön ”todo”-listalla laajempana osa-alueena
ja kokonaisuutena. Siinä yhdistyvät
markkinoiden osaaminen, regulaation hallinta, uusien mekanismien
ymmärtäminen ja tulevan kehityksen
ennakoiminen. Lyhyellä aikavälillä
energiapelin osaaja voi saavuttaa
merkittäviä kustannusetuja löytämällä
parhaat tavat toimia tässä viidakossa.
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leadership trends

writers

The forces
of change
We live in changing times. There are six
megatrends you need to understand to
lead your company into the future.

Georg Vielmetter

director, Leadership and
talent practice
Hay Group
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director, Leadership
and Talent practice
Hay Group

Hay Group is one of DIF’s partners.

Emerging economies are booming while Western markets stagnate. Senior executives in China
earn more than those in the West.
Younger workers object to long
hours, while happily ‘friending’
their managers on Facebook.
Myriad and far-reaching forces
are impacting the global business
environment. Ground-breaking
research by Hay Group has pinpointed the six global megatrends
Each megatrend will generate
that lie behind much of this deep- profound challenges and complexiseated change.
ties for organizations and their leaders. But combined, their impact is
To the power of six
compounded, with dramatic conseThe first megatrend – globaliza- quences for business leaders:
tion 2.0 – is the ongoing shift in
• Stakeholders multiply – requireconomic power from West to ing leaders to deliver clear, consistEast. The second is the environ- ent messages to an increasingly
mental crisis, which will see cli- diverse set of audiences with very
mate change and scarcity of natural different demands.
• Power transfers – from leaders
resources reach critical levels.
Growing freedom of choice is driv- to stakeholders, just when leaders
ing increasing individualism, which are in need of greater authority to
is eroding customer and employee steer firms through change.
loyalty. Meanwhile, digitization is
• Work transforms – resulting
transforming working practices, and in highly individualized, geographiblurring the boundaries between pri- cally dispersed, remote and ‘alwayson’ teams for leaders to manage.
vate and professional life.
Demographic change is aging
• Costs explode – due to a scarcity
the world’s population, reshaping of talent and natural resources, and
workforces and intensifying the the use of advanced new technology.
• Business ethicizes – in response
war for talent. Finally, technological convergence is set to generate to the transparency of the digital era
potent innovations and transform and consumer demand for moral
many aspects of everyday life.
standards and sustainable offerings.

Each megatrend will
generate profound
challenges

Yvonne Sell

A new breed
A landscape transformed by the
megatrends will require a very different style of leadership.
Leaders will be tasked with generating loyalty among diverse, independent and remote teams, despite
a lack of direct authority. They will
need to trade personal power for collaboration – internally, externally,
and even with competitors.
This will call for altrocentric leaders: individuals whose primary focus
is on others rather than themselves,
and who see themselves as part of
the greater whole.
Altrocentric leaders are confident,
but keep their egos in check. They
have strong ethical standards, and
possess high levels of empathy, maturity, integrity, openness, and selfawareness. Skilled strategic thinkers,
they know how to make sense of a
changing world for employees.
The megatrends are challenging everything we thought we knew
about managing organizations. The
imperative for businesses is to identify
and develop the leaders of tomorrow
– those that fail will be left behind.
Georg Vielmetter and Yvonne Sell are
directors of Hay Group’s Leadership
and Talent practice, and co-authors of
Leadership 2030: The Six Megatrends
You Need To Understand To Lead Your
Company Into The Future. Follow Georg
on @GVielmetter.

case kone

Capturing the potential
of key megatrends
Global megatrends, such as urbanization and changing
demographics, have played an important role in the
growth of the new elevator and escalator market
and therefore also KONE’s business, and continue to
be very important growth drivers going forward.
Having megatrends driving market growth is not enough to ensure
a company’s success. In order to
achieve constant profitable growth
and to outgrow the market, KONE
focuses on actively developing its
competitiveness in a systematic
way.

The changing
operating environment
In 2013, KONE’s overall progress
continued to be strong. Our sales
grew by 10% to EUR 6.9 billion. We
achieved an operating income of
EUR 953 million or 13.8% in relative
terms. Our new equipment business
was the largest sales contributor
with a 54% share of total sales. Services accounted for 46% of our sales
with maintenance representing
32% and modernization 14% of total
sales. Geographically, the share of
the EMEA (Europe, Middle East and
Africa) region was 46%, while AsiaPacific represented 38% and North
America 16% of our total sales.
Going back to 2005, KONE was a
good company already then, but the
past almost ten years have brought
changes and developments which
have resulted in a rather different
KONE today, with a more balanced business portfolio. In 2005, we
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had annual sales of approximately
EUR 3.2 billion, two-thirds of which
was derived from the EMEA region
and only 12% from Asia-Pacific.
The sales split was clearly skewed
towards service, which represented
60% of revenues, while the share of
new equipment was 40%.
Looking at the development between 2005 and 2013, two changes
are obvious. Both the new equipment business and the Asia-Pacific region have clearly outgrown
the other businesses and regions
and their share of the total mix has
increased significantly. This is not
a coincidence, but the combination of KONE’s own active expansion in the key growth markets in
Asia-Pacific simultaneously with
the rapid urbanization and changing demographics in China, India
and many other countries. China
has seen the fastest growth. In just
nine years, the size of the new elevator and escalator market has more
than quadrupled in units and it has
become by far the largest new equipment market globally, representing
two-thirds of the world’s new elevator and escalator volumes. In the
same timeframe, we have grown our
market share in China from a few
percentage points in 2005 to 18% in

The past almost
ten years have
brought changes
and developments
which have resulted
in rather different
KONE today

2013. We now employ more than
10,000 people in China, and have
a market-leading position there as
well as in many other key growth
markets.
Although the most appealing
opportunities in new equipment
globally are found today outside the
more mature European and North
American markets, these regions
continue to account for a majority
of the elevators and escalators in
operation. With the large installed
base, these regions still represent the
biggest opportunities for the service
business. Over half of the existing
elevators and escalators in Europe
and North America are at least
twenty years old, which means that
in addition to the regular maintenance work, there is a large modernization opportunity where the existing equipment base will need to
undergo upgrades and full replace-

writers

Matti Alahuhta

president & CEO
KONE

Henrik Ehrnrooth

CFO
KONE

Karla Lindahl

Director, Investor
Relations
KONE

ments in order to ensure the continued safe and efficient operation of
the installed elevators and escalators.
Our annual global sales growth
(CAGR) has been 10% on average
between 2005 and 2013. Growth in
Asia-Pacific has averaged almost 27%
annually. In the same period, our
sales growth in the EMEA region has
been almost 5% and in North America over 6% on average despite the
weakness in most markets in these
regions as of 2008. In new equipment, our growth globally has surpassed 14% on average, while maintenance and modernization have
also averaged over 6%. This is a good
growth rate in our industry, but we
aim to further accelerate the service
business growth both in mature and
developing markets.

Megatrends and
systematic development
of competitiveness
accelerating KONE’s journey
towards our vision
There are four global megatrends
that create a solid base for the longterm growth of the whole elevator and escalator industry. These
also influence the strategic decisions we make at KONE. Urbanization is bringing about flows of millions of new residents to cities each
year, and with urban land being a
scarce resource, cities are being increasingly built upwards. Another
key megatrend for KONE is demographic change in terms of the growing amount of middle income
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Megatrends help to
define the direction
an industry is going
towards
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consumers as well as the aging of
population. These mean that requirements for the standards of living,
accessibility, and levels of service
in buildings are constantly getting
higher. In addition, the importance
of concerns relating to safety and the
environment is increasing globally, a
development to which KONE is well
prepared to respond to.
Megatrends help to define
the direction an industry is going
towards, but to develop well a company has to have a clear idea of
where it wants to go. Our objective
is that everything we do can be traced back to our vision to create the
best People Flow™ experience, and
our aspiration is that every KONE
employee understands how his or
her work contributes to our moving
towards this vision. The progress we
make towards our vision is measured with strategic targets. We aim to
have the most loyal customers, be a
great place to work, grow faster than
the market, have the best financial
development in our industry and be
a leader in sustainability. Only when
we have achieved solid progress in
all of these areas we can be satisfied
with our development.
Our primary tool to help us turn
our strategy into reality and to support our efforts to meet our strategic targets, is a set of five development programs which run for
three years at a time. Three years is
a long enough time to really make
change stick, but also short enough
for people to stay energized and
focused on these programs. The relatively short interval also enables us
to review and redefine the programs
in response to both achievements
and changes in the business environment. Since 2005, KONE has completed three sets of development pro-

grams which have had a deep impact
on the company on many fronts.
Through the programs we have been
able to renew our organization and
develop better aligned global processes, a strong culture and a common
vision as well as become a more responsive and flexible company with
a higher level of differentiation than
before.
We have just completed our
work with the 2011-2013 development programs, and are starting
work with a new set of five programs for 2014-2016. Two of the
new programs focus on our customers and employees, our goals being
to have the most loyal customers in
the industry and a winning team of
true professionals in every job. The
other three programs are focused on
further developing our business and
differentiating from our competitors
in new equipment, maintenance and
modernization.
In addition, we continue to focus
on our high-priority areas quality
and safety. These are basic fundamentals which we have to master
in order to reach the goals we have
set for ourselves.
While KONE has grown faster
than the market during the past
years, we remain the challenger in
our industry and it is critical that
we retain our challenger’s mindset.
We must also continuously build
upon our strong culture and values.
KONE’s culture is pragmatic and
down-to-earth. We have a strong
desire to continuously develop as a
company and as individuals. Only by
cherishing our culture and developing our people we can continue to
run faster than our competition, and
capture the significant growth and
development opportunities that we
have as a company.
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case alma media

Mediasta
kasvaa palvelu

Kai Telanne

toimitusjohtaja
Alma Media

Median ansaintamallit ovat olleet viimeisen viiden vuoden ajan
kovan paineen alla kaikkialla maailmassa, myös Suomessa.
Ensimmäisenä murroksen kouriin joutui painettu media. Kaupallinen televisio- ja radioliiketoiminta näyttäisi olevan ajautumassa
samaan myrskyyn. Alma Media rakentaa
tulevaisuuttaan kehittämällä monikanavaista
mediaa ja digitaalisia palveluita – nyt jo kolmannes liikevaihdosta on digitaalista.
Suuren mediamyllerryksen taustalla on
kaksi merkittävää kehityssuuntaa.
Digitaalisen teknologian nopea kehittyminen ja arkipäiväistyminen esimerkiksi älypuhelimien muodossa on mahdollistanut voimakkaan mediakulutuksen muutoksen. Samalla
meille jokaiselle on syntynyt mahdollisuus itse
tuottaa sisältöjä kenen tahansa kulutettavaksi
esimerkiksi sosiaalisen median eri palveluiden
kautta – meistä kustakin on siis tullut eräänlaisia journalisteja ja kustantajia samassa persoonassa.
Toisaalla kaupallista mediaa on kurittanut
markkinointiviestinnän määrää laskenut maail
manlaajuinen taloudellinen epävarmuus, joka
käynnistyi vuosien 2008–2009 finanssikriisistä.
Talousmyllerrys pitää erityisesti euroaluetta
ja Suomea sitkeästi pihdeissään edelleen. Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on heikolla
tasolla, kauppa ei entiseen malliin käy, työpaikkoja avautuu aiempaa harvemmin ja asuntokauppa on huurteessa. Kaikki tämä vaikuttaa
suoraan maksetun median määrää laskevasti.
Vuoden 2014 alussa mainonnan määrä Suomessa laski edelleen kuusi prosenttia, vaikka
markkinalaskua on jatkunut jo vuoden 2011
lopusta.

Työnhakupalvelut
kansainvälisen kasvun kärjessä
Alma Media on haastavassa markkinassa
hakenut ratkaisuja sekä sopeuttamalla voimakkaasti toimintaansa perinteisessä sanomalehtimediassa että rakentamalla tulevaisuutta

investoimalla uuteen, digitaaliseen palveluliiketoimintaan.
Esimerkkejä uusista aluevaltauksista on
useita. Viime aikoina yli kymmeneen prosenttiin yhtiön liikevaihdosta kasvanut rekrytointiliiketoiminta, koostuen täysin digitaalisista
palveluista, on niistä merkittävin. Rekrytointipalveluista on kahdessa vuodessa kasvanut
kansainvälistymisen vahva kärki: nyt tällä liiketoiminta-alueella työskentelee satoja työntekijöitä yhdeksässä maassa. Vielä kesällä 2011
rekrytointipalvelu oli osa markkinapaikkatarjontaa vain Suomessa.

Jokaiselle on syntynyt
mahdollisuus itse tuottaa
sisältöjä
Media on muuntumassa kohti palveluliiketoimintaa, myös uutistoiminnassa. Median on
kehityttävä ihmisten tarpeiden mukana ja myös
mainostajien ongelmia ratkaisten digitaalisesti
painottuvassa kehityksessä.

Alma Media Oyj
►► liikevaihto vuonna 2013 noin 300 miljoonaa
euroa
►► Alma Median Career –liiketoiminta-alueella
työskentelee tämän vuoden alusta noin 400
almalaista yhdeksässä maassa. Liikevaihtoa
kertyy noin 35 miljoonaa euroa, täysin
digitaalisista tuotteista.
►► Henkilöstöä 1965 (ilman jakajia) 10 maassa
►► Digitaalisen liikevaihdon osuus 28 %
konsernin liikevaihdosta.
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maailma muuttuu

Kirjoittaja

Kyseenalaista
tulevaisuutta

Reijo Heiskanen

pääekonomisti

OP-Pohjola

Paraskin oman toimialansa asiantuntija voi yllättyä,
kun maailma ympärillä muuttuu äkkinäisesti.

”Se on voittaja, joka näkee 5–10
vuoden päähän” lausuu esitelmöijä
talousseminaarissa. Asia jää askarruttamaan. Ei vain siksi, että tieto
tulevista markkinoiden trendeistä ei
riitä, jos ei pysty toimimaan oikealla
tavalla. Vaan myös sen vuoksi, että
mahdollisuudet ennakoida maailmaa tai edes jonkin toimialan tilannetta kymmenen vuoden kuluttua
ovat rajalliset. Kokonaistalouden
vaihtelut myös limittyvät eri alojen
kehityksen kanssa. Niinpä paraskin oman toimialansa asiantuntija
voi yllättyä, kun maailma ympärillä
muuttuu äkkinäisesti.
Makrotalouden kehitys näyttää
jälkeenpäin selvältä. Tapahtumien
logiikka on selkeä, ja luonnollinen
ajatus on, että näinhän sen pitkin
käydä. Miksi olimme niin tolloja, että
emme tuota nähneet? Tai paremminkin, miksi nuo ekonomistit olivat niin
onnettomia, että eivät tätä pystyneet
ennakoimaan?
Se, mikä jälkeenpäin tuntuu väistämättömältä lopputulemalta, on etukäteen ajateltuna vain yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Tyypillisesti
näistä vaihtoehdoista vakiintuu yleiseksi uskomukseksi se, joka vähiten
poikkeaa nykytilanteesta tai järkyttää
muutoin yleistä mielikuvaa tulevaisuuden odotuksista.
On siis syytä kyseenalaistaa tämän
hetken yleisiä uskomuksia. Tässä
muutama esimerkki menneestä ja
tulevasta.
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Finanssikriisin nähtiin tulevan,
mutta väistää ei älytty
Viime vuosikymmenen lopulla alkaneen finanssikriisin katsotaan laajalti alkaneen yllätyksenä. Näin
siitä huolimatta, että Yhdysvaltain
kasvavaa vaihtotaseen vajetta ja
nousevia asuntojen hintoja kauhisteltiin vuosikausia ennen finanssikriisin puhkeamista.
Vakioaiheita oli miettiä sitä, tulisiko vaihtotaseen vajeen korjaantuminen jyrkän taantuman vai pitkällisen
sopeutumisen myötä. EKP viittasi vuosia kommenteissaan ”maailmantalouden epätasapainoihin” riskitekijöinä.
Suomessakin tehtiin mallilaskelmia
eri vaihtoehdoista. Tätä oli jauhettu
jo niin paljon, että osa halusi kuulla
mitä vain paitsi päivittelyä Yhdysvaltain talouden epätasapainoista.
Kun susi lopulta tuli, niin kukaan
ei tuntunut muistavan vuosia jatkunutta keskustelua Yhdysvaltain

On syytä
kyseenalaistaa
tämän hetken yleisiä
uskomuksia

huolestuttavasta velkaantumisesta.
Tähän oli varmasti useampiakin syitä.
Makroekonomistit olivat puhuneet
omaa kieltään, jota ei ollut riittävästi
ymmärretty. Ekonomistit eivät myöskään olleet riittävän hyvin ymmärtäneet rahoitussektorin haavoittuvuutta
tai markkinapaniikin globaaleja seurauksia. Todellisuus oli ihmeellisempi
kuin mikään malli olisi kyennyt ennakoimaan.
Mikä on tämän tarinan opetus?
Hyvin laajalti oivallettiin, että Yhdysvaltain taloudessa on ongelmia, joiden
vuoksi kehitys ei voi jatkua samoilla
linjoilla. Tilanteen täytyisi korjaantua
tavalla tai toisella. Yleinen olettamus
oli, että korjaantuminen tapahtuisi
vaiheittain. Tällaiset ongelmatilanteet
kuitenkin useimmiten tasapainottuvat
kriisin myötä. Tulevaisuuden vaihtoehdoista elettiin sen myönteisimmän
mukaan.
Finanssikriisiä edeltäneistä pohdinnoista on yhtymäkohta myös
nykytilanteeseen. Jälleen kerran
ollaan valmiimpia valitsemaan tarjolla olevista skenaarioista myönteisin. Yhdysvaltain keskuspankin
rahan määrää lisäävä politiikka on

Tulevaisuutta voi
ennakoida vain hyvin
rajallisesti

Viime vuosina suurin osa euroaluetta on sairastanut samaa tautia, josta
Saksa aiemmin kärsi. Vuosikymmenen päästä käsillä on silloin yllättävän hyvässä kuosissa oleva euroalue.
Elämä tällä euroalueella ei kuitenkaan
ole ruusuilla tanssimista. Euro on
vahva ja yrityksiltä vaaditaan korkeaa
tuottavuutta.

Varmaa on, että
tulevaisuus yllättää
pohjimmiltaan inflaatiota kiihdyttävää. Vaikutus kuitenkin näkyy vasta
pidemmän päälle, ja ainoastaan, jos
keskuspankki epäonnistuu rahapolitiikan normalisoinnissa.
Inflatoriset vaikutukset ovat liian
kaukana, jotta ne huolestuttaisivat
nyt. Yhdysvaltain keskuspankkipolitiikka on perusteltua ja se ottaa
harkitun riskin. Jos riski realisoituu, niin jälkeenpäin tarkasteltuna
tapahtumakulku tuntuisi väistämättömältä. Jälleen kerran voisi ihmetellä, miten tähän on päädytty. Itse
pidän todennäköisenä, että riski realisoituu aikanaan kenties 5–10 vuoden aikajänteellä.

Hyvin hidasta kasvua ja yhteistä
valuuttaa on kuitenkin pidemmän
päälle vaikea yhdistää. Heikoimmissa maissa ongelmista voi muodostua niin syviä, että lopulta kansa
äänestää itsensä ulos lyhyen ajan
seurauksista riippumatta.
Kriisivuosina on nähty, että
euron puolesta ollaan valmiita tekemään suuriakin uhrauksia, niin
ongelmamaissa kuin niiden ulkopuolella. Loogisena lopputulemana
onkin, että euromaissa on valmiutta uudistuksiin, joilla parannetaan
talouden kasvupotentiaalia keskipitkällä aikavälillä.
Euroalueella on näin aidosti edellytykset purkaa luutuneita rakenteita
Euroalue on
ja löytää uusia kasvun eväitä. Yhteitulevaisuuden Saksa
nen valuutta on pakkopaita myönAina uskomukset eivät toki ole teisessä mielessä. Se pakottaa euroruusuisia. Yksi yleisimmistä usko- maat uudistuksiin, jotka ajan myötä
muksista on, että euroalueen hyödyttävät talouksia. Vaihtoehtona
talouskasvu säilyy heikkona koko on epäonnistuminen ja koko valuuelinaikamme. Muutaman viime tan luhistuminen.
Jos siis uskoo euron säilymivuosikymmenen kehityksen perusteella tähän on hyvät syyt. Myös seen, on loogista odottaa myös yleieuron uskotaan säilyvän, koska siä uskomuksia parempaa talouskese on päässyt läpi suurimmista hitystä euroalueella. Vuosikymmen
sitten Saksa oli Euroopan sairas mies.
vaikeuksistaan.

Jos haluaa ennakoida oikein talouden kehityksen 5–10 vuoden päähän, täytyy pystyä kyseenalaistamaan tämän hetken ”yleiset
viisaudet”. Tulevan 5–10 vuoden
talouskehityksen osalta aihiot ovat
suurimmalta osalta jo keskustelussa tai näkyvillä.
Osa näistä aihioista on sellaisia,
joiden voi odottaa väistämättä johtavan tiettyyn lopputulokseen. Esimerkiksi suuresta vaihtotaseen alijäämästä ja korkeasta inflaatiosta ja
heikosta valtiontaloudesta kärsivä
maa väistämättä kokee ongelmia,
jos ei lähivuosina, niin seuraavan
kymmenen vuoden kuluessa. Vajeet
ja inflaatio alkavat olla suuria, kun
mennään yli viiden prosentin rajan.
Osan tulevaisuuden mahdollisuuksista voi haarukoida skenaarioiden
avulla. Silti on syytä tunnustaa se tosiasia, että tulevaisuutta voi ennakoida
vain hyvin rajallisesti. Edellisten kymmenen vuoden aikana tapahtui jotain,
mitä kukaan ei pystynyt ennakoimaan. Samoin edellisten ja sitä edellisten. Seuraavan kymmenen vuoden
aikana tapahtuu jälleen jotain, mitä
emme osaa odottaa.
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ympäristölainsäädännön ja
aktivistien toiminnan ennakointi

Kansalaisjärjestöt
yrityksen sidosryhmänä

Tellervo KyläHarakka-Ruonala
johtaja
Elinkeinoelämän
keskusliitto, EK

Kaukana ovat ajat, jolloin ympäristöasioita saattoi vähätellä tai nähdä
ne välttämättömänä pahana. Tänään ne ovat arkipäivää jokaiselle
yritykselle ja kuuluvat olennaisesti myös hallituksen agendalle.

Ympäristölainsäädäntö asettaa yrityksille vähimmäistason. Siihen on
yllettävä, mutta vihertymistä edellyttävät nykyisin kaikki sidosryhmät –
asiakkaista rahoittajiin ja omasta
henkilöstöstä kansalaisjärjestöihin.
Sidosryhmien joukossa kansalaisjärjestöillä on kasvava rooli. Monille
järjestöille on leimallista kriittisyys
yritysten toimintaa kohtaan. Lukuisat yritykset tekevät kuitenkin yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa.
Äärimmillään yhteistyö voi synnyttää uutta bisnestä.
Osa kansalaisjärjestöistä on kansallisia, osa EU:n laajuisia ja osa globaaleja. Monet niistä ajavat asioita tietystä vahvasta näkökulmasta.
Ympäristöjärjestöjen toiminta-aluetta
ovat ympäristöasiat ilmastonmuutoksen torjunnasta yksittäisten lajien suojeluun. Sosiaalisia kysymyksiä puolestaan tarkkailevat muun muassa
ihmisoikeusjärjestöt, kuluttajajärjestöt, ammattiyhdistysliike ja kehitysyhteistyöjärjestöt.
Järjestöillä on monia vaikutustapoja. Näkyvintä huomiota on saatu
silloin, kun aktivistit kiipeävät seinälle taikka kampanjoivat julkisuudessa, tavoitteenaan vaikuttaa esimerkiksi kuluttajiin ja sijoittajiin. Verkon
kautta viestit leviävät nopeasti julkisuuteen ympäri maailman.
Yritysten kannalta vähintään yhtä
merkityksellistä on järjestöjen kas-

vanut merkitys virallisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi Euroopan
komission ympäristöpäätökset heijastelevat usein ympäristöjärjestöjen tavoitteita ja vaatimuksia. Järjestöt ovat hyviä lobbareita ja osaavat
vedota sekä päätöksentekijöihin että
kansalaisiin. Järjestöt löytävät näkemyksilleen tukijoita usein myös yrityksistä.
Ympäristöjärjestöillä on lisäksi
lakisääteinen asema ympäristölupamenettelyissä. Niillä on oikeus
esittää kantansa lupien valmisteluvaiheessa, minkä lisäksi ne saavat
valittaa tehdyistä päätöksistä. Tätä
oikeutta ne myös käyttävät.

Lukuisat yritykset
tekevät yhteistyötä
kansalaisjärjestöjen
kanssa

Ympäristöodotusten laaja kirjo
Ympäristöjärjestöjen, sen paremmin kuin muidenkaan sidosryhmien, odotuksiin ei voida vastata viherpesulla vaan ainoastaan
vakavalla pyrkimyksellä toimia
ympäristön kannalta vastuullisesti.
Vahva tahtotila on siis välttämätön,
mutta sen lisäksi täytyy pystyä
ennakoimaan tulevia vaatimuksia
ja odotuksia. Se ei ole kovin helppoa, sillä maali liikkuu koko ajan
ja uusia asioita nousee jatkuvasti
agendalle.
Vaatimukset eivät aina edes vaikuta johdonmukaisilta. Energia-asiat
ovat tästä hyvä esimerkki: tavoitteeksi on asetettu päästöjen vähen-

kansalaisjärjestöjä
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Suomen Luonnonsuojeluliitto
WWF
Greenpeace
Maan Ystävät
Amnesty International
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus
Kepa
►► Finwatch
►► Suomen Ammattiliittojen
Solidaarisuuskeskus SASK
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Monikansallisille johtaville englantilaisyrityksille tehdyn kyselyn
mukaan yli kolme neljäsosaa yrityksistä oli sitä mieltä, että yhteistyö
kansalaisjärjestöjen kanssa on
tärkeää tai hyvin tärkeää ydinliiketoiminnan kannalta. Valtaosa näki
pääasialliseksi perusteeksi maineen hallinnan ja luotettavuuden
lisäämisen. Yli puolet arvioi yhteistyön auttaneen heitä parantamaan
käytäntöjään. Useimmat olivat
sitä mieltä, että yhteistyö lisäsi
heidän ymmärrystään sosiaalisista
kysymyksistä ja ympäristöasioista.
(C&E Corporate-NGO Partnerships
Barometer 2012)

täminen, mutta ydinvoimaa ei hyväksytä keinovalikoimaan. Tavoitteena
on myös uusiutuvan energian edistäminen, mutta vesivoimaa ei saa rakentaa lisää ja bioenergiakin nähdään
ongelmallisena. Sama koskee jäteasioita. Kaatopaikkajätettä pitäisi vähentää, mutta jätteen hyödyntämistä
energiana vastustetaan.
On tärkeä havaita, että kysymys
ei välttämättä olekaan eri energialähteiden tai jätteen käsittelymuotojen paremmuudesta. Pohjimmiltaan
tavoitteena on usein itse kulutuksen ja
tuotannon vähentäminen. Tätä tavoitetta vasten peilattuna vaatimukset
ovatkin jo johdonmukaisempia.

Ihmisoikeudet tapetilla
Ympäristö- ja ilmastokysymykset
ovat isoja asioita, mutta ne ovat
vain yksi ulottuvuus kansalaisjärjestöjen agendalla. Kriittinen katse
kohdistuu myös siihen, miten yritykset etenkin ulkomailla toimiessaan huolehtivat ihmisoikeuksista.
Lapsityövoiman käyttö, paikalliset työolot ja suhtautuminen alkuperäiskansoihin ovat tutuimpia
esimerkkejä ihmisoikeuksien tarkkailun kohteista.
Yritykset on asetettu monen asian
vartijoiksi, sillä enää ei riitä, että yritys
itse toimii moitteettomasti. Yritysten
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moitteettomasti

odotetaan huolehtivan myös siitä, että
niiden koko tuotanto- ja hankintaverkosto toimii vastaavalla tavalla. Jäljitettävyys on tärkeää - on sitten kysymys
raaka-aineista taikka työolosuhteista.
Nykyisin hankintaketjun hallintakaan ei aina riitä. Kansalaisjärjestöt
arvioivat kriittisesti myös tuoteketjun
toista päätä eli sitä, minne ja kenelle
tuotteita myydään. Esiin on nostettu
muun muassa kysymys, saako tuotteita myydä maahan, jossa on ihmisoikeusrikkomuksia.
Erityissyynissä ovat myös yritysten talousasiat. Huomio on kohdistettu aivan normaaleihinkin yritystoiminnan käytäntöihin kuten
verosuunnitteluun. Keskustelu veroparatiiseista on esimerkki siitä valitettavasta ilmiöstä, että vaikka väitteet
ovat sisältäneet perustavaa laatua olevia virheitä, ne ovat saaneet paljon julkisuutta. Harmillista on myös se, että
virheiden oikaisija joutuu helposti altavastaajan asemaan, vaikka tilanteen
pitäisi olla toisin päin.

Mistä ennakointitietoa?
Mistä sitten voidaan tietää, mitkä
kysymykset kulloinkin ovat nousemassa keskusteluun? Ei oikeastaan
voidakaan, mutta kansalaisjärjestöjen esiin nostamia kysymyksiä on
kuitenkin mahdollista yrittää ennakoida kuten mitä tahansa muita
toimintaympäristön ilmiöitä.
Pitkän ajan vakioteemoja jokainen
pystyy seuraamaan. Yleisessä tiedossa
on, mitkä ovat polttavimpia ympäristökysymyksiä: ilmastonmuutoksen
torjunta, vesien, ilman ja maaperän
suojelu sekä luonnon monimuotoi-

suuden turvaaminen. Samoin tiedetään, että työolot, kuluttajaturvallisuus ja lähiympäristön asukkaiden
tiedonsaanti ovat aina tärkeitä kysymyksiä. Niin ikään tiedetään, että lahjonta ja korruptio eivät kuulu vastuulliseen liiketoimintaan.
Vaikeampi on ennakoida, mitkä
ovat hetkellisesti esiin nousevia asioita. Yksi tämän päivän ennakointikanava on sosiaalinen media. Sieltä löytyy paljon reaaliaikaista tietoa siitä,
mitä teemoja kansalaisjärjestöt seuraavat. Hyvää tietoa löytyy myös niiden verkkosivuilta.
Suorat kontaktit kansalaisjärjestöihin ovat välittömin tapa hankkia tietoa. Sidosryhmän kuunteleminen ja
järjestöjen tavoitteiden ymmärtäminen vie aina eteenpäin. Se antaa paitsi
ennakointitietoa, auttaa myös arvioimaan vuorovaikutuksen edellytyksiä
ja vaihtoehtoja. Mitä paremmin ennakoit, sitä varmemmin vältät yllätykset
nurkan takaa.

Yritysten ja kansalaisjärjestöjen
uudenlaisista kumppanuuksista esimerkki on Weconomy Start-ohjelma.
Sen tavoitteena on luoda uusia liike
toimintamalleja, joissa paikalliset
ihmiset osallistuvat oman hyvinvointinsa parantamiseen kehittämällä
ratkaisuja yhdessä suomalaisten yritysten kanssa. Ohjelma vie yritykset
lähes 100 maassa toimivan World
Visionin toiminta-alueille Intiaan ja
Sri Lankaan, joissa järjestö tekee
kehitystyötä 7700 yhteisön kanssa.
Ohjelmaa toteuttaa Suomen World
Vision yhteistyössä Aalto-ylipiston ja
Finpron kanssa. www.weconomy.fi

Toisinajattelija

Verokarhu pöydälle

V

Sonja Vartiala

toiminnanjohtaja

Finnwatch

eronmaksun vastuullisuus on nous- toiminnassaan erityisesti holsut mukaan yritysvastuukeskuste- lantilaisia pöytälaatikkoyhtiluun. Meillä on kohistu Attendon, öitä. Kaikkiaan suomalaisilla
Mehiläisen, Terveystalon ja Stora yrityksillä on yli 400 tytäryhEnson verosuunnittelusta. Goog- tiötä veroparatiiseissa. Monlen, Applen ja Microsoftin verokeinottelu on tako veroparatiisissa sijaitherättänyt paheksuntaa ympäri maailmaa ja Suo- sevaa pöytälaatikkoyritystä
meenkin rantautunut Starbucks-kahvilaketju on sinun johtamallasi yritykboikotti
kampanjoiden kohteena Britanniassa – sellä on?
Kaikissa isoissa kansain”If you don’t pay your taxes we’ll shut you down”
lauloivat mielenosoittajat vuosi sitten yrityksen välisissä yrityksissä veronmaksun vastuullisuuden
kahviloissa.
tulee
olla strategisesti johVeroparatiiseilla tarkoitetaan maita tai alueita,
joissa on alhainen tai olematon verotus. Veropa- dettua. Jos hallitus ei tiedä,
ratiisit kieltäytyvät usein kansainvälisestä tiedon- miten veroasioita hoidetaan,
vaihdosta ja ulkomaalaisia sijoittajia houkutellaan on syytä pikaisesti nostaa
tarjoamalla työkaluja, joilla välttää kotivaltioiden verokarhu pöydälle.
veroja.
Vastuullisessa yrityksessä veronmaksu kuvasVaikka aggressiivinenkin verojen välttely on taa yrityksen taloudellista toimintaa. Verot makusein laillista, se rikkoo lakien henkeä. Verokik- setaan eri toimintamaissa niissä tapahtuvan tosikailua pidetään moraalin vastaisena, se naker- asiallisen aktiviteetin ja arvonlisäyksen mukaisesti.
taa yhteiskuntien veropohjaa ja häiritsee kilpai- Verosuunnittelussa noudatetaan paitsi lain kirlua pienten ja suurten yritysten välillä. Erityinen jainta myös sen henkeä.
ongelma veroparatiisitalous on kehitysmaissa,
Fiksuilla yhtiöillä on julkinen verostrategia tai
joissa yritysten yhteisöveroilla on iso rooli yhteis- -linjaus, ja ne tiedottavat veronmaksustaan avoimesti ja ymmärrettävästi. Maksetut verot, voitot,
kunnan perustoimintojen rahoituksessa.
Verosuhmurointi huolestuttaa myös pitkäaikai- liikevaihto, konsernin sisäiset rahoitusjärjestesia ja tasaisia tuottoja etsiviä sijoittajia, jotka ovat lyt, palkat ja työntekijöiden määrät raportoidaan
monissa maissa asettuneet tukemaan maakoh- toimintamaakohtaisesti eriteltyinä. Yhtiö julkistaista talousraportointia koskevia sääntelyaloit- taa myös konsernirakenteensa.
teita. Maakohtaisessa talousraportoinnissa yhtiöt
Vastuullinen yhtiö ei hyödynnä veroparatiiseja
raportoisivat kaikki keskeiset taloustiedot kussa- veronvälttelytarkoituksessa. Yhtiö ei väärinkäytä
kin toimintamaassaan. Aloitteesta on käyty viime valta-asemaansa epäreilujen veroetuuksien saavutvuosina paljon keskustelua muun muassa EU:ssa. tamiseksi kun se neuvottelee heikkojen valtioiSijoittajan näkökulmasta veroparatiisikikkailu den kanssa.
aiheuttaa muun muassa maineriskejä, lisää pelkoa
Erästä suomalaista peliyhtiötä siteeratakseni:
paikallisen sääntelyn muuttumisesta ja antaa vää- ”Kun me pärjäämme, on oikein, että me jaamme
rän käsityksen yrityksen tuloskyvystä.
sen hyvän yhteiskunnan kanssa”.
Finnwatchin tammikuussa julkaistun selvityksen mukaan suomalaiset yritykset hyödyntävät
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Jäsensivut

Teksti: Ari Rytsy Kuvat: Sami Tirkkonen
ajassa

Vuoden puheenjohtaja
arvostaa aktiivista hallitusta
Uponor Oyj:n Jari Paasikivi palkittiin Pörssitalon
tammikuisessa seminaarissa vuoden hallituksen
puheenjohtajana. Voittaja tähdensi dynaamisen ja
sopeutumiskykyisen hallituksen merkitystä.
Kirpeän pakkasaamun herättämien
kuulijoiden oli helppo yhtyä Chair
of the Year -tunnustuspalkinnon
myöntäneen tuomariston perusteluihin. Niissä korostui Jari Paasikiven rooli Uponorin strategian ja liiketoimintamallien uudistamisessa
sekä hänen pitkäjänteinen työnsä
suomalaisen teollisuuden hyväksi.
Palkinnon arvoa lisää Uponorin
kestävä kehitys rakennus- ja ympäristötekniikassa, missä viime vuosien markkinaolosuhteet ovat olleet
erittäin vaativat.
– Joukkoon mahtui tänä vuonna
useita hyviä kandidaatteja. Lopullinen valinta oli kuitenkin selvä ja
yksimielinen, kuvailee tuomariston
jäsen ja KPMG:n toimitusjohtaja
Raija-Leena Hankonen.
Uponorin hallitusta vuodesta
2008 luotsannut Paasikivi on tuttu
mies monista eri yhteyksistä. Hän

liiketoimintamallien kehittäminen
sekä hallituksen ja johdon välinen,
pitkäjänteinen ja strategisesti toimiva yhteistyö. Myös suuriin omistajatahoihin on pidettävä yhteyttä.
– Ennen hallitukset olivat passiivisia ja salailevia, aivan kuin ne olisivat pelänneet jotain. Tänä päivänä
hallitustyössä korostuu avoimuus ja
aktiivisuus, joka on ainakin Uponorissa toteutunut.

toimii muun muassa Paasikiven
suvun sijoitusyhtiön Oras Investin Poliittinen johto riskitekijänä
toimitusjohtajana sekä Teknologia- Yksi seminaarin osallistujista oli
teollisuus ry:n puheenjohtajana.
Kesko-konsernin
kauppapaikoista
ja sijoituksista vastaava johtaja Arja
Tiivis keskusteluyhteys
Talma. Hänen mielestään tapahtuma
tarvitaan
toimi mainiona sydäntalven piristäPalkinnonjakoseremonian jälkeen jänä.
tavoitettu Paasikivi kiitteli tuomaristoa valinnastaan.
– Palkinto on niin iso, että taidan
jättää sen työpaikalle, hän vitsaili.
Lämminhenkisen tilaisuuden
pyörteissä Paasikivellä riitti aikaa
vakavammille ajatuksille.
– Euroopan markkinat ovat
jämähtäneet paikoilleen. Samaan
aikaan niiden sääntelyä ollaan lisäämässä. Elämme jonkinlaista murrosvaihetta, josta emme välttämättä selviä pelkästään kasvua odottamalla.
Paasikiven kehityslistalta löytyy parempien ja innovatiivisten
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1
●

3
●

2
●
1 Chair of the year -tilaisuus veti runsaasti yleisöä tänäkin vuonna. Aplodien perusteella palkinto meni oikealle henkilölle.
●
2 KPMG:n toimitusjohtaja Raija-Leena Hankonen kiitteli kilpailun kandidaattien korkeaa tasoa.
●
3 Keskon Kauppapaikat ja sijoitukset -liiketoiminta-alueen johtajan Arja Talman houkuttelivat paikalle kiinnostavat puhujat.
●

– Tällainen kilpailu tuo positiivista
huomiota hallitusten puheenjohtajien tekemälle vaativalle työlle. Seminaari puolestaan tarjoaa kiinnostavia
puheenvuoroja ja edistää hallitusammattilaisten verkottumista.
Tapahtumassa lavalle nousivat
muun muassa Hallitusammattilaiset ry:n puheenjohtaja Jorma Eloranta sekä Konecranesin hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson,
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Tänä päivänä
hallitustyössä
korostuu avoimuus
ja aktiivisuus

joka käsitteli hallituksen vaikutusmahdollisuuksia sekä työmarkkinoilla vallitsevaa ilmapiiriä.
Lisäksi seminaari tarjoili kattavan paneelikeskustelun Suomen
teollisuuden kasvumahdollisuuksista sekä makupaloja Aaltoyliopiston tekemästä tutkimuksesta.
Sen mukaan 60 prosenttia suomalaisten suuryritysten johtajista pitää
maan poliittisen johdon toimintaa

Directors’ Institute of Finland
– Hallitusammattilaiset ry
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.

4
●

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

5
●
4 Paula Risikko luovuttamassa
●

Chair of the Year -palkintoa Jari
Paasikivelle.
5 Uponorin hallituksen puheen
●
johtaja Jari Paasikivi.

merkittävänä riskitekijänä.
Positiivista on se, että monet
yritykset suunnittelevat tuotantokapasiteetin lisäämistä.
Valtiovallan tervehdyksen
toimitti johtajuudesta ja työhyvinvoinnista puhunut sosiaali- ja terveysministeri Paula
Risikko. Hän myös vastasi
Chair of the Year -palkinnon
luovuttamisesta.

kevään 2014
tapahtumia
28.4.2014
Jäsenten lounastilaisuus, teema:
Hallitus ja yritysjärjestelyt.
Puhujana Executive Chairman
Björn Savén (IK Investment
Partners).
22.5.2014
Yhdistyksen vuosikokous ja
-seminaari, teema: Hallitus ja
yritysjärjestelyt. Jäsenille on
lähetetty henkilökohtainen kutsu.
Lisätiedot: toimistopäällikkö Maija
Hiiri (maija.hiiri@dif.fi,
p. 0400 48 55 48).
Lisää tietoa näistä ja muista
tilaisuuksista jäsensivuilla
www.dif.fi/tapahtumia
(edellyttää sisäänkirjautumisen).

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 440, 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.

Vuoden 2014 teemat
Q1 Hallitus ja liiketoiminta
ympäristön ennakointi
Q2 Hallitus ja yritysjärjestelyt
Q3 Hallitustyön kehittäminen
Q4 Hallitus ja kriisitilanteet
Yhdistyksen lounastilaisuudet
ja Boardview-lehti suunnitellaan
näiden teemojen mukaisesti.
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Jäsenluettelo
Henkilöjäsenet
e = emeritusjäsen
Aarni-Sirviö, Maarit
Ahdekivi, Eeva
Ahdekivi, Heikki
Ahdekivi, Sakari
Ahlström, Thomas
Airaksinen, Manne
Ala-Ilkka, Heikki
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, Tom
Bergman, Tor
Bergström, Anniina
Bergström, Stig-Erik e
Brunila, Anne
Bucht, Henri
Bäckman, Tiina
Bäckström, Tore
Castren, Matti
Castrén, Päivi
Copeland, Matti
Dahlblom, Christina
Danker, Mats
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
Ginman-Tjeder, Nella
Grannenfelt, Eeva
Granskog, Christer
Granvik, Carl-Johan
Gräsbeck, Jerker
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
Hasi, Kalevi
Hedvall, Kaj
Heikfolk, MIkael
Heikintalo, Satu
Heikkinen, Pentti
Heikkonen, Matti

Uudet henkilöjäsenet
Tammikuu 2014
Anniina Bergström, Henri Bucht,
Päivi Castrén, Matti Heikkonen,
Peter Immonen, Päivi Marttila, Veijo
Meriläinen, Marjo Miettinen, Mika
Seitovirta, Ari Vanhanen
Helmikuu 2014
Satu Heikintalo, Eero Lehti, Julia
Ormio, Jari Paasikivi, Jyrki Paulin,
Hannu Penttilä, Christoph Vitzthum
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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
Hietala, Jaakko
Hiljander, Henry
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Honkanen, Matti
Honkanen, Vesa
Hornborg, Heikki
Hurme, Liisa
Huuskonen, Pertti
Hyttinen, Asko
Hyttinen, Pentti
Häggblom, Rainer
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hämäläinen-Lindfors,
Sirkka
Hänninen, Markku
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Ilveskero, Mika
Immonen, Peter
Inborr, Jan-Erik
Inha, Matti
Ipatti, Jorma
Iso-Aho, Maritta
Itkonen, Vesa
Itävuori, Jussi
Jaakkola, Jari
Jaakola, Matti
Jaatinen, Seppo
Julin, Yrjö
Jännes, Antero
Järvelä, Jukka
Järvinen, Kari
Kaario, Mammu
Kaartinen, Kari
Kaitala, Kimmo
Kanerva, Leena
Kantola, Birgitta
Karhapää, Merja
Karhu, Kim
Karinen, Timo
Karppinen, Esa
Karttunen, Marjukka
Karvinen, Kari
Kasanen, Eero
Kaskeala, Juhani
Kasurinen, Hannu
Kasurinen, Veikko

Kataja, Matti
Kauppi, Marko
Kauppi, Piia-Noora
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
Kokkonen, Marketta
Komi, Kirsi
Kontio, Johanna
Kontu, Aappo
Kopola, Nina
Koponen, Juha
Koppatz, Paula
Korhonen, Anja
Korhonen, Ari
Korhonen, Juha
Korhonen, Jyrki
Korpi, Jaana
Korpinen, Inga
Korpinen, Raimo
Korppi-Tommola, Juha
Korvenmaa, Esa
Koskinen, Markku
Kotka, Ville
Kottonen, Hannu
Kouvalainen, Satu
Krogerus, Hannu
Kronberg, Johan
Kronman, Gunvor
Kulmala, Teuvo
Kurkilahti, Lasse
Kurkinen, Juha
Kuusisto, Petri
Kyytsönen, Matti
Laaksonen, Juha
Laaksonen, Pekka
Lager, Esa
Lahti, Ari
Lahtinen, Antero
Laine, Pertti
Laitasalo, Riitta
Laitinen, Jussi
Laitinen, Maire
Laitinen, Timo T
Lampela, Outi
Larma, Janne
Lauslahti, Harri
Lautjärvi, Kari
Lehmusto, Heikki
Lehti, Eero
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
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
Manner, Simo
Manninen, Petri
Marjanen, Petri
Martikainen, Tarmo
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa
Mehtälä, Satu
Meriläinen, Veijo
Miekk-Oja, Susanna
Mielck, Janne
Mielonen, Jari
Miettinen, Marjo
Miettunen, Pertti
Miikkulainen, Esko
Mitts, Bjarne
Mynttinen, Riitta
Mäihäniemi, Reijo
Mäkelä, Antti
Mäkelä, Jukka
Mäkelä, Kai
Mäkeläinen, Mika
Mäkinen, Juhani
Mäkinen, Jukka
Mörttinen, Leena
Naukkarinen, Arto
Niemelä, Kuisma
Niemi, Matti
Niemi, Mauri
Niemi, Tom
Nieminen, Mika
Niemistö, Kari
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
Paksuniemi, Eva-Johanna
Palin-Lehtinen, Eira
Palmberg, Tom
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
Petäjistö, Jorma
Piekkola, Asko
Piela, Topi
Pietikäinen, Sirpa
Piponius, Kirsti
Pirinen, Pekka
Pohjanvirta, Olli
Pohjola, Markku
Pohjolainen, Veli
Pohjonen, Arto
Punta, Eeva
Puolimatka, Rauno
Pääkkönen, Tarja
Pöysti, Kaija
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
Rinne, Kerstin
Ritakallio, Timo
Roine, Pekka
Rolig, Petri
Rosberg, Marja-Liisa
Rossi, Teuvo
Routila, Panu
Ruotsalainen, Seppo

►

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 450 henkilöjäsentä, neljä yhteisöjäsentä ja 18 asiantuntijakumppania. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen
korkeatasoisen tietopankin hallitustyöskentelystä verkossa, jäsenlounastilaisuuksia,

hallituspaikkojen välitystä, Boardviewtain
jäsenlehden ja vähintään kuukausit
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 2013
vahvistettu liittymismaksu on 250 € ja jäsenmaksu 330 € /vuosi joka kattaa kauden 1.6.201331.5.2014. Alkuvuonna 2014 hyväksyttyjen
uusien jäsenten jäsenmaksu 31.5.2014 päättyvältä kaudelta on 165 €.
DIF:n hallitus 2013:
Jorma Eloranta (pj)
Maarit Aarni-Sirviö
Kirsi Eräkangas
Stig Gustavson

Markku Pohjola
Kimmo Rasila
Merja Strengell

Syntymävuosi

Kotiosoite
Sähköposti

Puhelin

Ammatti
Yritys
Nykyiset
hallitus
jäsenyydet

Muu perustelu
hakemukselle
Suosittelijat

Päiväys ja
allekirjoitus

Yhtiö

Toimiala

Directors’
Institute of
Finland

Leikkaa lomake,
nido tai teippaa se
ylälaidasta ja jätä
lähimpään postilaatikkoon. Postimaksu on
maksettu puolestasi.
Voit myös skannata
lomakkeen ja lähettää
sen sähköpostitse
osoitteeseen info@
dif.fi.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
kotimaassa

Boardview Oy
Tunnus 5019913
00003 VASTAUSLÄHETYS

Taita lomake tästä, nido tai teippaa se ylälaidasta.

Boardview
1/2014

kevät

Directors’
Institute of
Finland

Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Niin muuttuu
maailma
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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
Ruuska, Jukka
Rytkönen, Esko
Ryöppönen, Hannu
Rönkkö, Markku
Rönnholm, Thomas
Saarinen, Leena
Saikku, Markus
Saini, Timo
Saksman, Ossi
Salakka, Jouko
Salokoski, Timo
Salomaa, Jukka
Salonen, Juha
Salonen, Sampo
Saraketo, Timo
Sarsama, Juha
Sasse, Jan
Savander, Niklas
Savolainen, Harri
Schalin, Berndt
Schalin, Kiuru
Schalin, Siv
Schults, Margus
Sebbas, Leif
Seitovirta, Mika
Seligson, Peter
Siilasmaa, Risto
Siirala, Leena

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

Suutari, Harri
Svanborg, Reijo
Syrjälä, Timo
Takala, Erja
Talma, Arja
Tammela, Pekka
Tanhuanpää, Kalle
Tapio, Markku
Teerikorpi, Esko
Teir-Lehtinen, Carola
Tenhunen, Pauliina
Terho, Helena
Therman, Peter
Thorén, Petra
Tiitola, Antti
Tikkanen, Tarja
Timgren, Martti
Toivanen, Markku
Toivola, Juha e
Tolvanen, Tapio
Toveri, Maarit
Tuominen, Jaana
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
Vauhkonen, Heikki
Veijalainen, Jarkko
Vepsäläinen, Anni
Wessman, Anna Maija
Vesterinen, Vesa
Westermark, Carl-Magnus
Wierda, Folkert
Vikiö, Jari
Viljo, Matti
Wilkman, Nina
Vimpari, Antti
Virkkunen, Lauri
Virtaala, Matti
Virtanen, Antero

Virtanen, Olli V
Vitie, Heikki
Vitzthum, Christoph
Voipio, Raimo
Wolontis, Mats
von Knorring, Johan
von Weymarn, Tom
Väliaho, Pirjo
Välikangas, Liisa
Väänänen, Heikki

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
Kirsi Eräkangas, KTM
Stig Gustavson, vuorineuvos
Markku Pohjola, KTM
Kimmo Rasila, 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

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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Aika: Torstai 22.5.2014
Paikka: EY, Elielinaukio 5 B, 00100 Helsinki

Vuosikokous
12.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
13.00 Tervetuloa taloon
Pekka Luoma, Global Advisory Council member, EY
Hallitusammattilaiset ry:n vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen puheenjohtajana toimii Jyrki Tähtinen.

Hallitus ja yritysjärjestelyt -seminaari
14.00 Seminaarin avaus
Harri Pärssinen, hallituksen puheenjohtaja, EY
Hallituksen rooli vaativissa yritysjärjestelyissä: case Nokia
Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja, Nokia Oyj
Sijoittajan odotukset hallituksen toiminnasta
yritysjärjestelytilanteissa (osto, fuusio, pelastus, diffuusio)
Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
15.30 Kahvitarjoilu
16.00 Global trends and development in mergers and acquisitions
Pär-Ola Hansson, EMEIA Markets Leader, Transaction Advisory Services, EY
Paneelikeskustelu – Yritysjärjestelyt kehittyvillä markkinoilla
Puheenjohtajat: Jaakko Hirvola, toimitusjohtaja ja Lasse Laurio, partner, EY
Panelistit:
Siv Schalin, toimitusjohtaja, Docrates; hallituksen jäsen, Outokumpu Oyj
Liisa Hurme, johtaja, Orion-konserni; hallituksen jäsen, Suomen Bioteollisuus ry
Philip Aminoff, hallituksen puheenjohtaja, Helvar Merca ja Electrosonic Group
Kari Ståhlberg, strategiajohtaja, UPM-Kymmene Oyj
Seminaarin päätös
Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, Hallitusammattilaiset ry
17.30 Buffet-illallinen
Vuosikokous ja seminaari ovat DIF:n jäsentilaisuuksia. Pyydämme ystävällisesti
ilmoittautumaan molempiin tapahtumiin erikseen, sekä ilmoittamaan mahdolliset
erikoisruokavaliot 12.5.2014 mennessä internetissä www.ey.com/fi/DIF2014
tai sähköpostitse viitteellä DIF2014 osoitteeseen ulla.fabricius@fi.ey.com.
www.ey.com/fi
www.dif.fi

Directors’
Institute of
Finland

© 2014 Ernst & Young Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Directors’ Institute of Finland
– Hallitusammattilaiset ry:n (DIF) vuosikokous
sekä Hallitus ja yritysjärjestelyt -seminaari

Jäsensivut

Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Kuntayhtiöt tehokkaammiksi
Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry on nostanut
julkiseen keskusteluun kuntien
omistamien yhtiöiden johtamisen
ja hallinnointijärjestelmän. Kuntien
omistamien osakeyhtiöiden tehokas ja ammattimainen johtaminen
on tärkeää sekä kuntatalouden että
kansallisen kilpailukyvyn kannalta.
Johtamista voidaan Hallitusammattilaiset ry:n arvion mukaan selkeästi parantaa kiinnittämällä huomiota yhtiöiden hallituksiin.
Uudistuva kuntalainsäädäntö
edellyttää kuntia yhtiöittämään
avoimilla markkinoilla toimivat
liikelaitokset vuoden 2014 loppuun
mennessä. Yhtiöittämisellä pyritään lisäämään avoimuutta ja tehokkuutta kuntien omistamien tuotannollisten yritysten toiminnassa.
Kuntien omistamien tuotannollisten
yhtiöiden määrä ja merkitys korostuu entisestään.
Kuntalainsäädännön uudistamisen yhteydessä on arvioitu kunnallisen puoluerahoituksen uudistamistarpeita. Nykyisessä järjestelmässä
kunta vähentää automaattisesti luottamushenkilön palkkiosta luottamushenkilömaksun ”puolueveron”
ja tilittää sen puolueiden paikallisosastoille.
Directors’ Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset ry on ehdottanut, että kuntalain uudistuksen
yhteydessä avoimilla markkinoilla
toimivat kuntien omistamat yhtiöt
rajattaisiin puolueverojärjestelmän
ulkopuolelle. Nykykäytäntö rajoittaa keskeisesti sitä asiantuntijoiden
joukkoa, joiden keskuudesta yhtiöiden hallitusten jäsenet voidaan
valita. Avoimilla markkinoilla toimivat kuntayhtiöt tarvitsevat hallituksiinsa yhtiön kannalta parhaat mahdolliset asiantuntijat.

EU-direktiivi
sukupuolikiintiöistä
Pörssiyhtiöiden hallituksia koskeva
sukupuolikiintiö -direktiivi on vuoden 2013 lopussa hyväksytty Euroopan parlamentissa, ja se on nyt neuvoston hyväksyttävänä.
Direktiivin tavoitteena on lisätä
sukupuolten tasapuolista edustusta
pörssiyhtiöiden hallituksissa. Direktiivin mukaan vuoteen 2020 mennessä yritysten muut kuin toimivaan johtoon kuuluvat hallituksen
jäsenet tulisi valita jäsenehdokkaiden keskinäisen pätevyysarvioinnin
perusteella, jotta hallituksessa olisi
edustettuna vähintään 40 prosenttia aliedustetusta sukupuolesta. Parlamentti on painottanut selkeän ja
avoimen nimitysmenettelyn tärkeyttä. Direktiivin on ehdotettu olevan
määräaikainen ja voimassa vuoden
2028 loppuun.

Tasapuolinen edustus
pörssiyhtiöiden hallituksissa

listuu siihen, kun valtioneuvosto
tekee arvioita sukupuolten tasapuolisemman edustuksesta turvaamisesta
pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Yritysten raportointivelvoitetta
koskeva EU-direktiivi
Euroopan parlamentti ja neuvosto
ovat päässeet alustavaan sopimukseen niin kutsutusta ei-taloudellista
raportointia koskevasta direktiivistä,
joka annettiin keväällä 2013. Direktiivi asettaa pörssiyhtiöille velvollisuuden julkistaa vuosikertomuksissaan selvityksen, jossa annetaan
olennaisia tietoja ympäristöä, sosiaalisia näkökohtia ja työntekijöitä koskevista seikoista sekä tietoa liittyen
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen,
korruptioon ja lahjonnan torjuntaan.
Yritysten tulisi ilmoittaa noudattamastaan toimintapolitiikasta sekä
kuvata tähän liittyviä riskejä. Yhtiö
voi myös ilmoittaa, mikäli se ei noudata tiettyä toimintapolitiikkaa, jolloin sen täytyy antaa asiasta selvitys
(comply or explain).
Direktiiviehdotus velvoittaa
myös julkistamaan yhtiön hallituksen kokoonpanoa koskevan monimuotoisuuspolitiikan, mikä tarkoittaisi muun muassa hallituksen ikä-,
sukupuoli-, koulutus- tai ammattijakaumaa koskevaa selvitystä. Direktiivin asettama velvoite koskisi niitä
pörssiyhtiöitä, joilla on keskimäärin
yli 500 työntekijää.
On arvioitu, että Euroopan parlamentti äänestäisi direktiivin hyväksymisestä huhtikuussa 2014, minkä
jälkeen se käsitellään neuvostossa.

Valtioneuvosto
on
todennut
tasa-arvo-ohjelmassaan 2012–2015
seuraavansa sukupuolten tasapuolisemman edustuksen toteutumista
pörssiyhtiöiden hallituksissa. Jos
tasapuolisempi edustus ei etene valtioneuvoston näkemyksen mukaan
riittävästi, harkitsee valtioneuvosto
lainsäädännöllisiä toimia sukupuolten tasapuolisemman edustuksen
turvaamiseksi pörssiyhtiöiden hallituksissa. Arvio riittävästä kehityksestä tehdään jo kesäkuussa 2014.
Directors’ Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset ry tukee diversiteetin lisäämistä hallitusvalinnoissa
ja toimii aktiivisesti tämän tavoitteen Malliehdot
edistämiseksi. Ensisijainen keino joukkovelkakirjalainoille
sukupuolijakauman tasapainotta- Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
miseksi tulisi Hallitusammattilaiset ja Listayhtiöiden neuvottelukunta
ry:n näkemyksen mukaan olla itse- (LYNK) ovat tammikuussa 2014 julsääntely.
kaisseet uudet joukkovelkakirjalaiHallitusammattilaiset ry seuraa nojen malliehdot, jotka löytyvät toiasiasta käytävää keskustelua ja osal- mijoiden internet-sivuilta.
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Jäsensivut
Malliehtojen on tarkoitus alentaa pienten yritysten kynnystä lähteä joukkolainamarkkinoille, ja niitä on tarkoitus käyttää
toimenpidevälineenä joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittämisessä. Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku on yleisesti ottaen yleistynyt viime aikoina.

Tilintarkastusuudistus EU:ssa

Managing

RISKS TOGETHER.
Maailmanlaajuinen toimipisteiden ja
kumppaneiden verkosto sekä asiantuntijoidemme kokemus yli sadasta
maasta takaavat, että arvioimme riskit ja
kartoitamme liiketoimintaympäristössäsi
tapahtuvat muutokset juuri siellä, missä
yrityksesi toimii.
Tehtävämme on tuottaa lisäarvoa
sinun liiketoiminnallesi. Ota yhteyttä,
niin rakennetaan yrityksellesi oma
riskienhallinnan tiimi.

IF.FI/SUURASIAKKAAT

EU:ssa on valmisteilla tilintarkastusuudistus, josta on nyt jäsenvaltioiden sekä EU:n
parlamentin kesken alustavasti päästy
yhteysymmärrykseen, ja jonka arvioidaan
astuvan voimaan kesällä 2014. Uudistus
tarkoittaisi muun muassa sitä, että pörssiyhtiöiden sekä myös finanssiyhtiöiden
olisi kilpailutettava tilintarkastuspalvelunsa sekä vaihdettava tilintarkastusyhteisöä vähintään kymmenen vuoden välein.
Tilintarkastajan mahdollisuus tarjota tilintarkastusasiakkailleen konsultointipalveluja olisi myös rajoitettu.
Seuraavaksi sääntelyehdotus on Euroopan parlamentin käsittelyssä arviolta huhtikuussa 2014, minkä jälkeen se siirtyy neuvoston käsiteltäväksi.

Policy-valiokunnan
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: Tapani Varjas
►► Jäsenet: Maarit Aarni-Sirviö, Manne
Airaksinen, Stig Gustavson, Sixten
Nyman, Kaarina Ståhlberg ja Matti
Vuoria
►► Sihteeristö: Mikko Reinikainen ja
Micaela Thorström
►► Asiantuntija: Leena Linnainmaa

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.

Tarkastusvaliokunta
ja sisäinen tarkastus

sääntely
Johdon palkitseminen

Vakuutustuotteet
ja henkilöstörahastot

Hallituksen näkökulma:
Corporate governance.
Suhteet osakkeenomistajiin.
Sisäpiiriläisyys.

Corporate governance -sääntely

Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys

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. Tietopankki koostuu kuudesta alueesta, joiden osat 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.
Boardview 1/2014 41

MC reads

Johtaminen
on kemiaa
Simon Sinek ansaitsi
ensimmäisen kirjansa ”Start
with Why: How Great Leaders
Inspire Everyone to Take
Action” jälkeen ehdottoman
leadership-gurun maineen.
Toiseen kirjaan kohdistuivat
suuret odotukset.
Hämmästys on melkoinen, kun johtamiskirja hakee vauhtia luolamies
Homo Sapiensin ajoista ja onkin
täynnä biologiaa ja kemiaa. Simon
Sinekin toinen kirja Leaders Eat
Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don’t on kuitenkin
avartava lukukokemus. Tiedän nyt,
että endorfiinin, dopamiinin, serotoniinin, oksytosiinin, kortisolin ja
adrenaliinin erittyminen aiheuttavat
meissä ”sosiaalisissa eläimissä” aivojen välittämänä käyttäytymistä, jolla
on merkitystä johtamisessa. Näiden
kemikaalien yliannostus tai puute
voi olla vaarallista tai kun kyse on
kemikaaleista, myrkyllistä – jopa
tappavaa.
Kyseessä on silti leadership-kirja
ja hyvä sellainen. Sinek määrittelee
tuoreella tavalla johtajan, luottamuksen ja johtajuuden, eli sanat leader,
trust ja leadership: ”leaders are the
ones who have the courage to go first,
to put themselves at personal risk to
open a path for others to follow. Trust
is like lubrication; it reduces friction
and creates conditions much more
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conducive to performance. Leadership is not a license to do less; it is a
responsibility to do more.”
Kirja herättelee tarkastelemaan
johtamista käyttämällä paljon esimerkkejä muun muassa vanhemmuudesta, armeijasta ja tietenkin
yritysmaailmasta. Sinek haastaa lukijansa ottamaan vastuuta ja kehittämään johtamista uudelle vastuulliselle tasolle. Mitä turvallisemmaksi
ihmiset tuntevat olonsa organisaatiossa toistensa kanssa, sitä enemmän
heiltä voi odottaa venymistä ja sitoutumista. Sinek puhuu tästä ”Circle of
Safety” käsitteenä, joka ohjaa energian suuntaa. Jos sisäinen luottamus
on yrityksessä korkealla tasolla, saadaan energia, kuten innovatiivisuus,
kohdistettua ulkopuolelta tulevien
haasteiden voittamiseen.
Uskallan väittää, että monesta
hiljattain palkitusta ”Great Place to
Work” -yrityksestä löytyy merkkejä
Sinekin visioimasta ”Circle of Safety”
-ajatuksesta. Suomen parhaat työpaikat ovat edelläkävijöitä johdon ja henkilöstön välisen luottamuksen rakentamisessa.

Altavastaajan voitto
Heidi Hammarsten on nopealla
aikataululla kääntänyt suomeksi
Malcolm Gladwellin uusimman kirjan. Daavid ja Goljat on takuuvarmaa
kyseenalaistamista ja eri tieteiden
ristiinpölyttämistä. Jos haluat tietää,
miksi altavastaajat usein voittavat,
tämä on oikea kirja.

Lukija
Matti Copeland

Basware Oyj:n
yrityskaupoista
vastaava johtaja,
DIF:n jäsen sekä
utelias bisneskirja
bloggaaja.
www.mcreads.com

Simon Sinek:
Leaders
Eat Last:
Why Some
Teams Pull
Together and
Other’s Don’t.
Portfolio
Hardcover
2014.
Malcolm
Gladwell:
Daavid ja Goljat.
WSOY 2014.

Sinek määrittelee
tuoreella tavalla
sanat leader, trust ja
leadership

Mitä on vastuu
suomalaisten
hyvinvoinnista?
Potilaan vapautta vertailla vaihtoehtoja
ja valita hoitopaikkansa
Avoimuutta terveyspalveluiden laadusta
ja kustannuksista
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta
Innovaatioita ja investointeja
Toimiva terveydenhoito on elinkeinoelämän ja
kansalaisten etu. Haastamme kaikki keskusteluun.

DO YOU OFFER COMPETITIVE
EXECUTIVE REMUNERATION?
Mercer Executive Remuneration Guides (MERG) cover
all aspects of total remuneration: base salary, benefits,
short term incentives, long term incentives, and
pensions.
Mercer offers three different packages and options for MERG survey
participation in Finland. The survey results will be published in June.
For additional information please contact Samuli Sistonen, the
Managing Director of Mercer Finland: +358 9 8677 4318 or
samuli.sistonen@mercer.com.
www.mercer.fi

